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RUUKKI GROUP OYJ

RUUKKI GROUP -KONSERNI 29.3.2007

100 %

90,1 %

69,4 %

100 %

20-50 %

METALLITEOLLISUUS

ALUMNI OY

- Pan-Oston Oy (100 %) - Selka-line Oy (100 %) 

MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT 

- Arc Technology Oy (37,4 %) 
- Cybersoft Oy (37,5 %) 
- ILP-Group Ltd Oy (33,4 %) 

- Stellatum Oy (34,0 %) 
- Valtimo Components Oyj (24,9 %) 
- Widian Oy (39,6 %) 

TALONRAKENTAMINEN

POHJOLAN DESIGN-TALO OY

- Nivaelement Oy (100%) 

HUONEKALULIIKETOIMINTA

INCAP FURNITURE OY

- Hirviset Oy (100 %) 
- Incap Furniture Inc (100 %)

- Koy Jokilaaksojen Kiinteistöt (100 %)

HOIVAPALVELUT

MIKEVA OY 

- Terveyspalvelut Mikeva Oy (100 %) 
- Mikeva Vanhuspalvelut Oy (100 %) 
- Terveyspalvelut Mendis Oy 
 alakonserni (100 %) 

- Jussin Kodit Oy (100 %) 
- Mikon Kuntoutuskodit Oy (100%) 

70,3 %*

100 %

SAHALIIKETOIMINTA

RUUKKI YHTIÖT OY 

- Lappipaneli Oy alakonserni (100 %) 
 

- Tervolan Saha ja Höyläämö Oy alakonserni 
(91,4 %)
- Ruukki Invest Oy alakonserni (100 %)

OPLAX OY

* Ruukki Group -konsernin kokonaisomistus Incap Furniture Oy:ssä on noin 70,3 %, josta Ruukki Group Oyj omistaa 
suoraan noin 11,3 % ja tytäryhtiö Hirviset Group Oy noin 59,3 %.
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TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE

Ruukki Group Oyj:n muodostaman konsernin 

keskeiset tiedot:

TILINPÄÄTÖSTIEDOT (milj. EUR)

Liikevaihto

Liikevoitto

Tulos ennen veroja

Taseen loppusumma

Liikevoitto-%

Sijoitetun pääoman tuotto-%

Omavaraisuusaste

Henkilöstö, keskimäärin

2006

125,5

13,0

12,2

116,1

10,4%

17,7%

60,1%

570

2005

91,1

9,0

8,5

89,1

9,8%

25,4%

32,9%

387

YHTIÖN IDENTIFIKAATIOTIEDOT

Toiminimi Ruukki Group Oyj

Kotipaikka Oulunsalo

Y-tunnus 0618181-8

Liiketoiminta kehitysyhtiö

Liiketoimintaryhmät talonrakentaminen

 (valmistalot),

 sahaliiketoiminta,

 huonekaluliiketoiminta,

 hoivapalvelut,

 metalliteollisuus

Osakkeen kaupankäyntitunnus RUG1V (OMX

 Pohjoismainen pörssi)

Ruukki Groupin taloudellinen informaatio vuonna 

2007

Ruukki Group Oyj julkaisee vuonna 2007 seuraavat 

osavuosikatsaukset:

1.1.-31.3.2007 (3 kk) 15.5.2007

1.1.-30.6.2007 (6 kk) 14.8.2007

1.1.-30.9.2007 (9 kk) 13.11.2007

Ruukki Group julkaisee taloudellisen informaationsa 

suomeksi sekä englanniksi.

Vuosikertomus, osavuosikatsaukset ja tiedotteet ovat 

nähtävissä Ruukki Group Oyj:n kotisivuilla osoitteessa 

www.ruukkigroup.fi. Taloudellinen informaatio on 

pdf-muodossa. Julkaisuja voi tilata myös puhelimitse 

numerosta (09) 25 111 00 tai sähköpostitse osoitteesta 

milka.taipale@ruukkigroup.fi.

Varsinainen yhtiökokous

Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 

perjantaina 20.4.2007 klo 10.00 alkaen Espoossa. 

Ruukki Group Oyj:n hallitus on aiemmin päättänyt 

ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voittovaroista 

maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Yhtiön 

uudet osakkeet, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi 

14.2.2007 alkaen, eivät ole oikeutettuja kyseiseen 

osinkoon.
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT GRAAFIT
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Jokaisen kehittyvän julkisen yhtiön toimitusjohtajan 

ongelmana on – vuosikatsausta kirjoitettaessa - se 

kuinka paljon katsauksessa vielä pitäisi puida edellisen, 

jo kuluneen vuoden tapahtumia. Vuosikertomuksen 

tarkoituksena on nimenomaisesti koota yhteen 

edeltäneen, jo taakse jääneen vuoden tapahtumat ja 

esittää tilinpäätös liitetietoineen sekä siihen liittyvät arviot. 

Toisaalta yritystoiminnassa yhtiön johdon ja hallituksen 

toiminnan painopisteen on oltava tulevaisuudessa ja 

konsernin jatkuvassa kehittämisessä, mikä on erityisen 

tärkeää yrityksen ollessa nopeassa muutostilanteessa, 

jossa Ruukki Group –konserni parhaillaan on.

 

Yhtiön hallituksen johdolla tehdyn strategiatyön 

seurauksena konsernin painopisteitä on muutettu 

ja tarkennettu dynaamisesti, ja sen seurauksena 

konsernimme liikevaihto ja markkina-arvo on ollut 

voimakkaassa kasvussa. Kivijalkana on viimeisten 

muutaman vuoden aikana ollut useamman eri toimialan 

yhtäaikainen kehittäminen. Samanaikaisesti on kuitenkin 

kehitysyhtiötoiminnan fokusta tarkennettu, mitä kautta 

liiketoiminta onkin jatkossa oletettavasti keskittymässä 

entistä harvempiin toimialoihin ja entistä nopeampaan 

kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tulevaisuudessa tulee 

tämänhetkisten päätösten seurauksena tapahtumaan 

keskittymistä yhä enenevässä määrin perinteiseen 

teolliseen toimintaan ja nimenomaisesti puunjalostukseen. 

Maantieteellisesti toiminta on kansainvälistymässä.

 

Merkittävänä esimerkkinä tästä kehityskaaresta 

voidaan mainita vuoden 2006 lopulla allekirjoitetut ja 

vuoden 2007 alussa rekisteröidyt investointisopimukset 

puunjalostustoiminnan aloittamisesta Kostroman 

Oblastissa Venäjällä. Merkittävänä sisältönä on 

uuden Venäjän metsälain mukainen 49-vuotinen 

hakkuuoikeussopimus sekä sen vastapainona suuren 

sahan ja sellutehtaan rakentaminen lähimpien 2-3 vuoden 

aikana. Tämän seurauksena yhtiö tulee voimakkaasti 

kasvamaan ja kansainvälistymään, mikä osaltaan tuo 

uusia haasteita koko konsernin henkilöstölle.

 

Kaikesta nopeutuvasta kehityksestä huolimatta konsernin 

peruskivenä on yrittäjyys ja yrittäminen. Voimakkaat 

ja sisukkaat yrittäjäpersoonat toimivat niin emoyhtiön 

kuin muidenkin konsernin yhtiöiden hallituksissa ja 

tärkeimmissä johtotehtävissä. Tämän perustan ja siihen 

liittyvän arvomaailman kautta uskon edelleenkin, että 

konsernissa tullaan jatkossakin näkemään vahvaa ja 

kannattavaa liiketoiminnan kasvua, sekä sen myötä 

edelleen positiivisesti kehittyvää omistaja-arvoa.

Kuluneet viimeiset kuukaudet ovat olleet erityisen 

työntäyteisiä. Koko konsernin henkilöstö on venynyt 

erittäin hyviin tuloksiin, mistä haluan osoittaa koko tiimille 

kiitokset. Samoin kiitos kuuluu myös muille sidosryhmille 

ja asiakkaillemme.

 

Ja perinteisesti voin taas luvata, että tekemisen meininki 

tulee jatkumaan Ruukki Groupissa.

 

Antti Kivimaa

Toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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TOIMINTAKERTOMUS

MERKITTÄVIMMÄT TILIKAUDEN TAPAHTUMAT

Yleistä

Tilikauden 2006 aikana Ruukki Group -konserni keskittyi 

olemassa olevien liiketoimintaryhmien liiketoimintojen 

kehittämiseen ja laajentamiseen sekä orgaanisesti 

että yritysostoin. Lisäksi konserni teki merkittäviä 

rakennemuutoksia huonekaluliiketoiminnoissaan sekä 

allekirjoitti vuoden 2006 lopulla kaksi investointisopimusta 

Venäjän Kostroman Alueen kanssa, mikä toteutuessaan 

johtaa seuraavien vuosien aikana sahalaitoksen ja 

BCTMP–sellutehtaan rakentamiseen Venäjälle. Tehtyjen 

järjestelyjen johdosta puutuoteteollisuuden painoarvo 

ja merkitys konsernissa kasvaa olennaisesti. Tilikauden 

aikana emoyhtiö toteutti osakeannin, jolla emoyhtiö 

Ruukki Group Oyj keräsi noin 21 miljoonaa euroa omaa 

pääomaa.

Yritysjärjestelyt

Tammikuussa 2006 Ruukki Group Oyj myi 9,9 % 

tytäryhtiönsä Pohjolan Design-Talo Oy:n osakekannasta 

Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtaja Kimmo 

Kurkelalle, minkä jälkeen Ruukki Groupin omistusosuus 

on ollut 90,1 %.

Tammikuussa 2006 Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiön 

Alumni Oy:n, joka on konsernin metalliteollisuuden 

liiketoimintaryhmän emoyhtiö, vuonna 2003 liikkeelle 

laskeman vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksista kaksi 

kolmasosaa vaihdettiin lainaehtojen mukaisesti Alumni 

Oy:n uusiksi osakkeiksi. Tämän vaihdon seurauksena 

Ruukki Group Oyj:n omistusosuus Alumni Oy:ssä laski 

tammikuussa 2006 aiemmasta 100 %:sta noin 69,44 %:in.

Helmikuussa 2006 Ruukki Group Oyj oli 

toteuttamassa merkittävää toimialajärjestelyä Suomen 

huonekaluteollisuudessa. Tässä järjestelyssä Ruukki 

Group Oyj osti 39,1 % Suomen suurimman puisten 

huonekalujen sopimusvalmistajan Incap Furniture 

Oy:n osakekannasta. Yritysjärjestelykokonaisuuden 

täytäntöönpano toteutettiin toukokuussa 2006. Samassa 

yhteydessä Ruukki Group Oyj käytti vuonna 2004 

laadittuun sopimukseen perustuvan Hirviset Group 

Oy:n osakkeita koskevan option, ja siten osti Vettenmaa 

Oy:ltä 3,0 miljoonan euron käteisvastikkeella 50 % 

Hirviset Group Oy:n osakkeista. Kaikkien näiden 

järjestelyjen seurauksena Ruukki Group Oyj ja Hirviset 

Group Oy omistivat tilikauden 2006 loppupuoliskolla 

yhteensä noin 47 % Incap Furniture Oy:n osakkeista. 

Incap Furnituren osakkeita koskevan option perusteella 

syntyvään potentiaaliseen äänivaltaan perustuen Incap 

Furniture Oy yhdisteltiin konserniyhtiönä Ruukki Group 

-konserniin 1.5. – 30.9.2006. Huhtikuun loppuun saakka 

sitä käsiteltiin osakkuusyhtiönä. Lokakuussa 2006 

Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti myydä yhtiön hallussa 

olleet, Incap Furniture Oy:n osakkeita koskevat osto-

optiot. Optiosta luopumisen johdosta Incap Furniturea 

ei ole konsolidoitu Ruukki Group Oyj:n muodostamaan 

konserniin tytäryrityksenä 1.10.2006 alkaen vaan se on 

yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä osakkuusyhtiönä.

Maaliskuussa 2006 Ruukki Group Oyj hankki 3,5 

miljoonan euron suuruisen osakepääoman korotuksen 

kautta 27,6 % omistusosuuden Container-Depot Ltd 

Oy:ssä, joka toimii depot- ja konttiterminaali-

liiketoiminnoissa Suomessa ja Venäjällä. Syyskuussa 

2006 Ruukki Group Oyj myi kaikki omistamansa 

Container-Depot Ltd Oy:n osakkeet (vastaa noin 27,6 % 

omistusosuutta). Osakkeiden kauppahinta oli noin 6,8 

miljoonaa euroa, minkä seurauksena kaupasta realisoitui 

merkittävä myyntivoitto. Kauppahinta maksetaan 

käteisellä useassa erässä siten, että koko kauppahinta 

tulee maksetuksi vuoden 2007 syyskuun loppuun 

mennessä.

Ruukki Group Oyj:n internet-liiketoimintaa harjoittanut 

tytäryhtiö myi kesäkuussa liiketoimintansa 

liiketoimintakaupalla konsernin ulkopuolelle. 

Kesäkuussa Ruukki Group Oyj myi kaikki omistamansa 

Logium Oy -nimisen osakkuusyhtiön osakkeet. 

Osakkuusyhtiö Oplax Oy:ssä omistusosuutta nostettiin 

syksyllä 2006 toteutetulla osakekaupalla noin 32 

prosenttiin.

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä teki elokuussa 

lopullisen sopimuksen Terveyspalvelut Mendis Oy:n koko 

osakekannan ostosta. Kauppa vahvisti merkittävästi 

liiketoimintaryhmää. Osakekannan ostosta on maksettu 

käteisvastikkeena 2,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 

kauppaan sisältyy mahdollisia lisäkauppahintaeriä, 

jotka tulevat riippumaan Terveyspalvelut Mendis Oy:n 

taloudellisesta tuloksesta seuraavan kolmen vuoden 

aikana. Terveyspalvelut Mendis Oy:llä on yhteensä noin 

150 asiakaspaikkaa 11 paikkakunnalla Pohjanmaalla 

ja Keski-Suomessa mielenterveys-, vanhus- ja muissa 

sosiaalipalveluissa.
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Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä Ruukki Group 

sopi Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n (TSH) ja Kittilässä 

toimivan VK Timber Oy:n (VKT) liittämisestä konsernin 

sahateollisuusryhmään, johon entuudestaan on kuulunut 

kuusamolainen Lappipaneli Oy. Sopimuksen mukaisesti 

noin 91,4 % TSH:n osakekannasta siirtyi Ruukki Group 

–konsernille ja VKT:stä tuli samassa yhteydessä 

TSH:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Loput 

TSH:n osakekannasta jäi edelleen Kalervo ja Hannu 

Vuokilalle, jotka myös jatkavat TSH:n johdossa. TSH sekä 

VKT on konsolidoitu Ruukki Group –konserniin lokakuun 

2006 alusta. Tehty yrityshankinta vahvistaa osaltaan 

Ruukki Group -konsernin aktiivista sahateollisuus-

liiketoiminnan kehittämistä Pohjois-Suomen alueella. 

Rakentamisen liiketoimintaryhmän osti joulukuussa 2006 

elementtisopimusvalmistajansa Nivaelement Oy:n koko 

osakekannan.

Muut tapahtumat

Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 

9.3.2006 osakeannin toteuttamisesta. Yhtiö toteutti 

osakeannin huutokauppamekanismilla kaikille avoimena 

uusmerkintänä. Osakeannin merkintäaika oli 29. –

31.3.2006. Osakeannin enimmäismäärä 30.000.000 

osaketta ylimerkittiin yli kaksinkertaisesti. Osakeannissa 

yhtiö laski huhtikuussa liikkeelle annin ehtojen 

mukaisen enimmäismäärän 30.000.000 osaketta, joiden 

merkintähinnaksi hallitus vahvisti 0,72 euroa osakkeelta. 

Yhtiö keräsi annilla nettomääräisesti noin 21,2 miljoonaa 

euroa, kun otetaan huomioon osakeannin järjestämisestä 

aiheutuneet suorat kulut.

Ruukki Group Oyj jätti 18.4.2006 markkinaoikeuteen 

hakemuksen, jossa Ruukki Group pyytää 

markkinaoikeutta kieltämään Rautaruukki Oyj:tä yhden 

miljoonan euron sakon uhalla jatkamasta ”Ruukki” -nimen 

käyttöä. Rautaruukin uusi ”markkinointinimi” (kuten 

Rautaruukki Oyj itse sitä kutsuu) sekoitetaan usein Ruukki 

Groupin toiminimeen ja siitä arkikielessä käytettyyn 

lyhennettyyn muotoon ”Ruukki”. Helsingin käräjäoikeus 

antoi 16.11.2006 päätöksen yhtiön Rautaruukki Oyj:tä 

vastaan nostamassa kanteessa Ruukki –nimen käytöstä. 

Käräjäoikeus hylkäsi Ruukki Group Oyj:n kanteen. 

Ruukki Group Oyj valitti hovioikeuteen käräjäoikeuden 

päätöksestä. Asia on edelleen vireillä markkinaoikeudessa 

eri perusteella. Päätöstä markkinaoikeudessa kesken 

olevasta prosessista odotetaan vuoden 2007 aikana. 

Joulukuussa 2006 Ruukki Group -konsernin tilikauden 

2006 loppupuoliskolla perustettu venäläinen tytäryhtiö 

OOO Ruukki Kostroma sopi Venäjän Federaation 

Kostroman Oblastin kanssa Kostroman alueen 

metsävarantojen jalostamisesta. Sopimusten perusteella 

Ruukki Kostroma on oikeutettu yhteensä 2,5 - 3,1 

miljoonan kuution vuosittaiseen hakkuuoikeuteen 49 

vuoden vuokra-aikana. Ensimmäisessä vaiheessa 

Ruukki Kostroma investoi raakapuun jalostamista 

varten Kostroman alueella mänty- ja kuusisahaan sekä 

sahatuotteiden jatkojalostukseen. Sahan vuosituotannoksi 

tulee arviolta noin 300.000 m3. Sahan tuotannon 

arvioidaan alkavan nykynäkymin vuonna 2008. Toisessa 

vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mekaanista 

BCTMP-massaa valmistavaan sellutehtaaseen. 

Sellutehtaan vuosituotannoksi tulee 300.000 - 500.000 

tonnia. Sellutehtaan tuotannon arvioidaan alkavan 
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nykynäkymin 2009 - 2010. Valmistettavat sahatuotteet 

ja sellu tullaan nykynäkymin myymään ensisijaisesti 

kansainvälisille markkinoille.  Kokonaisinvestointien 

arvioidaan nousevan korkeintaan 500 miljoonaan 

euroon 4 - 5 vuoden aikana. Neuvottelut kansainvälisten 

rahoittajien ja omistajapartnerien kanssa on käynnistetty. 

Metsävarantojen jalostamista ja investointeja koskevat 

sopimukset on rekisteröity helmikuussa 2007 Kostroman 

investointirekisteriin.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ruukki Group –konsernin hoivapalveluiden 

liiketoimintaryhmä ilmoitti avaavansa vuoden 2007 

ensimmäisen vuosineljänneksen aikana neljä uutta 

yksikköä, joissa on yhteensä noin 80 asiakaspaikkaa. 

Tässä yhteydessä vanhuspalvelutoiminnan suhteellinen 

painoarvo nousee. Liiketoimintaryhmän yhtiöt ovat 

voittaneet kuntien järjestämissä ostopalveluiden

kilpailutuksissa uusia asiakaspaikkasopimuksia. Edellä 

mainittujen uusien yksikköjen vaikutus liiketoimintaryhmän 

liikevaihtoon on vuositasolla noin 1,5 miljoonaa euroa.

Helmikuussa 2007 Ruukki Group Oyj ilmoitti sopineensa 

järjestelystä, jossa suunnatun osakeannin kautta Ruukki 

Group -konsernin omistusosuus huonekalukonserni 

Incap Furnituressa nousee 47,1 prosentista noin 70,3 

prosenttiin. Tämä omistusosuuden nosto toteutettiin 

helmikuun lopussa 2007. Järjestelyyn liittyvän osakkaiden 

ja rahoittajien yhteisen rahoituspaketin vaikutuksesta 

Incap Furniture Oy:n rahoitustilanne vahvistui tässä 

yhteydessä yhteensä noin kolmella miljoonalla eurolla. 

Incap Furniture Oy:n liikkeelle laskemien optio-oikeuksien 

kautta Ruukki Groupin omistusosuus voi laskea noin 

65 prosenttiin, jos kaikki optio-oikeudet käytettäisiin. 

Ruukki Groupilta sitoutui tässä järjestelyssä käteisvaroja 

yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa.

Tämä järjestely on jatkoa Ruukki Groupin strategialle 

kasvaa ja investoida puupohjaisilla tuotealueilla ja 

Venäjällä. Ruukki Groupin tarkoituksena on kehittää 

raaka-aineiden hankintaa ja mahdollisesti myös aloittaa 

huonekalukomponenttien valmistus Venäjällä. Incap 

Furniture Oy on puolestaan tehnyt esisopimuksen 

Stora Enso Timberin kanssa liimalevytuotannon 

käynnistämisestä Impilahdessa Venäjällä. 

Ruukki Group –konserni tulee konsolidoimaan Incap 

Furnituren konsernitaseeseen maaliskuusta 2007 alkaen, 

minkä seurauksena Ruukki Group –konsernin liikevaihdon 

arvioidaan tästä johtuen kasvavan noin 60 - 70 miljoonalla 

eurolla tilikaudella 2007. Vaikutuksen liikevoittoon 

oletetaan olevan positiivinen viimeistään vuonna 2008. 

Ruukki Group -konsernin suhteelliseen kannattavuuteen 

(liikevoittoprosentti) Incap Furniturella tulee oletettavasti 

olemaan alentava vaikutus. Ruukki Group –konsernin 

taseeseen ja taseasemaan Incap Furniture Oy:n 

konsolidointi tulee vaikuttamaan merkittävästi lisäten 

sekä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrää 

että vastaavasti lisäämällä lyhyt- ja pitkäaikaista korollista 

vierasta pääomaa merkittävästi.
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RAKENTAMISEN LIIKETOIMINTARYHMÄ

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut 

muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun 

ja valmistukseen koko Suomen alueella. 

Liiketoimintaryhmään kuuluu Pohjolan Design-Talo 

Oy sekä sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö 

Nivaelement Oy. Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat 

suomalaiset yksityishenkilöt ja perheet.

Liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille 

muuttovalmiita omakotitaloja seuraavasti:

Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen 

liikevaihto tuloutetaan vasta asiakkaalle luovuttamisen 

yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole siten 

vaikutusta konsernin katsauskauden liikevaihtoon eikä 

tulokseen. Liiketoimintaryhmä on kasvanut erittäin 

merkittävästi viimeisten vuosien aikana, mikä on toisaalta 

perustunut asuntomarkkinoiden yleiseen kasvuun ja 

toisaalta yhtiön tuotteiden keskimääräistä parempaan 

markkina-asemaan. Muuttovalmiiden omakotitalojen 

suhteellinen osuus on lisääntynyt verrattuna muihin 

omakotirakentamisen vaihtoehtoisiin toteutustapoihin.

Liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilauskanta 

tilikauden lopussa oli noin 36 miljoonaa euroa. 

Tilauskantaan ei kohdistu merkittäviä riskejä. 

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 

101 henkilöä, sekä lisäksi urakkasopimuksiin perustuen 

merkittävä määrä ulkopuolisten palveluntarjoajien 

työvoimaa. 

Yhtiö siirtyi 2006 toisen vuosineljänneksen aikana 

kuorielementtejä hyödyntävään rakennustapaan. 

Kuorielementtitoimituksilla siirretään työvaiheita 

rakennustyömailta tehtaaseen. Kuorielementeissä 

yhdistyvät suurelementtien sekä pre-cut rakentamisen 

edut. Uusi rakentamistapa mahdollistaa talojen nopean 

saattamisen säävalmiiksi saumatonta rakentamistapaa 

noudattaen. Kuorielementin vahvuutena perinteiseen 

rakentamiseen verrattuna on sen suoma tehokkuus 

sekä mahdollisuus tuottaa tasalaatuisia rakenteita sen 

vaikuttamatta silti talojen kuluttajahintoihin.

1-9/2006
458

1-9/2005
412

Q4/2006
141

Q3/2006
99

Q2/2006
91

Q1/2006
127

Q4/2005
137

Q3/2005
91

Q2/2005
83

Q1/2005
101

KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
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PUUTUOTETEOLLISUUDEN LIIKETOIMINTARYHMÄ

Sahausliiketoiminta

Tilikaudella 2006, ja vertailutilikaudella 2005, 

puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmään on 

kuulunut havupuun sahausliiketoimintaa sekä 

huonekaluliiketoimintaa. Huonekaluliiketoiminnassa 

vuonna 2006 tehtyjen useiden eri omistusjärjestelyjen 

vuoksi kyseinen liiketoimintaryhmä on muuttunut 

merkittävästi. Koska tilikauden 2006 lopussa 

huonekaluliiketoiminta on Ruukki Groupin näkökulmasta 

vähemmistöomisteinen, se ei juridisesti kuulu samaan 

konserniin sahausliiketoimintaryhmän kanssa. Vuoden 

2007 alusta alkaen tullaan sahausliiketoiminta ja 

huonekaluliiketoiminta raportoimaan omina erillisinä 

segmentteinään.

Sahausliiketoiminta on keskittynyt havutukkien 

tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi 

sahaustuotteiksi sekä puukomponenttien tuotantoon.  

Liiketoimintaryhmään kuuluu Kuusamossa toimiva 

Lappipaneli –sahakonserni sekä Tervolassa ja Kittilässä 

toimiva Tervolan Saha ja Höyläämö –sahakonserni, jotka 

keskittyvät pohjoisen mänty- ja kuusitukkiraaka-aineen 

tehokkaaseen hyödyntämiseen. Pääasiakasryhmän 

muodostavat ulkomaiset rakennusalaa palvelevat 

asiakkaat, mm. Japanin rakennuspalkkimarkkinoilla, sekä 

suomalaiset talotehtaat.

Vientimarkkinoiden suotuisa kysyntätilanne on jatkunut ja 

havusahatavaran myyntihinnat ovat nousseet. Tilikauden 

lopussa Lappipaneli Oy:ssä tapahtunut tulipalo sekä 

leuto alkutalvi vaikeuttivat liiketoimintaa jonkin verran 

vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Sahaustoiminnan 

kannattavuus on kehittynyt suotuisasti. Tilikauden 

sahaustoiminnan liikevaihdosta noin 56 % on kohdistunut 

suoraan vientimarkkinoille, joilla konserni on saavuttanut 

hyvän aseman. Sahausliiketoimintaa harjoittavien 

konserniyhtiöiden arvonlisäveroton tilauskanta 

tilikauden lopussa oli noin 13,2 miljoonaa euroa. 

Sahausliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön 

määrä oli tilikauden lopussa yhteensä 72 henkilöä.

Huonekaluliiketoiminta

Ruukki Group toimii huonekaluliiketoiminnassa 

osakkuusyhtiönsä Incap Furniture Oy:n kautta. 

Huonekaluliiketoimintayhtiöiden tulos on ollut tappiollista 

ja likviditeettitilanne on ollut vaikea koko tilikauden 2006. 

Ruukki Group –konsernin omistusosuus Incap Furniture 

Oy:ssä oli tilikauden 2006 päättyessä noin 47,1 %, mutta 

tilikaudella 2006 huonekaluliiketoiminnan yhtiöitä on 

yhdistelty konserniin seuraavasti:

Hirviset Group Oy, ajalla 1-12/2006 (josta 

potentiaaliseen äänivaltaan perustuen ajalla 1-4/2006)

Hirviset Oy ja Ruukki Furniture Oy, ajalla 1-9/2006 

(alkaen 5/2006 ovat molemmat yhtiöt kuuluneet Incap 

Furniture –konserniin)

Incap Furniture Oy, Incap Furniture Inc ja Koy 

Jokilaaksojen Kiinteistöt ajalla 5-9/2006   

(potentiaaliseen äänivaltaan perustuen koko jakson 

5-9/2006)

Huonekaluliiketoiminnan tehostamistoimia on 

jatkettu. Noin neljä viidesosaa tilikauden 2006 

huonekalutoimituksista on mennyt suoraan 

vientimarkkinoille. Toimintaan sisältyy merkittävä 

asiakaskeskittymäriski. Raaka-aineen hankintaa ja 

valmistustoimintaa Venäjällä selvitetään aktiivisesti, jotta 

liiketoimintojen pitkän aikavälin kannattavuus voitaisiin 

turvata. Huonekaluliiketoimintaan liittyvät tase-erät 

ja taseen ulkopuoliset takausvastuut Ruukki Group 

–konsernissa ovat sovellettavan osakkuusyhtiökirjanpito

käsittelyn mukaisesti yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa 

31.12.2006. Tilikaudella 2007 huonekaluliiketoiminta 

tullaan jälleen konsolidoimaan konserniyhtiönä 

maaliskuusta 2007 alkaen.

12 kk 1-12/2006 1-12/2005 Muutos, %

Liikevaihto, Me 53,7 45,4 18

Liikevoitto, Me 13,4 10,6 26

Liikevoitto-% 24,9% 23,3 %

3 kk Q4/2006 Q4/2005 Muutos, %

Liikevaihto, Me 16,0 14,4 11

Liikevoitto, Me 4,1 3,6 13

Liikevoitto-% 25,4% 25,0 %

Rakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto:

•

•

•
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Uudet Venäjän liiketoiminnot, Kostroma

Liiketoimintaryhmään vuoden 2006 loppupuoliskolla 

perustettujen venäläisten yhtiöiden (OOO Ruukki 

Kostroma ja OOO Sever-Trust) liiketoiminta on ollut 

vuonna 2006 hyvin vähäistä, mutta ne ovat 

joulukuussa tehneet sahaa ja BCTMP-tehdasta koskevat 

investointisopimukset, jotka toteutuessaan johtavat 

tulevien vuosien aikana merkittäviin investointeihin ja 

liiketoimintaan Venäjällä.

Ruukki Group Oyj on tilikaudella 2006 kirjannut itse 

kuluksi merkittävät, noin 0,5 miljoonan euron kulut, jotka 

liittyvät uusien Venäjän liiketoimintojen tutkimiseen, 

selvittämiseen ja analysointiin.

12 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto,  Me Liikevoitto, %

Sahausliiketoiminta * 27,8 1,4 5,0

Huonekaluliiketoiminta ** 25,7 -5,3 -20,8

Liiketoimintaryhmä yhteensä 53,5 -3,9 -7,4

Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2006

Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2005

12 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto,  Me Liikevoitto, %

Sahausliiketoiminta * 20,2 0,6 3,0

Huonekaluliiketoiminta 13,0 -1,4 -10,6

Liiketoimintaryhmä yhteensä 33,2 -0,8 -2,4

3 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto,  Me Liikevoitto, %

Sahausliiketoiminta 9,7 0,4 4,2

Huonekaluliiketoiminta ** 0,0 -1,2

Liiketoimintaryhmä yhteensä 9,7 -0,8 -8,4

Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto Q4/2006

Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto Q4/2005

3 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto,  Me Liikevoitto, %

Sahausliiketoiminta 5,0 0,5 9,6

Huonekaluliiketoiminta ** 3,5 -0,6 -17,1

Liiketoimintaryhmä yhteensä 8,5 -0,1 -1,2

* sahausliiketoimintaryhmän osakkuusyhtiön Neopolar Oy:n tulo-osuus on esitetty takautuvasti liiketoimintaryhmän liikevoitossa, millä on 

tilikausilla 2006 ja 2005 alle 0,1 miljoonan euron vaikutus

**huonekaluliiketoimintaa on käsitelty aikavälillä 1.2. – 30.4.2006 osittain (pelkkä Incap Furniture Oy) sekä 1.10 – 31.12.2006 

kokonaisuudessaan (Incap Furniture Oy + Hirviset Oy + Ruukki Furniture Oy) osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmällä, joten 

huonekaluliiketoiminta ei ole vaikuttanut konsernin tai segmentin liikevaihtoon, mutta omistusosuuden mukainen osuus huonekaluliiketoiminnan 

tappiosta on esitetty konsernin liikevoiton yläpuolella ja se on mukana yllä esitetyssä puutuoteteollisuuden segmentin liikevoitossa kyseisillä 

kausilla. Kyseinen osakkuusyhtiön tulo-osuuden esittäminen alentaa tilikauden 2006 liikevoittoa noin 1,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 

viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa noin 1,2 miljoonaa euroa
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HOIVAPALVELUIDEN LIIKETOIMINTARYHMÄ

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä tarjoaa 

korkealaatuisia hoito- ja kuntoutuspalveluita kuntien, 

kaupunkien, yhteisöjen ja yritysten sekä myös osin 

suoraan yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Työssä 

hyödynnetään parhaita hyväksyttyjä menetelmiä, 

kokemuksia ja palvelutuotannon prosesseja sekä tuetaan 

niiden kehittymistä.

Tilikaudella liiketoimintaryhmän toiminta säilyi vakaana. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoimintaryhmän kulut 

olivat keskimääräistä suuremmat erityisesti johtuen 

tilikauden 2007 alussa avattavien uusien yksiköiden 

aiheuttamista henkilöstökuluista ja muista toiminnan 

aloittamiseen liittyvistä aloituskuluista. Tilikauden 

kolmannella vuosineljänneksellä liiketoimintaryhmä osti 

Seinäjoella toimivan Terveyspalvelut Mendis Oy:n koko 

osakekannan, mikä tulee jatkossa merkittävästi 

vaikuttamaan liiketoimintaryhmän volyymiin. 

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden 

päättyessä 229 henkilöä. Liiketoimintaryhmään 

kuuluvat alakonsernin emoyhtiö Mikeva Oy sekä sen 

tytäryhtiöt Jussin Kodit Oy, Mikeva Vanhuspalvelut 

Oy, Terveyspalvelut Mikeva Oy, Mikon Kuntoutuskodit 

Oy sekä uusina vuonna 2006 hankittuina yksikköinä 

Terveyspalvelut Mendis Oy ja sen tytäryhtiö Mendis 

Palvelukodit Oy. Tilikaudella 2007 alakonsernin rakennetta 

tullaan yksinkertaistamaan sulauttamalla osa alakonsernin 

yhtiöistä sen emoyhtiöön. Liiketoimintaryhmällä on 

palveluyksiköitä 17 paikkakunnalla, joiden yhteenlaskettu 

asiakasmäärä oli vuoden lopussa noin 420.

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu hoivapalveluiden 

liiketoimintaryhmässä oli tilikaudella 2006 noin 23 %, 

kun eliminoidaan Mikon Kuntoutuskodit Oy:n (hankittu 

09/2005) ja Terveyspalvelut Mendis Oy:n (hankittu 

08/2006) vaikutus. Vastaavasti vertailukelpoinen 

liikevoiton kasvu oli noin 24 %.

12 kk 1-12/2006 1-12/2005 Muutos, %

Liikevaihto, Me 9,8 5,4 83,5 %

Liikevoitto, Me 0,6 0,3 76,2 %

Liikevoitto-% 6,2 % 6,5 %

3 kk Q4/2006 Q4/2005 Muutos, %

Liikevaihto, Me 3,3 1,7 90,8 %

Liikevoitto, Me -0,1 0,0 -1 266,4 %

Liikevoitto-% -3,7 % 0,6 %

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2006

METALLITEOLLISUUDEN LIIKETOIMINTARYHMÄ

Tilikaudella viennin osuus liiketoimintaryhmän 

liikevaihdosta on ollut noin 55 %. Katsauskaudella 

liiketoimintaryhmän toiminnassa ei ole tapahtunut 

merkittäviä muutoksia aiempaan toimintaan verrattuna. 

Vientimarkkinoiden suhteellinen merkitys on edelleen 

merkittävä.

 

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 

45 henkilöä. Liiketoimintaryhmään kuuluvat Alumni Oy, 

Pan-Oston Oy ja Selka-line Oy.
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OSAKKUUSYHTIÖT

Ruukki Group Oyj omistaa sekä suoraan että 

tytäryhtiöidensä kautta vähemmistöosuuksia 

useissa suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. 

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiden 

tulo-osuus ilman puutuoteteollisuussegmentin 

osakkuusyhtiöitä on ollut tilikaudella 2006 yhteensä 

noin 0,7 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on 

parantanut konsernin liikevoittoa. Puutuoteteollisuuden 

liiketoimintaryhmässä on tilikaudella syntynyt 1,7 

miljoonan euron tappio-osuus, mikä esitetään 

osana puutuoteteollisuuden segmenttitulosta. 

Osakkuusyhtiöosakkeista ja –saamisista on 

tilikaudella kirjattu yhteensä noin 0,3 miljoonan euron 

arvonalentumistappiot. 

Ruukki Group Oyj:n syyskuussa tekemästä Container-

Depot Ltd Oy:n osakkeiden myynnistä realisoitui 

merkittävä, noin 4,6 miljoonan euron myyntivoitto 

konsernin tilikauden 2006 liikevoittoon. Osakemyynnistä 

johtuen konsernitaseessa on tilikauden lopussa noin 6,8 

miljoonan euron kauppahintasaaminen, jolla on turvaavat 

vakuudet. Lokakuussa Ruukki Group julkisti nostaneensa 

omistusosuuttaan Oplax Oy:ssä 31,95 prosenttiin 

(aiemmin 24,53 %). Kesällä 2006 myytiin kaikki Ruukki 

Groupin omistamat Logium Oy:n osakkeet.  

12 kk 1-12/2006 1-12/2005 Muutos, %

Liikevaihto, Me 8,2 7,4 10,2 %

Liikevoitto, Me 0,3 0,2 19,6 %

Liikevoitto-% 3,6 % 3,3 %

3 kk Q4/2006 Q4/2005 Muutos, %

Liikevaihto, Me 2,5 1,6 60,1 %

Liikevoitto, Me 0,1 0,0

Liikevoitto-% 4,3 % -2,6 %

Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto 1-12/2006
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KONSERNIN HENKILÖSTÖ

Ruukki Group –konsernin palveluksessa oli tilikauden 

lopussa 452 (2005: 418) henkilöä ja emoyhtiön 

henkilöstömäärä oli 5 (4). Konsernin henkilökunnan 

keskimääräinen lukumäärä oli tilikaudella 2006 

yhteensä 570 (392) henkilöä, missä on mukana ajalla 

5-9/2006 Incap Furniture –huonekalukonserniin koko 

henkilöstö. Yhtiön henkilöstökulut olivat yhteensä 

468.269,83 (404.297,30) euroa ja konsernissa 

vastaavasti 18.368.867,34 (13.328.985,37) euroa. 

IFRS-konsernitilinpäätökseen kirjattiin osakeperusteisiin 

maksuihin perustuvia IFRS2 –standardin mukaisia 

henkilöstöoptiokuluja emoyhtiössä 105.304,50 euroa 

(0,00) ja konsernissa 105.304,50 euroa (25.124,72).

Konsernissa harjoitetaan hyvin erilaista liiketoimintaa, 

joten henkilöstön määrä, maantieteellinen sijainti ja 

koulutus sekä heidän tehtävänsä vaihtelevat erittäin 

merkittävästi eri liiketoimintasegmenttien kesken. Kunkin 

liiketoimintasegmentin operatiivinen vetovastuu on kunkin 

segmentin ja/tai segmentin tytäryritysten johdolla, millä 

tasolla tehdään myös henkilöstöhallinnolliset päätökset. 

Henkilökunnan jakauma segmenteittäin oli seuraava, tilikauden lopun henkilöstömäärällä mitaten:

31.12.2006 31.12.2005

Rakentaminen 101 105

Puutuoteteollisuus 72 138

        Sahateollisuus

        Huonekaluteollisuus

72

0

35

103

Hoivapalvelut

Metalliteollisuus

Muut liiketoiminnat

Konsernihallinto

229

45

0

5

121

43

7

4

Sosiaalipalveluiden liiketoimintaryhmässä toimintaan liittyy sekä viranomaisvaatimuksia henkilöstön määrästä suhteessa 

asiakaspaikkojen lukumäärään että henkilöstön koulutustasoon liittyviä viranomaismääräyksiä.
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Ruukki Group Oyj toimii kehitysyhtiönä useilla eri 

toimialoilla. Kehitysyhtiötoiminnan luonteeseen kuuluu 

merkittävät yritys- ja rakennejärjestelyt, minkä vuoksi 

konsernin toiminnan ja tulevaisuuden kehityksen arviointi 

on poikkeuksellisen vaikeaa.

Ruukki Group -konserni on keskittänyt omistuksensa ja 

liiketoimintansa 3 – 5 toimialaan, ja panostaa ensisijaisesti 

näiden toimintojen aktiiviseen ja pitkäjänteiseen 

kehittämiseen. Näiden ydintoimintojen ulkopuolisista 

toiminnoista lähtökotaisesti luovutaan hallitusti. Lisäksi 

seurataan aktiivisesti mahdollisuuksia investoida lisää 

nykyisille toimialoille ja mahdollisesti laajentua uusille 

toimialoille tai markkinoille. Mikäli suunnitellut uudet 

Venäjän hankkeet toteutuvat, niin se tulee muuttamaan 

konsernin rakennetta ja myös liiketoimintojen riskejä ja 

mahdollisuuksia merkittävästi nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna.

Nykyisten konsernin toimialojen tulevasta oletetusta 

kehityksestä alla tarkempi kuvaus:

Talonrakentaminen

 

toimiala on tyypillisesti syklinen, ja on ollut 

voimakkaassa kasvussa viimeiset vuodet

kasvun ennustetaan jatkuvan lähivuodet 

pientalotuotannossa, varsinkin valmistalotuotannossa, 

jossa konsernin yhtiöllä on merkittävä markkina-asema

toimialalla saattaa tapahtua konsolidaatiokehitystä ja 

kilpailutilanne, erityisesti valmistalotuotannossa voi 

muuttua

kaavoitus- ja tonttitilanne, ja sen mahdolliset 

muutokset, sekä markkinakorkotason kehitys tulevat 

vaikuttamaan tulevaan kasvupotentiaaliin alalla.

tuotannon edellyttämien raaka-aine- ja 

tavarahankintojen sekä työvoiman kustannusten 

nousu on ollut erittäin voimakasta lähihistoriassa, 

eikä tilanteen oleteta lyhyellä aikavälillä olennaisesti 

muuttuvan, mikä voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa 

kannattavuuden kehitykseen

Sahausliiketoiminta

sahatoimiala on tyypillisesti syklinen, ja toimialan 

tulevassa kehityksessä suhdannevaihtelut tulevat 

vaikuttamaan merkittävästi toimintaan

kantohintojen nousun uskotaan stabiloituvan, mutta 

todennäköisesti Venäjän tuontiraaka-aineen osuus 

toimialalla yleisesti tulee laskemaan

markkinahintojen kehityksen oletetaan olevan edelleen 

lähitulevaisuudessa suotuisaa, ja vientimarkkinoiden 

kysynnän hyvällä tasolla

toimialan eri osa-alueiden tuotantokapasiteetin määrä 

ja alueellinen jakauma tulee oletettavasti muuttumaan, 

ja uusinvestointien painopiste todennäköisesti 

suuntautumaan Suomen lähialueille

toimialalla on mahdollista erilaiset konsolidaatio- ja 

uudelleenjärjestelyratkaisut

Huonekaluliiketoiminta

vuoden 2007 oletetaan olevan toimintaympäristön 

osalta edelleen erityisen haastava kohonneiden raaka-

ainekustannusten johdosta

toteutetut saneeraustoimet ja tulevat 

uudelleenorganisoinnit tulevat oletettavasti 

vaikuttamaan vuoden 2007 aikana, mutta kannattavuus 

säilyy heikkona ainakin vuoden 2007 alkupuoliskon

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä

hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän uskotaan 

kasvavan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta

julkisen sektorin kautta tulevat kilpailutukset ja 

palvelujen ulkoistukset yksityisille toimijoille tarjoavat 

hyvät kasvumahdollisuudet alalle, varsinkin vanhus- ja 

mielenterveyspalveluissa; lisäksi demografinen kehitys 

tulee vaikuttamaan vanhuspalvelukysynnän kasvuun 

lähivuosien aikana

LIIKETOIMINTOIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Ruukki Group toimii kehitysyhtiönä useilla eri 

toimialoilla, jotka ovat toisistaan hyvin poikkeavia 

liiketoiminnan luonteen, riskipitoisuuden, pääoma- ja 

henkilövaltaisuuden, maantieteellisen sijainnin, kulu- ja 

taserakenteen, ulkomaankaupan osuuden ja monen muun 

tekijän suhteen. Lisäksi kehitysyhtiötoiminnan luonteen 

mukaisesti tunnusomaista toiminnalle on aktiivinen 

toimintojen kehittäminen ja erilaiset yritysjärjestelyt, 

mikä vaikuttaa konsernin ja sen liiketoimintojen riskien 

analysointiin.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Strategiset riskit

Kilpailutilanne ja sijainti tuotantoketjussa

Todennäköisesti kilpailu kiristyy yhtiön päätoimialoilla, 

ja ulkomaisen suoran kilpailun ja alihankinnan merkitys 

tulee jatkossa korostumaan. Kilpailu ei kuitenkaan 

välttämättä vaikuta eri yhtiöiden kannattavuuteen. 

Konserni pyrkii tuotantotoiminnassaan soveltamaan uusia 

ratkaisuja, joilla taataan kilpailukyvyn säilyminen sekä 

riittävän kapasiteetin ja laatutason turvaaminen. Näihin 

tekijöihin liittyen yhtiön rakentamisen liiketoimintaryhmä 

on siirtynyt kuorielementtipohjaiseen tuotantomalliin. 

Konsernin rakentamisen liiketoimintaryhmä toimii suoraan 

asiakasrajapinnassa, jolloin se vastaa loppuasiakkaille 

kokonaistoimituksesta, mutta tuotantoprosessissa taas 

merkittävä rooli on ulkopuolisilla alihankkijoilla, jotka 

oletusarvoisesti lisäävät liiketoimintaryhmän joustoa 

ja reagointikykyä merkittäviin markkinamuutoksiin. 

Puutuoteteollisuudessa toimitaan jalostusketjussa 

kohtuullisen alkuvaiheessa, jolloin osa tuotannosta 

toimitetaan ulkopuolisille jatkojalostuslaitoksille tai 

tukkuportaalle, mikä voi vähentää reagointimahdollisuutta 

jos toimialalla tapahtuisi merkittäviä rakennemuutoksia.

Maantieteelliset ja poliittiset riskit, sekä 

asiakaskeskittymät

Konserni on toiminut pääsääntöisesti aiemmin 

kotimaan markkinoilla, jossa on ollut konserniyhtiöiden 

tuotantolaitokset, henkilöstö ja asiakkaat. Viimeisten 

vuosien aikana vientitoiminnan merkitys on kasvanut 

metalliteollisuuden liiketoimintaryhmässä ja 

puutuoteteollisuudessa Lappipaneli Oy:ssä,  joten 

konsernissa on jonkin verran aiempaa enemmän 

maantieteellistä hajautusta mutta toisaalta myös 

riskiä yksittäisten markkina-alueiden epäsuotuisasta 

kehityksestä tai niiden valuuttojen epäsuotuisista 

muutoksista. Tilikauden 2006 lopulla päätetty Venäjän 

liiketoimintojen aktiivinen kehittäminen tulevina vuosina, 

tulee lisäämään konsernin maariskiä. Konsernin 

sahateollisuudessa on kohtuullisen laaja asiakaskunta, 

mutta erityisesti Japanin vientimarkkinoiden ja 

kotimaassa talonrakennusalan suhteellinen painoarvo 

on korkea, vaikka yksittäisten asiakkaiden merkitys 

ei ole suuri. Huonekaluliiketoiminnassa, jossa yhtiö 

toimii osakkuusyhtiöomistuksen kautta, on merkittävä 

yksittäisen asiakkaan riski. Hoivapalveluliiketoiminta on 

luvanvaraista toimintaa, jossa merkittävä asiakasryhmä on 

suomalaiset kunnat. Mikäli yhteiskunta- tai aluepoliittisista 

syistä tapahtuisi rakennemuutoksia sosiaalipalveluiden 

ulkoistamisessa yksityiselle sektorille, saattaisi sillä olla 

merkittävä vaikutus konsernin sosiaalipalvelusegmentin 

tulevaisuuden toimintaedellytyksiin.

Yritysjärjestelyjen toteutukseen liittyvät riskit

Konsernin toimintaan merkittävänä osana kuuluu 

yritysjärjestelyjen tekeminen, minkä takia yritysostojen, 

-myyntien tai –järjestelyjen toteutus, ajoitus, hinnoittelu 

ja integrointi konserniin vaikuttavat merkittävästi 

sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuloksiin. Saman 

toimialan sisällä tapahtuvien yritysostojen oletetut 

synergiavaikutukset voivat toteutua eri suuruisina ja eri 

aikaan kuin yrityshankinnan yhteydessä on alun perin 

oletettu. Yrityshankinnat vaativat myös monipuolisia 

rahoitusratkaisuja, joihin sisältyy joissain tapauksissa 

kovenanttiehtoja, jotka voivat vaikuttaa toiminnan 

jatkorahoitusmahdollisuuksiin tai sen ehtoihin. 

Suunniteltujen uusien Venäjän liiketoimintojen 

käynnistäminen lähivuosien aikana sisältää merkittäviä 

rahoitus- ja investointiratkaisuja, mitkä ovat erityisesti 

Venäjän toimintaympäristössä todennäköisesti 

keskimääräistä vaativampia toteuttaa.

Operatiiviset riskit

Eri toimialojen markkinatilanne

Eri toimialojen suhdanneherkkyys ja toiminnan 

kannattavuuden ja volyymin vaihtelu eroavat toisistaan 

selkeästi, eikä eri liiketoimintaryhmillä ole suoranaista 

yhteistyötä kuin rajallisesti. Tämän vuoksi konsernin eri 

liiketoimintaryhmien erilaiset, toisistaan riippumattomat 

liiketoiminnot hajauttavat koko konsernin tasolla 

markkinariskiä ja alentavat myös yhteenlasketun 

toiminnan syklisyyttä.  Mikäli Venäjälle suunniteltu 

BCTMP-sellutehdashanke toteutuu, tulee se olemaan 

konsernin kannalta uusi toiminta-alue, uusi toimiala, ja 

sen vuoksi se tulee muuttamaan konsernin riskiprofiilia. 

Vastaavasti sitä kautta tulevat asiakas- ja markkinariskit 

ovat osin uusia ja lisäksi konsernin nykyisen toiminnan 

laatuun ja laajuuteen verrattuna suuria.

Raaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit

Oletettavasti konserniyhtiöiden pääraaka-aineiden 

hintariski on kohtuullisen hyvin hallittavissa, ja vastaavasti 

myyntihintoja on ainakin osittain mahdollista muuttaa 

raaka-aineiden hintakehityksen mukaisesti. Hinta- ja 

saatavuusriskejä pyritään minimoimaan pitkäaikaisilla 

yhteistyösopimuksilla sekä kattavien partneri- ja 

alihankintaverkostojen luomisella. Joidenkin yksiköiden 

syrjäinen sijainti lisää toisaalta asiakaskuljetuksiin liittyviä 

haasteita, mutta toisaalta sen takia saatetaan voida 

varmistaa paremmin raaka-aineen korkealaatuisuus ja 

saatavuus sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys.
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Ympäristöriskit

Ympäristölupiin ja –riskeihin liittyen konsernin 

liiketoimintayhtiöt analysoivat omaa tilannettaan, 

ja tekevät tarvittaessa tarkennuksia ja hakevat 

asianmukaiset luvat, jos toimintaympäristö tai 

viranomaismääräykset muuttuvat. Ympäristöriskit 

liittyvät suoranaisiin potentiaalisiin ympäristövahinkoihin 

ja toisaalta välillisiin, esimerkiksi tuotantotoiminnan 

jälkeisiin kunnostus- tai maisemointivelvoitteisiin. 

Konsernin tiedossa ei ole mitään merkittäviä sen nykyisen 

liiketoiminnan ympäristöasioihin liittyviä riskejä. 

Viranomaismääräysten muutokset

Osaa konsernin liiketoimintaa säädellään 

viranomaismääräyksin. Rakentamisen 

liiketoimintaryhmässä toimintaa ohjaa rakentamisen 

teknisen toteuttamisen sille asetettujen laatuvaatimusten 

sääntely. Lisäksi hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän 

toiminta edellyttää viranomaislupia ja esimerkiksi osin 

tietyn henkilöstön koulutustasovaatimuksen täyttämistä. 

Konsernissa seurataan viranomaissääntelyn muutoksia, 

ja niihin pyritään reagoimaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa. Konsernin suunniteltuihin Venäjän 

hankkeisiin liittyy niiden toteutuessa tulevaisuudessa 

tulevia investointivaateita, viranomaisten asettamia 

metsänhoitotoimia ja erilaisia turvallisuus-, ympäristö- ja 

muita lupavaatimuksia.

Henkilöstö

Hoivapalveluliiketoiminta on erityisen henkilöpainotteista, 

ja sisältää lakisääteisiä velvoitteita henkilöstön 

koulutustasosta ja määrästä suhteessa loppuasiakkaiden 

määrään. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti ja 

sen turvaaminen jatkossa saattaa rajoittaa toimialan 

kasvunäkymiä. Lisäksi koska osa konsernin yhtiöistä 

sijaitsee kohtuullisen etäällä suuremmista kaupungeista 

yksittäisissä yhtiöissä henkilöstöresurssien saaminen voi 

olla haasteellista. 

Immateriaalioikeudet

Konsernissa ei ole tällä hetkellä sellaista liiketoimintaa, 

jossa immateriaalioikeuksilla, patenteilla tai tuotekehitys-

toiminnalla olisi suuri merkitys.

Rahoitusriskit

Valuuttakurssiriskit

Suoranaisista valuuttakurssiriskeistä suojataan valtaosa 

lyhytaikaisilla valuuttatermiinisopimuksilla. Merkittävimmät 

vientitoimintaan liittyvät valuuttariskit aiheutuvat tällä 

hetkellä Japanin jenistä, Ruotsin kruunusta ja Englannin 

punnasta. Merkittävä osa osto- ja myyntisopimuksista on 

suoraan euromääräisiä. 

Mikäli suunnitellut uudet liiketoiminnot Venäjällä toteutu-

vat, tulevat konsernin valuuttakurssiriskit muuttumaan ja 

niiden merkitys oletusarvoisesti merkittävästi kasvamaan 

mm. Venäjän ruplaan kohdistuvan riskin vuoksi ja 

vientimarkkinoiden suhteellisen painoarvon kasvaessa.

Korko- ja rahoitusriskit

Yhtiön vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on pääosin 

vaihtuvakorkoista, jonka seurauksena konsernin 

korkokulut tulevat ilman suojaustoimenpiteitä seuraamaan 

melko tarkoin lyhyiden markkinakorkojen muutoksia. 

Koska lainojen painotettu keskimaturiteetti ei ole kovin 

pitkä, korkoriskin määrä ei ole normaalista poikkeava. 

Lisäksi merkittävä osa konsernin veloista, muun muassa 

yrityskauppoihin liittyvät lisäkauppahintavastuut, on 

korottomia. Korkoriskiä seurataan, ja tarvittaessa 

tehdään suojaustoimenpiteitä. Rahoituksen saatavuuden 

suhteen konsernin emoyhtiö on vahvistanut oman 

pääoman ehtoisen rahoituksen määrää ja muutoinkin 

pyrkinyt laajentamaan rahoituspohjaa ja –vaihtoehtoja 

tulevien hankkeiden rahoitusta varten. Venäjän 

liiketoimintojen toteuttaminen edellyttää merkittäviä 

uusia rahoitusratkaisuja, jotka toteutuessaan vaikuttavat 

merkittävästi konsernin rahoituspositioon, korkoriskiin 

ja laajemminkin rahoitustilanteeseen lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä mutta joiden tarkka toteutusmalli ja –aikataulu 

ei ole vielä tiedossa.

Luottotappioriskit

Osa puutuoteteollisuuden luottotappioriskeistä on 

suojattu luottovakuutuksilla. Merkittävä osa konsernin 

kassavirroista liittyy rakentamisen liiketoimintaryhmään, 

jossa kassavirrat saadaan etukäteen laaditun, 

valmistumisasteen mukaan toteutuvan maksuohjelman 

mukaisesti, mikä pienentää luottotappioriskiä 

huomattavasti. Osassa liiketoimintaryhmistä tai niiden 

yhtiöistä yksittäisten asiakkaiden painoarvo on erityisen 

suuri, minkä takia asiakaskeskittymäriskit voivat 

realisoituessaan negatiivisesti vaikuttaa konsernin 

saamisten kuranttiusuuteen ja tulevaisuuden liiketoiminta

mahdollisuuksiin.
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Vahinkoriskit

Omaisuus- ja vahinkoriskit

Omaisuusriskit on katettu vakuutusturvalla, omavastuun 

mukaista osuutta lukuunottamatta. Lisäksi välilliset 

korvausvelvoitteet, ja esimerkiksi merkittävimmät 

kuljetusvastuut, on myös vakuutettu. Omaisuusriskien 

vakuutustasoa tarkastellaan säännönmukaisesti.

Takuuriskit

Konserniyhtiöiden toimittamiin tuotteisiin liittyy 

useassa tapauksessa asiakkaille annettavat laatu- 

ja/tai määrätakuut, joihin liittyy sekä lyhyen aikavälin 

korjausvelvoite että rakentamisen liiketoimintaryhmässä 

myös kymmenen vuoden rakennevastuu. Nämä riskit 

on suoraan vain osittain suojattu, mutta konsernin 

yhtiöt panostavat merkittävästi laadun tarkkailuun ja 

tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi konsernin ulkopuoliset 

alihankintaketjun osat vastaavat omalta osaltaan 

takuuasioista.

Oikeudenkäynnit

Konsernin emoyhtiöllä on toiminimeen liittyvä avoin 

oikeusprosessikokonaisuus, jossa emoyhtiölle saattaa 

syntyä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoite 

tai muita vastuita.

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Yrityskauppoihin liittyvät kauppahintavastuut

Konsernin suorittamiin yrityskauppoihin 

liittyvät lisäkauppahintavastuut on aktivoitu 

konsernitilinpäätökseen ja esitetty lyhytaikaisissa tai 

pitkäaikaisissa veloissa perustuen kauppahintavastuun 

maksuajankohtaan. Myös optioperusteiseen oikeuteen 

perustuvat potentiaaliset kauppahintaerät on aktivoitu 

taseeseen velaksi. Lyhytaikaisten kauppahintavelkojen 

määrä 31.12.2006 oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa 

(31.12.2005 noin 9,2 miljoonaa euroa), ja pitkäaikaisten 

velkojen vastaavasti noin 2,4 miljoonaa euroa (6,6 

miljoonaa euroa).

Sijoitussitoumukset

Ruukki Group Oyj on sitoutunut sijoittamaan yhteensä 

noin 0,5 miljoonaa euroa Finn-Thai Technology Fund B 

Ky -nimiseen yhtiöön, joka tekee sijoituksia pääasiassa 

suomalaisiin ja thaimaalaisiiin yhtiöihin. Ruukki 

Group Oyj on kyseisen kommandiittiyhtiön äänetön 

yhtiömies ja omistaa lisäksi 30 % kommandiittiyhtiön 

vastuunalaisesta yhtiömiehestä Orienteq Capital Oy:stä. 

Tämä sijoitussitoumus ei tule oletettavasti realisoitumaan, 

koska erittäin todennäköisesti Ruukki Groupin sijoitus-

sitoumukseen liittyvä osa rahastosta puretaan vuoden 

2007 alkupuoliskon aikana kokonaisuudessaan.

Konsernin rahoitussopimuksiin liittyvät 

kovenanttiehdot

Osassa konsernin vieraan pääoman ehtoisia rahoitus-

sopimuksia on kovenanttiehtoja, jotka on sidottu konsernin 

tai yksittäisten konserniyhtiöiden vakavaraisuus- ja kannat

tavuustunnuslukuihin tai jotka rajoittavat konserniyhtiöiden 

velan maksua emoyhtiölle tai jotka edellyttävät, että 

emoyhtiö ei tee nykyisten liiketoimintojen olennaisia 

luovutuksia ilman neuvotteluja rahoittajan kanssa.

Velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset tai takaukset

Konserniyhtiöt ovat lainojen vakuudeksi antaneet 

yrityskiinnityksiä yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa 

(31.12.2005 vastaavasti 4,0 miljoonaa euroa). Emoyhtiön 

yhteensä noin 4,2 miljoonan euron yrityskiinnityksistä 

ulkopuolisille rahoituslaitoksille vakuudeksi oli 31.12.2006 

annettu 1,7 miljoonaa euroa (31.12.2005 vastaavasti 

0,0), ja loput ovat emoyhtiön omassa hallussa. 

Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä on noin 2,2 miljoonaa 

euroa (2,3 miljoonaa euroa). Konsernin emoyhtiö on 

konserniyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi antanut 

omavelkaisia takauksia yhteensä 6,6 miljoonaa euroa 

(6,8 miljoonaa euroa), joista noin 0,1 miljoonaa euroa 

on vapautunut helmikuun loppuun mennessä. Lisäksi 

liiketoimintasegmenttien emoyhtiöt ovat tilinpäätöshetkellä 

antaneet tytäryhtiöidensä ulkopuolisen rahoituksen 

vakuudeksi takauksia yhteensä 0,4 miljoonalla eurolla.

Takuuvastuut

Konserniyhtiöillä on myymiinsä tuotteisiin liittyviä 

lyhytaikaisia takuu- tai korjausvastuita ja rakentamisen 

liiketoimintaryhmässä lisäksi pitkäaikaisia rakennevastuita. 

Lyhytaikainen korjausvastuu on jaksotettu 

kokemusperäisesti kuluksi tuloslaskelmaan ja vastaavaksi 

varaukseksi taseeseen. Taseeseen kirjaamattomilla 

takuuvastuilla ei ole oletettavasti olennaista merkitystä. 

Kymmenen vuoden rakennevastuusta ei ole kirjattu 

tuloslaskelmaan kulua eikä taseeseen velkaa, koska sen 

estimoiminen on vaikeaa, toteutuminen epätodennäköistä, 

ja koska merkittävä osa kyseisestä takuuriskistä on 

ulkopuolisten alihankkijoiden vastuulla.
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Muiden puolesta annetut vakuudet tai takaukset, jotka 

eivät liity rahoitussopimuksiin

Vuokranantajille on annettu 31.12.2006 vuokravakuuksia 

yhteensä noin 0,7 miljoonan euron arvosta (2005: 

0,2), mistä käteistalletuksina 0,1 miljoonaa euroa. 

Tavarantoimittajille on annettu yhteensä noin 0,1 (0,1) 

miljoonan euron takaukset. 

Ostositoumukset

Konserniyhtiöillä on tilinpäätöshetkellä sitovia raaka-

aineiden hankintaa koskevia ostositoumuksia, jotka 

ovat tavanomaisia kyseisessä liiketoiminnassa. 

Puutuoteteollisuuden ostositoumuksille on ulkopuolinen 

pankkitakaus, jolle konsernin emoyhtiö on antanut 

omavelkaisen vastatakauksen yhteensä 1,5 (2005: 1,5) 

miljoonan euron määrään saakka.

Leasing- ja vuokravastuut

Rahoitusleasingsopimuksiksi tulkittavien sopimusten 

vastuut on aktivoitu taseeseen. Konsernin 

liiketoimintayksiköt toimivat osin omissa kiinteistöissä 

ja osin vuokratuissa kiinteistöissä, joihin liittyvistä 

vuokrasopimuksista osa on kiinteään määräaikaan 

sidottuja ja osa toistaiseksi voimassa olevia. Tuleville 

tilikausille kohdistuvien vuokra- ja leasingvastuiden 

yhteismäärä tilinpäätöshetkellä on noin 6,9 miljoonaa 

euroa.

Lunastusvastuut

Puutuoteteollisuuden konserniyhtiöillä on teollisten 

toimitilojen lunastussopimuksia, jotka on aktivoitu 

taseeseen ja joiden yhteenlaskettu määrä on noin 0,7 

(2005: 0,7) miljoonaa euroa. Näistä lunastusvastuista noin 

0,6 miljoonaa euroa liittyy sahausliiketoimintaan ja 0,1 

miljoonaa euroa huonekaluliiketoimintaan.

Avoimet oikeusprosessit

Konsernin emoyhtiöllä on useissa eri oikeusprosesseissa 

avoin nimikiista Rautaruukki Oyj:n kanssa. Osana näitä 

prosesseja Helsingin käräjäoikeus on marraskuussa 2006 

hylännyt Ruukki Group Oyj:n kanteen. Ruukki Group Oyj 

on valittanut käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. 

Konserniyhtiöillä on lisäksi joitakin verotukseen liittyviä 

keskeneräisiä prosesseja, joista ei ole kirjattu vero- tai 

kulueriä, koska prosessit ovat keskeneräisiä.
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Omat osakkeet

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita tilikauden 2006 

päättyessä.  

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 26.4.2006 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 

päättämään, yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta 

lukien, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön 

voitonjakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa 

erässä siten, että hankittavien osakkeiden lukumäärä 

on enintään 12.300.000 osaketta. Valtuutuksen 

perusteella omat osakkeet voidaan hankkia julkisen 

kaupankäynnin kautta ja että hankintahinta ja 

osakkeiden hankkimisjärjestys määräytyvät julkisessa 

kaupankäynnissä. Hallituksella on täten oikeus hankkia 

osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten 

suhteessa.Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan 

hankkia käytettäväksi yrityskaupan, yritysten välisen 

yhteistyön tai muun vastaavanlaisen järjestelyn 

rahoittamiseen, yhtiön henkilöstön palkkaus- tai 

kannustusjärjestelmän toteuttamiseen sekä yhtiön 

pääomarakenteen kehittämiseen tai mitätöitäviksi. 

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää 

siitä kenelle omia osakkeita luovutetaan ja siitä millä 

tavalla osakkeet luovutetaan. Hallituksella on lisäksi 

oikeus päättää luovutushinnasta ja luovutushinnan 

määrittelyperusteista ja luovutuksensaajan 

mahdollisuudesta maksaa osakkeet muuten kuin     

rahalla. Valtuutuksen käyttämisen edellytyksenä on, 

että omien osakkeiden luovuttaminen on perusteltua 

painavien taloudellisten syiden kuten yrityskaupan, 

yritysten välisen yhteistyön, yhtiön henkilöstön 

palkkaus- tai kannustusjärjestelmän toteuttamisen tai 

OSAKKEITA JA OSAKEPÄÄOMAA KOSKEVAT TIEDOT

Osakepääoman muutokset

(rekisteröintipäivämäärä)

Korotus

eur

Osakkeiden lkm 

rekisteröinnin jälkeen

Osakepääoma,  eur

rekisteröinnin jälkeen

Osakepääoma 31.12.2004

2005

Suunnattu osakeanti (14.6)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (25.8)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (21.10)

Reverse split 10:1 (26.11)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12)

2006

Rahastoanti (11.1)

Suunnattu osakeanti (13.1)

Osakeanti (6.4)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (21.7.)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (23.8.)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (6.10.)

Maksuton suunnattu osakeanti (10.11.)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12.)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (27.12.)

2007

Vvk:n vaihto osakkeiksi (13.2.)

218 049,12

1 689,62

253 480,04

0,00

290 656,94

87 449,49

1 190 000,00

5 100 000,00

610 810,00

116 110,00

102 000,00

0,00

259 250,00

968 490,00

620 840,00

817 805 476

830 708 807

830 808 810

845 808 810

84 580 881

86 300 380

86 300 880

93 300 880

123 300 880

126 893 880

127 576 880

128 176 880

128 741 737

130 266 737

135 963 737

139 615 737

13 819 824,10

14 037 873,22

14 039 563,14

14 293 043,18

14 293 043,18

14 583 700,12

14 671 149,60

15 861 149,60

20 961 149,60

21 571 959,60

21 688 069,60

21 790 069,60

21 790 069,60

22 049 319,60

23 017 809,60

23 638 649,60

OSAKEPÄÄOMA

Osakepääoman muutokset 2005-2007



VUOSIKERTOMUS           1.1.2006 - 31.12.2006

22

muun vastaavanlaisen järjestelyn rahoittamisen tai 

toteuttamisen vuoksi. Valtuutus on voimassa yhden 

vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 

Valtuutusta ei ole toistaiseksi käytetty.

Hallituksen valtuutukset osakepääoman 

korottamiseen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 26.4.2006 

hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 

päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta 

uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla 

vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai useammassa erässä, 

yhteensä enintään 4.165.000,00 eurolla eli enintään 

24.500.000 uudella osakkeella. Hallitukselle annettu 

valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta. Poikkeaminen ei kuitenkaan 

saa tapahtua yhtiön lähipiirin hyväksi. Näin ollen hallitus 

on oikeutettu päättämään esimerkiksi siitä, kenellä on 

uusmerkinnässä oikeus merkitä uusia osakkeita tai keille 

optio-oikeudet suunnataan. Osakkeiden uusmerkintä 

voidaan tarvittaessa tehdä apporttiomaisuutta vastaan tai 

muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. 

Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään uusmerkinnässä 

annettavien uusien osakkeiden merkintähinnan 

määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, 

joka kuitenkaan ei saa alittaa osakkeen kirjanpidollista 

vasta-arvoa. Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain 

sallimissa rajoissa oikeutettu päättämään kaikista 

muista uusmerkintään taikka vaihtovelkakirjalainan tai 

optiolainan liikkeeseenlaskuun liittyvistä seikoista ja 

ehdoista.Yhtiön hallitus on samoin oikeutettu päättämään 

optio-oikeuksien suuntaamisesta yhtiön tai samaan 

konserniin kuuluvan yhtiön johdolle, työntekijöille, 

avainhenkilöille ja yhtiön yhteistyökumppaneille sekä 

muista optioiden liikkeeseenlaskuun liittyvistä seikoista 

ja ehdoista.Valtuutus on voimassa yhden vuoden 

varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on optio-ohjelma I/2005, joka oikeuttaa 

merkitsemään yhteensä enintään 2.700.000 kappaletta 

yhtiön osakkeita. Osakkeiden merkintäaika on 

porrastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-

oikeuksilla aikavälille 1.7.2007 - 30.6.2015 ja osakkeiden 

merkintähinta välille 0,50 - 1,00 euroa. Ruukki Group 

Oyj:n osakepääoma voi I/2005 optio-oikeuksilla tehtävien 

merkintöjen seurauksena nousta enintään 459.000,00 

eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2.700.000 

uudella osakkeella. 

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen Ruukki Group 

Oyj:n toimitusjohtajalle, yhtiön johtoon kuuluville 

henkilöille ja muille yhtiön avainhenkilöille sekä lisäksi 

yhtiön hallituksen päättämille yhtiön konserniyhtiöiden 

hallituksiin, johtoon ja henkilökuntaan kuuluville 

henkilöille sekä mahdollisesti muussa sopimussuhteessa 

Ruukki Group –konsernin kanssa oleville henkilöille 

lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. 

Tilikauden päättyessä optio-oikeuksia oli annettu 

yhteensä 450.000 kpl yhtiön johdolle. Näistä 

myönnetyistä optioista  225.000 option osalta osakkeiden 

merkintäaika alkaa 1.7.2007 ja 225 000 option osalta 

vastaavasti 1.7.2008.

Vaihdettava pääomalaina

Vaihdettava pääomalaina on laskettu liikkeelle 

18.11.2004. Lainan alkuperäinen määrä on 7.200.000,00 

euroa. Laina-aika on 22.12.2004 – 22.6.2010. Laina 

maksetaan takaisin yhtenä eränä 22.6.2010 edellyttäen, 

että osakeyhtiölain 12 luvun mukaiset ja lainaehdoissa 

mainitut takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. 

Lainaehtojen 7. kohdassa määritellyin edellytyksin 

yhtiöllä on 22.6.2005 lukien oikeus maksaa lainan 

pääoma kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin 

kurssiin sata (100) prosenttia lisättynä maksupäivään 

saakka kertyneillä koroilla. Mikäli lainaa ei voida 

maksaa takaisin lainan eräpäivänä, lainan maksamatta 

olevalle pääomalle maksetaan korkoa, joka on kaksi 

(2) prosenttiyksikköä yli lainalle vahvistetun vuotuisen 

koron. Laina on haettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 

Helsingin Pörssiin ja kaupankäynti on alkanut 3.1.2005.

Yhtiön vaihdettavan pääomalainan lainaosuuksista 

noin 75,6 % on vaihdettu tilikauden 2006 aikana yhtiön 

osakkeiksi. Vaihdettavaa pääomalainaa oli 31.12.2006 

jäljellä 1 652 400,00 euroa, eli noin 22,95 %. Kukin 

450 euron lainaosuus oikeuttaa lainaosuuden haltijan 

vaihtamaan lainaosuuden tuhanteen (1.000) yhtiön 

osakkeeseen. Jäljellä olevat lainaosuudet voidaan 

vaihtaa enintään 3 672 000 osakkeeseen. Tilikauden 

2007 aikana lainaosuuksia on edelleen vaihdettu 

osakkeiksi siten, että helmikuun lopussa 2007 

vaihtamatta lainasta oli 9 000,00 euroa (0,13 % lainan 

alkuperäisestä nimellisarvosta). Koska Ruukki Group 

Oyj:n osakekurssi on tilikauden 2006 lopusta alkaen 

ylittänyt 0,90 euron yli 20 pörssipäivän ajan, yhtiölle on 

syntynyt lainaehtojen mukaisesti oikeus lainan jäljellä 

olevien lainaosuuksien takaisinostamiseen.

Tytäryhtiön vaihtovelkakirjalaina

Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmän 

emoyhtiö Alumni Oy (100 %) on 24.11.2003 

suunnannut liiketoimintaryhmän avainhenkilöille 

vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa merkitsemään 
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Alumni Oy:n uusia osakkeita 1.1.2006 – 30.12.2013 

välisenä aikana. Vaihtovelkakirjalainalla on toteutettu 

alakonsernin tärkeimpien avainhenkilöiden sitouttaminen 

ja kannustejärjestelmä. Tästä vaihtovelkakirjalainasta on 

tammikuussa 2006 vaihdettu kaksi kolmasosaa Alumni 

Oy:n osakkeiksi, minkä seurauksena Ruukki Group 

Oyj:n omistusosuus Alumni Oy:ssä on laskenut noin 

69,44 %:in. Mikäli loput vaihtovelkakirjalainan osuudet 

vaihdetaan, laskee Ruukki Groupin omistusosuus Alumni 

Oy:ssä noin 60,24 %:in.

Maksuton suunnattu osakeanti

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.10.2006 hallituksen 

esityksen mukaisesti osakeannista antamalla 

osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla 

osakeannilla maksutta yhteensä 564 857 kappaletta 

uusia osakkeita Pan-Oston Oy:n ja Lappipaneli Oy:n 

myyjinä toimineille tahoille lisäkauppahintana kyseisten 

yhtiöiden tilikauden 2005 taloudelliseen menestykseen 

perustuen. 

Osakeannissa annettiin Pan-Oston Oy:n osakevaihto-

sopimuksessa myyjänä toimineelle JSH Capital 

Oy:lle 296.009 uutta osaketta, Pan-Oston Oy:n 

osakevaihtosopimuksessa myyjänä toimineelle Olli-

Pekka Salovaaralle 21 707 uutta osaketta ja Pan-Oston 

Oy:n osakevaihtosopimuksessa myyjänä toimineelle 

Seppo Honkaselle 10 713 uutta osaketta. Lappipaneli 

Oy:n osakevaihtosopimuksessa myyjänä toimineelle 

Pekka Tuoviselle annettiin 118 214 uutta osaketta 

ja Lappipaneli Oy:n osakevaihtosopimuksessa 

myyjänä toimineelle Petri Tuoviselle 118 214 

uutta osaketta. Edellä mainitut osakkeiden määrät 

perustuvat osakevaihtosopimuksen lisäkauppahintojen 

määräytymistä koskeviin ehtoihin sekä kyseisten 

osakevaihtosopimusten tekohetkellä vallinneisiin myyjien 

suhteellisiin omistusosuuksiin myydyissä yhtiöissä.

Osakkeen kurssivaihtelu

Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna 

Helsingin Pörssissä OMX:n yhteispohjoismaisen 

pörssilistan ns. small cap –kategoriassa. Yhtiö 

toteutti osakkeen ns. reverse splitin suhteessa 10:1. 

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä yhdistetyillä osakkeilla 

oli 28.11.2005. Alla on vuoden 2005 kaupankäyntitiedot 

esitetty siten, että osakkeiden yhdistäminen on otettu 

kappalemäärissä ja osakkeen kurssissa huomioon 

takautuvasti. 

Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli vuoden 2006 aikana 

0,64 – 1,23 euron välillä. Kokonaisvaihto oli 87.827.858 

(vuonna 2005 vastaavasti 46.350.847,9) kappaletta, 

mikä edustaa 64,6 % (53,7 %) tilinpäätöshetkellä 

rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen 

päätöskurssi tilikauden päättyessä (viimeisenä 

kaupankäyntipäivänä) 29.12.2006 oli 1,20 (0,63) euroa. 

Yhtiön rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo 

29.12.2006 päätöskurssilla oli 163,2 (54,4) miljoonaa 

euroa.

Suurimmat osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli 31.12.2006 yhteensä 3.226 

osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 

4. Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden lukumäärä 

31.12.2006 on 135.963.737 osaketta.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006:

Osakkeenomistaja Osakkeita Osuus, %

Oy Herttakakkonen Ab

Nordea Pankki Suomi Oyj

EVLI Pankki Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj, 

hall. rek

Kankaala Markku

OP-Suomi Pienyhtiöt

FIM Pankkiiriliike Oy

Hukkanen Esa

Mandatum Pankkiiriliike Oy

Rausanne Oy

Moncheur & Cie SA

Muut osakkeenomistajat

Osakkeita yhteensä

  33 775 681

  18 047 930

  12 911 881

  

12 617 873

    9 880 400

    5 993 000

    5 992 586

    5 599 500

    4 020 000

    1 803 500

    1 800 000

  23 521 386

135 963 737

  24,84 %

  13,27 %

    9,50 %

   

 9,28 %

    7,27 %

    4,41 %

    4,41 %

    4,12 %

    2,96 %

    1,33 %

    1,32 %

  17,30 %

100,00 %

Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 

omistivat 31.12.2006 yhteensä 83.146.388 kappaletta 

(31.12.2005: 74.341.849) Ruukki Group Oyj:n  

osakkeita, kun otetaan huomioon osakkeet ja 

johdannaisinstrumentit, joita ko. henkilöt itse, lähipiirinsä 

ja määräys- tai vaikutus-valtayhteisöidensä kautta 

omistivat. Tämä vastaa 61,2 % (71,2 %) yhtiön kaikista 

liikkeelle lasketuista, 31.12.2006 kaupparekisteriin 

merkityistä osakkeista.
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Osakkeita Omistusten 

lkm

% osuus 

omistuksista

Osakemäärä kpl % osakekannasta

1-100

101-1 000

1 001-10 000

10 001-100 000

100 001-1 000 000

1 000 001-10 000 000

yli 10 000 000

Yhteensä

joista hallinta-

rekisteröityjä

Yhteistilillä osakkeita

Liikkeeseen laskettu määrä

390

1 521

1 054

220

28

9

4

3 226

4

12,09

47,15

32,67

6,82

0,87

0,28

0,12

100,00

0,12

24 923

908 797

4 003 910

5 645 062

9 491 194

38 488 986

77 353 365

135 916 237

14 062 303

47 500

135 963 737

0,02

0,67

2,94

4,15

6,98

28,31

56,89

99,97

10,34

0,03

100,00

Osakkeenomistuksen jakautuminen

Osakkeenomistaja % osakekannasta

Suomalaiset osakkeenomistajat

jotka jakautuvat seuraavasti:

Liikeyritykset

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Kotitaloudet

Ulkomaiset osakkeenomistajat

Yhteistilillä osakkeita

Yhteensä

joista hallintarekisteröityjä

  96,01

34,30

40,10

0,16

21,45

3,96

0,03

100,00

10,34

Osakkeenomistajat osakasryhmittäin 31.12.2006
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Yhtiön hallitus on päättänyt esittää myöhemmin erikseen koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi 

voittovaroista osinkoa kolme (3) senttiä osakkeelta.

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 ovat yhteensä 6 635 619,53 euroa, ja koostuvat seuraavista eristä:

Edellisten tilikausien voitto 1.1.2006    8 859 928,21

Tilikauden 2006 aikana jaetut osingot    - 3 147 786,40

Edellisten tilikausien voitto 31.12.2006    5 712 141,81

Tilikauden voitto 1.1. – 31.12.2006    499 835,54

Voittovarat yhteensä    6 211 977,35

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto    423 642,18

Voitonjakokelpoiset varat yhteensä    6 635 619,53

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE
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KONSERNIN TULOSLASKELMA

1000 EUR

liitetieto 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005

Liikevaihto 125 459,5 91 936,2

Liiketoiminnan muut tuotot K1 5 711,6 435,5

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutos 3 871,5 1 514,0

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -69 074,1 -46 668,6

Ulkopuoliset palvelut -12 761,1 -11 702,4

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut K2 -18 368,9 -13 329,0

Poistot ja arvonalentumiset K3 -4 757,2 -2 060,7

Liiketoiminnan muut kulut K4 -16 066,2 -11 139,5

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -967,5 354,1

Liikevoitto 13 047,6 9 339,6

Rahoitustuotot K5 826,1 181,9

Rahoituskulut K6 -1 717,5 -1 056,1

Voitto ennen veroja 12 156,2 8 465,4

Tuloverot K7 -4 177,4 -2 916,0

Tilikauden voitto 7 978,8 5 549,4

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille 8 442,4 5 549,4

Vähemmistölle -463,6 0,0

7 978,8 5 549,4

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta

voitosta laskettu osakekohtainen tulos: K8

laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,07 0,07

laimennusvaikutuksella oikaistu osake- 
kohtainen tulos (EUR) 0,06 0,05
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KONSERNIN TASE

1000 EUR

liitetieto 31.12.2006 31.12.2005

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet K9 15 854,5 11 971,6

Liikearvo K10 31 237,4 30 926,5

Muut aineettomat hyödykkeet K10 4 000,9 1 437,8

Osuudet osakkuusyrityksissä K11 5 568,3 3 848,0

Muut rahoitusvarat 332,0 204,2

Saamiset K12 195,5 208,4

Laskennalliset verosaamiset K13 0,0 121,9

57 188,6 48 718,4

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus K14 17 057,2 14 822,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset K15 9 804,6 7 608,3

Muut rahoitusvarat K16 7 270,8 8 578,9

Rahavarat K17 24 768,3 9 413,6

58 900,9 40 423,1

Varat yhteensä 116 089,5 89 141,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma K18 23 017,8 14 583,7

Osakeanti K18 0,0 4 340,0

Ylikurssirahasto K18 24 712,0 2 144,0

Käyvän arvon rahasto K18 0,0 8,6

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto K18 423,6 0,0

Kertyneet voittovarat K18 9 511,5 3 380,4

57 664,9 24 456,7

Vähemmistön osuus 1 591,1 0,0

Oma pääoma yhteensä 59 256,0 24 456,7

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat K13 2 056,0 632,2

Korolliset velat K20 9 205,2 16 567,8

Muut velat 2 227,4 8 546,2

13 488,6 25 746,2

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat K21 20 548,3 18 859,5

Saadut ennakot K21 17 575,5 14 785,4

Varaukset K22 107,5 82,6

Tuloverovelat K21 603,6 2 192,8

Lyhytaikaiset korolliset velat K20 4 510,0 3 018,3

43 344,9 38 938,6

Velat yhteensä 56 833,5 64 684,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 116 089,5 89 141,5
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RAHAVIRTALASKELMA

1000 EUR

1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT

Tilikauden voitto 8 442,4 5 549,4

Oikaisut:

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

Poistot ja arvonalentumiset 4 757,2 2 060,7

Rahoitustuotot ja -kulut 891,4 874,1

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 967,5 -354,1

Verot 4 177,4 2 916,0

Käyttöpääoman muutokset:

Myynti- ja muiden saamisten muutos -3 409,7 -337,6

Vaihto-omaisuuden muutos -2 234,9 -2 785,6

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 646,8 4 988,3

Varausten muutos 24,9 82,6

Maksetut korot -1 717,5 -1 056,1

Saadut korot 826,1 181,9

Maksetut verot -6 313,3 -2 871,6

Liiketoiminnan nettorahavirta 7 058,3 9 248,0

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT

Tytäryritysten hankinta vähennettynä

hankintahetken rahavaroilla -6 781,5 -932,9

Osakkuusyritysten hankinta -6 619,5 -357,3

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -3 248,9 -2 684,5

Investoinnit muihin sijoituksiin, netto 46,4 78,3

Tytäryritysosakkeiden myynti 2 183,0 0,0

Osakkuusyritysten myynti 2 000,0 20,0

Investointien nettorahavirta -12 420,5 -3 876,4

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT

Osakeannista saadut maksut 21 218,0 4 340,0

Maksetut osingot -3 145,8 0,0

Lainojen nostot 5 560,7 2 474,0

Lainojen takaisinmaksut -11 170,8 -3 589,1

Vaihtovelkakirjalainan lunastus 0,0 -900,0

Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen lasku 0,0 1 410,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut -315,5 -155,9

Rahoituksen nettorahavirta 12 146,6 3 579,0

RAHAVAROJEN MUUTOS 6 784,4 8 950,6

Rahavarat tilikauden alussa 17 992,5 9 033,3

Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus -8,6 8,6

Rahavarat tilikauden lopussa 24 768,3 17 992,5

Muutos taseessa 6 784,4 8 950,6
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

1000 EUR

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Vähem-

mistön 

osuus

Oma 

pääoma  

yht.

Osake-

pääoma Osakeanti

Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Käyvän 

arvon 

rahasto

Kertyneet 

voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 31.12.2004 13 819,8 0,0 1 259,3 0,0 0,0 -2 436,4 12 642,7 52,1 12 694,8

Tilikauden voitto 5 549,4 5 549,4 5 549,4

Kaudella kirjatut 

tuotot ja kulut yhteensä

5 549,4 5 549,4 5 549,4

Osakeanti 06/2005 218,1 427,0 645,1 645,1

Osakeanti 12/2005 4 340,0 4 340,0 4 340,0

Vaihtovelkakirjalainojen

konvertointi omaksi pääomaksi

545,8 457,7 1 003,5 1 003,5

Vaihtovelkakirjalainasta 

erotettu oman pääoman 

komponentti, muutos

-178,6 -178,6 -178,6

Vaihtovelkakirjan 

osto ja myynti

510,0 510,0 510,0

Optiokulujen vastaerä 50,2 50,2 50,2

Muut oikaisut 8,6 -114,3 -105,7 -52,1 -157,8

763,9 4 340,0 884,7 8,6 267,3 6 264,5 -52,1 6 212,4

Oma pääoma 31.12.2005 14 583,7 4 340,0 2 144,0 0,0 8,6 3 380,3 24 456,6 0,0 24 456,6

Tilikauden voitto 8 442,4 8 442,4 8 442,4

Kaudella kirjatut  

tuotot ja kulut yhteensä

8 442,4 8 442,4 8 442,4

Rahastoanti 1/2006 87,4 -87,4 0,0 0,0

Osakeanti 12/2005 1 190,0 -4 340,0 3 150,0 0,0 0,0

Osakeanti 3/2006 5 100,0 16 118,0 21 218,0 21 218,0

Maksuton suunnattu  

osakeanti 10/2006

423,6 423,6 423,6

Vaihtovelkakirjalainojen  

konvertointi omaksi pääomaksi

2 056,7 3 387,4 5 444,1 5 444,1

Vaihtovelkakirjalainasta  

erotettu oman pääoman  

komponentti, muutos

123,1 123,1 123,1

Osingonjako -3 147,8 -3 147,8 -3 147,8

Optiokulujen vastaerä 105,3 105,3 105,3

Muut oikaisut -8,6 608,2 599,6 1 591,1 2 190,7

8 434,1 -4 340,0 22 568,0 423,6 -8,6 -2 311,2 24 765,9 1 591,1 26 357,0

Oma pääoma 31.12.2006 23 017,8 0,0 24 712,0 423,6 0,0 9 511,5 57 664,9 1 591,1 59 256,0
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YRITYKSEN PERUSTIEDOT

Ruukki Group Oyj on kehitysyhtiö, joka toimii 

omistamiensa yhtiöiden kautta koko Suomen 

alueella useilla eri toimialoilla, mm. rakentamisessa, 

puutuoteteollisuudessa, sosiaalialalla ja metallialalla. 

Konsernilla on käynnissä selvityksiä ja suunnitelmia 

liiketoimintojen kehityshankkeiden käynnistämisestä 

Venäjällä sahateollisuudessa, selluteollisuudessa ja 

huonekalukomponenttien tuotantotoiminnassa. Lisäksi 

yhtiöllä on useita eri toimialojen osakkuusyhtiöomistuksia. 

Konsernin emoyritys on Ruukki Group Oyj (Y 0618181-8). 

Emoyrityksen kotipaikka on Oulunsalo ja sen rekisteröity 

osoite on Pilot Business Park 1, Lentokatu 2, 90460 

Oulunsalo. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on 

saatavissa Ruukki Group Oyj:n pääkonttorista osoitteesta 

Pilot Business Park, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo sekä 

lisäksi yhtiön Espoon konttorista osoitteesta Innopoli I, 

Tekniikantie 12, 02150 Espoo.

Ruukki Group Oyj:n osake on noteerattu OMX Groupin 

Pohjoismaisen Pörssin (Helsingin Pörssi) listalla ns. small 

cap –kategoriassa (kaupankäyntitunnus RUG1V).

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Laatimisperusta

Tämä Ruukki Group -konsernin tilinpäätös on laadittu 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 

Financial Reporting Standards) mukaisesti ja sitä 

laadittaessa on noudatettu 31.12.2006 voimassa olevia 

IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. 

Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 

Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa 

säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) 1606/2002 

säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi 

hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen 

kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin 

hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta myytävissä 

olevia sijoituksia sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti 

kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja tai muita vastaavia 

eriä. Osakeperusteiset maksut on kirjattu käypään 

arvoon niiden myöntämishetkellä. Ennen vuotta 2004 

tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten osalta 

liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 

kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena 

oletushankintamenona. Konsernitilinpäätöstiedot esitetään 

tuhansina euroina.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaisesti 

edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä 

ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisesta. Tietoa 

harkinnasta, jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia 

tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja 

jolla on vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, 

on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät 

laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset 

epävarmuustekijät”.

Tytäryritykset

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Ruukki 

Group Oyj ja sen tytäryritykset. Tytäryritykset 

ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. 

Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet 

äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös 

potentiaalisen äänivallan olemassaolo on otettu huomioon 

määräysvallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, 

kun potentiaaliseen äänivaltaan oikeuttavat instrumentit 

ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. Määräysvallalla 

tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja 

liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen 

toiminnasta. Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on 

eliminoitu hankintamenomenetelmällä. 

Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen 

siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut 

määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, 

jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset 

liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoitumattomat 

voitot, sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan 

konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Realisoitumattomia 

tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio 

johtuu arvonalentumisesta. Tilikauden voiton jakautuminen 

emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle esitetään 

tuloslaskelman yhteydessä ja vähemmistölle kuuluva 

osuus omista pääomista esitetään omana eränään 

taseessa oman pääoman osana. Vähemmistön osuus 

kertyneistä tappioista kirjataan konsernitilinpäätökseen 

enintään sijoituksen määrään saakka.

Ruukki Group –konserni on tilikauden 2006 

loppupuoliskolla perustanut Venäjälle rajavastuuyhtiön 

OOO Ruukki Kostroman, joka on hankkinut 

sataprosenttiseen omistukseensa OOO Sever-Trust 

–nimisen rajavastuuyhtiön. Näiden yhtiöiden liiketoiminta 

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
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on vasta alkamassa ja tilikaudella 2006 niiden toiminta 

on ollut vähäistä. Venäjän uusien liiketoimintojen 

kehittämiseen ja selvittämiseen liittyviä kuluja on kirjattu 

Ruukki Groupin suomalaisten yhtiöiden tilikauden 2006 

tuloslaskelmiin yhteensä noin 0,5 miljoonalla eurolla. 

Osakkuusyritykset

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa Ruukki Group 

-konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava 

vaikutusvalta toteutuu, kun konserni omistaa yli 20 % 

yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin 

huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa. 

Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin 

osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää sijoituksen 

kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoon 

eikä kirjanpitoarvon ylittäviä tappioita yhdistellä, ellei 

konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden 

täyttämiseen. Realisoitumattomat voitot konsernin 

ja osakkuusyritysten välillä on eliminoitu konsernin 

omistusosuuden mukaisesti. Osakkuusyrityssijoitus 

sisältää sen hankinnasta syntyneen liikearvon.

Osakkuusyritysten tulo-osuuksien esittämistapaa 

on vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla muutettu 

takautuvasti siten, että osakkuusyritysten tulo-osuudet 

esitetään liikevoiton yläpuolella, koska se kuvaa 

paremmin Ruukki Group –konsernin kehitysyhtiöluonnetta 

ja sen liiketoiminnan sisältöä. Aikaisemmin tulo-osuus 

osakkuusyhtiöistä on esitetty liikevoiton alapuolella 

rahoitustuottojen ja –kulujen ryhmässä. Tilikaudella 

2006 osakkuusyhtiöiden tulo-osuuksien vaikutus kirjattu 

konsernin liikevoittoon on ollut yhteensä –967,5 tuhatta 

euroa, tilikaudella 2005 vastaavasti + 354,1 tuhatta euroa.

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa 

koskevat luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin 

yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta 

(”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on esitetty 

euroina, mikä on konsernin emoyrityksen Ruukki Group 

Oyj:n toiminta- ja esittämisvaluutta. Suomessa toimivien 

konserniyritysten toiminta- ja esittämisvaluutta on 

euro. Venäjällä toimivien konserniyritysten toiminta- ja 

esittämisvaluutta on Venäjän rupla. Tilinpäätöshetkellä 

konserniyritykset ovat suomalaisia osakeyhtiöitä, lukuun 

ottamatta kahta venäläistä konserniyritystä, joilla ei 

31.12.2006 ole merkittävää liiketoimintaa. Emoyhtiön 

omistamilla osakkuusyrityksillä on joitakin yksittäisiä 

ulkomaisia konserniyhtiöitä.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu 

toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapahtumapäivänä 

vallitsevaa kurssia; käytännössä käytetään usein 

kurssia, joka vastaa likimain tapahtumapäivän kurssia. 

Ulkomaanrahan määräiset monetaariset erät on 

muunnettu toimintavaluutan määräisiksi tilinpäätöspäivän 

kursseja käyttäen. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -

tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. 

Valuuttamääräistä myyntiä suojaaviin valuuttatermiineihin 

ei ole sovellettu suojauslaskentaa.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on 

arvostettu kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla 

vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Mikäli 

käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, 

joiden taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, kukin 

osa käsitellään erillisenä hyödykkeenä. Tällöin osan 

uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan. Muussa 

tapauksessa myöhemmin syntyvät menot sisällytetään 

aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon 

vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen 

liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin 

hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti 

määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan 

tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. 

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset     15 - 25 vuotta

Koneet ja kalusto       3 - 15 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet    5 - 10 vuotta 

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika 

tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa 

oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa 

tapahtuneita muutoksia. Aineellisten käyttöomaisuus-

hyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista 

syntyvät myyntivoitot ja -tappiot sisältyvät joko 

liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Julkiset avustukset

Julkisina avustuksina saadut aineellisten käyttö-

omaisuushyödykkeiden hankintoihin liittyvät avustukset 

on kirjattu aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 

kirjanpitoarvojen vähennykseksi. Avustukset tuloutuvat 

pienempien poistojen muodossa hyödykkeen taloudellisen 

vaikutusajan kuluessa. 

Saadut julkiset kuljetus- ja kehittämistuet on netotettu 

tuloslaskelman kyseisistä kulueristä.
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Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka 

ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun 

yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-

ajankohtana. Tätä aiempien liiketoimintojen yhdistämisten 

liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 

kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. 

Näiden hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä 

ei ole oikaistu konsernin avaavaa IFRS-tasetta 

laadittaessa. Liikearvoista ei kirjata säännöllisiä 

poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen 

arvonalentumisen varalta. Tätä tarkoitusta varten 

liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille, 

tai jos kyseessä on osakkuusyritys, liikearvo sisältyy 

kyseisen osakkuusyrityksen hankintamenoon. Liikearvo 

arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä 

arvonalentumisilla.

1.1.2004 jälkeen tehdyt hankinnat on kirjattu noudattaen 

IFRS 3 –standardia, jonka mukaisesti yrityshankinnasta 

syntyvän hankintamenon käypä arvo kohdistetaan 

hankintahetken käypiin arvoihin arvostetuille varoille 

ja veloille. Hankitun yrityksen mahdolliset aineettomat 

hyödykkeet, joita ei ole ko. yrityksen taseessa, on 

määritetty liikearvosta erikseen. Jäljelle jäävä jäännösarvo 

allokoidaan hankinnasta syntyväksi liikearvoksi. IFRS 3 

–standardia on sovellettu seuraaviin konserniin kuuluvien 

yritysten kauppoihin:

Tilikausi 2004:

Pohjolan Design-Talo Oy (Q1/2004), Kalottipro Oy 

(Q1/2004), Selka-line Oy (Q2/2004), Hirviset Oy 

(Q3/2004), Raahen Lämpöinssi Oy (Q4/2004)

Tilikausi 2005: 

Mikon Kuntoutuskodit Oy (Q3/2005)

Tilikausi 2006:

Incap Furniture Oy (Q1-Q2/2006, kun potentiaalisen 

äänivallan perusteella syntynyt määräysvalta; Q4/2006 

kuitenkin osakkuusyhtiö), Terveyspalvelut Mendis Oy 

(Q3/2006), Tervolan Saha ja Höyläämö Oy (Q4/2006), 

Nivaelement Oy (Q4/2006)

Kaikista ostokohteista on pyritty tunnistamaan 

asiakkaisiin, markkinointiin, sopimuksiin, teknologiaan 

tai immateriaalioikeuksiin liittyviä aineettomia taseen 

ulkopuolisia omaisuuseriä. Tehtyjen analyysien 

perusteella ostettavista yrityksistä on identifioitu 

taseeseen aktivoitavina aineettomina oikeuksina 

tuotemerkkejä ja tilauskantaa. Koska näille erille ei ole 

ollut käytössä markkinahintoja, on erien arvostuksessa 

sovellettu kassavirtaperusteista lähestymistapaa. Myös 

ostokohteiden keskeneräisen tuotannon arvo on uudelleen 

arvioitu tarpeellisin osin. Tuotemerkkien aktivoidulle 

tasearvolle sovelletaan 10 vuoden poistoaikaa lukuun 

ottamatta Terveyspalvelut Mendis Oy:n hankinnan 

yhteydessä aktivoitua Mendis-tuotemerkkiä, jonka 

poistoajaksi on arvioidun taloudellisen pitoajan 

mukaisesti määritetty kolme vuotta. Tilauskannalle ja 

keskeneräiselle tuotannolle allokoitu kauppahintaosuus 

poistetaan vaikutusaikanaan, minkä vuoksi edellä 

mainittuihin yrityskauppoihin liittyvät ko. erät on 

poistettu kokonaisuudessaan tilikauden 2004 aikana. 

Omaisuuserien kohdistuksen jälkeen jäljelle jäävä osuus 

kauppahinnasta on kohdistettu liikearvoksi, jota on edellä 

mainituissa yritysten yhteenliittymissä ollut keskimäärin 

ollut noin puolet yhteenlasketuista kauppahinnoista 

kaikista 2004 – 2006 välillä tehdyistä konserniyhtiöiden 

ostojen käyvän arvon kohdistuksista, kun otetaan 

huomioon myös ne huonekaluteollisuuteen liittyvät 

hankinnat, jotka eivät 31.12.2006 tilanteessa ole mukana 

konsernissa.

Kauppahintaa määritettäessä on otettu huomioon varat, 

jotka Ruukki Group -konsernin yhtiöt ovat luovuttaneet, 

velat joita Ruukki Group -konsernille on syntynyt tai se 

on ottanut vastatakseen sekä oman pääoman ehtoiset 

instrumentit, joita on laskettu liikkeelle. Kauppahetken 

lisäksi on arvioperusteisesti otettu huomioon kaikki tulevat 

ehdolliset lisäkauppahintaerät, joiden lopullinen suuruus 

saattaa poiketa taseeseen aktivoidusta määrästä, koska 

nämä lisäkauppahintaerät perustuvat kohdeyhtiön tulevien 

tilikausien tuloksiin. Liiketoimintojen yhdistämisestä 

välittömästi aiheutuneet asiantuntijakulut on aktivoitu 

mukaan kokonaiskauppahintaan.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. 

Uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelusta 

johtuvat kehittämismenot on myös kirjattu kuluiksi, 

koska konsernin yhtiöillä ei ole varsinaista laajamittaista 

tuotekehitystoimintaa normaalien tuotteiden 

parantamistoimien ja liiketoimintaa tukevien atk-

sovellusten kehittämistoimenpiteiden lisäksi.
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Aineettomien hyödykkeiden poistoajat

Poistoajat ovat seuraavat:

ATK-ohjelmistot  3 - 5 vuotta

Muut aineettomat oikeudet 3 - 5 vuotta

Tavaramerkit  3 tai 10 vuotta

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä 

alhaisempaan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. 

Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä tai 

keskihintamenetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, 

välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, 

muista välittömistä menoista sekä asianmukaisesta 

osuudesta valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja 

kiinteistä yleismenoista normaalilla toiminta-asteella. 

Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa 

saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut 

tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja 

myynnistä johtuvat kulut.

Vuokrasopimukset (konserni vuokralle ottajana)

Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa 

konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista 

riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-

sopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella hankittu 

omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan 

alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään 

arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. 

Merkittävä osa Ruukki Group –konsernin taseeseen 

aktivoimista rahoitusleasingsopimuksista liittyy atk-

laitteiden (tietokoneet, palvelimet, reitittimet ja muut 

vastaavat laitteet ja sovellukset) vuokraamiseen.  

Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä 

tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan 

tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Maksettavat 

leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan 

vähennykseen vuokra-aikana siten, että tilikausittain 

jäljellä olevalle velalle muodostuu keskimäärin 

samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet 

sisältyvät korollisiin velkoihin. Vuokrasopimukset, joissa 

omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle 

antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden 

vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat 

kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan 

kuluessa.

Arvonalentumiset

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä 

siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos 

viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä 

kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva 

rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvon osalta 

riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä. 

Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien 

yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, 

joka on pääosin muista yksiköistä riippumaton ja jonka 

rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. 

Liikearvon testaamisessa testaustaso on segmenttitaso. 

Lisäksi osakkuusyhtiöihin ja muihin omaisuuseriin liittyvät 

arvonalentumiset testataan yhtiöittäin/omaisuuserittäin.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän 

käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla 

menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla 

tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa 

tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia 

nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyarvoonsa. 

Käyttöarvon ennustaminen on perustunut testaushetken 

mukaisille olosuhteille ja odotuksille. Diskonttauskorossa 

on otettu huomioon rahan aika-arvon lisäksi kunkin 

omaisuuserän erityisriskit, eri toimialojen erilaiset 

pääomarakenteet sekä sijoittajien tuottovaatimukset 

vastaaville sijoituskohteille sekä yrityskokoon liittyvät 

riskitekijät. Arvonalentumistappio kirjataan, kun 

omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä 

kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 

kirjataan tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumistappio 

kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se 

kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuottavalle 

yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen 

vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuhteisesti. 

Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on 

tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytettävissä 

oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion 

kirjaamisajankohdasta. Arvonalentumistappiota ei 

kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen 

kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion 

kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota 

ei peruta missään tilanteessa.

Liikearvoja on testattu säännönmukaisin 

arvonalentumistestein vuosittain, kunkin vuoden lopun 

tilanteesta, eli tilikauden 2006 osalta 31.12.2006. 

Arvonalentumistestausta ja käytettyjä menetelmiä 

käsitellään laajemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
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Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä 

kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Lainojen 

hankinnasta välittömästi johtuvat transaktiomenot, 

jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, sisällytetään 

lainan alkuperäiseen jaksotettuun hankintamenoon ja 

jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron menetelmää 

käyttäen. Ruukki Group Oyj:n vuoden 2004 lopulla 

liikkeelle laskeman vaihdettavan pääomalainan 

liikkeellelaskukulut on sisällytetty aktivoitavaan 

hankintamenoon. Koska kyseinen laina sisältää vaihto-

oikeuden, on sen pääoma lisäksi IAS 32 –standardin 

mukaisin periaattein jaettu oman ja vieraan pääoman 

komponentteihin.

Työsuhde-etuudet

Eläkevelvoitteet

Eläkejärjestelyt luokitellaan maksupohjaisiksi järjestelyiksi. 

Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset 

kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus 

koskee. Konserniyhtiöillä on joitakin yksittäisiä 

lakisääteisestä TEL-vakuutuksesta poikkeavia yksilöllisiä 

eläkevakuutuksia, joilla ei ole merkittävää vaikutusta 

konsernin kuluihin tai vastuisiin.

Osakeperusteiset maksut

Ruukki Group -konserni on soveltanut IFRS 2 

Osakeperusteiset maksut -standardia kaikkiin sellaisiin 

optiojärjestelyihin, joissa optiot on myönnetty 7.11.2002 

jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. 

Tätä aiemmista optiojärjestelyistä ei ole esitetty kuluja 

tuloslaskelmassa. Optio-oikeudet arvostetaan käypään 

arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi 

tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson 

aikana. Optioiden myöntämishetkellä määritetty 

kulu perustuu konsernin arvioon siitä optioiden 

määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden 

syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo määritetään 

Black & Scholes -optiohinnoittelumallin perusteella. 

Ei-markkinaperusteisia ehtojen vaikutuksia ei sisällytetä 

option käypään arvoon, vaan ne otetaan huomioon 

niiden optioiden määrissä, joihin oletetaan syntyvän 

oikeus oikeuden syntymisajankohdan lopussa. Konserni 

päivittää oletuksen lopullisesta optioiden määrästä 

jokaisena tilinpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset 

kirjataan tuloslaskelmaan. Kun optio-oikeuksia käytetään, 

osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset, 

mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna, kirjataan 

osakepääomaan ja ylikurssirahastoon.

Emoyhtiö Ruukki Group Oyj:n yhtiökokouksessa 

joulukuussa 2005 päätetyn optio-ohjelman mukaisia 

optioita on myönnetty ja merkitty yhteensä 450.000 

kappaletta 31.12.2006. Konserni käyttää Black & Scholes 

-mallia optiojärjestelyihin, joissa on palvelusehto. 

Odotettavissa oleva volatiliteetti on määritetty laskemalla 

yhtiön osakekurssin historiallinen volatiliteetti muokaten 

sitä yleisesti saatavissa olevilla tekijöillä, joiden odotetaan 

aiheuttavan muutoksia historialliseen volatiliteettiin. 

Historiallinen volatiliteetti on laskettu yhtiön osakekurssin 

historiallisen muutoksen perusteella. Nämä emoyhtiön 

myöntämät optio-oikeudet eivät ole vaikuttaneet 

tilikauden 2005 tulokseen tai omaan pääomaan, mutta ne 

vaikuttavat 2006 vuoden tulokseen ja omaan pääomaan, 

koska ne kirjataan kuluksi tasasuuruisena kuluna 

myöntämispäivän ja ensimmäisen merkintäpäivän välille. 

Näiden myönnettyjen optioiden kuluvaikutus on tilikaudella 

2006 ollut yhteensä hiukan runsas 0,1 miljoonaa euroa.

Konsernin metalliteollisuuden liiketoimintaryhmän 

vaihtovelkakirjalaina on suunnattu ko. liiketoimintaryhmän 

yhtiöiden toimivalle johdolle, minkä perusteella 

vertailukaudelle 2005 on kirjattu tuloslaskelmaan 

työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja, joiden 

yhteenlaskettu summa on ollut selvästi alle 0,1 miljoonaa 

euroa. Vastaavasti taseen omassa pääomassa kyseinen 

erä on käsitelty kertyneiden voittovarojen sisällä, 

minkä seurauksena nettovaikutus omaan pääoman 

neutralisoituu. 

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman 

tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen 

velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä 

ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Jos 

osasta velvoitetta on mahdollista saada korvaus joltakin 

kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi 

omaisuuseräksi, mutta vasta siinä vaiheessa, kun 

korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varaukset 

arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen 

nykyarvoon. Ruukki Group –konsernin rakentamisen 

liiketoimintaryhmän valmistalotoimituksiin liittyy yhden 

vuoden pituinen korjausvastuu ja lisäksi kymmenen 

vuoden rakennevastuu. Yhden vuoden korjausvastuu 

on, perustuen rakentamistoimialan yhtiön aiemman 

toiminnan historiatietoihin, jaksotettu kokemusperäisesti 

kuluksi tuloslaskelmaan ja vastaavaksi varaukseksi 

taseeseen. Kymmenen vuoden korjausvastuusta ei ole 

kirjattu tuloslaskelmaan kulua, koska sen estimoiminen 

on vaikeaa, toteutuminen epätodennäköistä ja koska 

merkittävä osa kyseisestä takuuriskistä on lopulta 

ulkopuolisten alihankkijoiden vastuulla. Lisäksi muun 
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muassa metalliteollisuuden asiakastoimituksiin liittyy 

tyypillisesti lyhytaikaisia takuuvastuita.

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden 

verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 

laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon 

perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta voimassa 

olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan 

mahdollisilla edellisiin kausiin liittyvillä veroilla.

Laskennalliset verot lasketaan kaikista väliaikaisista 

eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. 

Verotuksessa vähennyskelvottomista liikearvon 

arvonalentumisista ei kirjata laskennallista veroa ja 

tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei kirjata 

laskennallista veroa siltä osin, kun ero ei todennäköisesti 

purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. 

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä 

tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. 

Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään 

asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa 

syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen 

ero voidaan hyödyntää. Ruukki Group –konserni ei ole 

kirjannut laskennallista verosaamista osakkuusyhtiöiden 

arvonalentumisista. Puutuoteteollisuuden yhtiöiden 

vanhoista verotuksessa vahvistetuista tappiosta ja 

yhtiöveron hyvityssaamisista ei ole kirjattu laskennallista 

verosaamista. Laskennalliset verovelat liittyvät pääosin 

yrityshankintojen yhteydessä tehtyihin käyvän arvon 

kohdistuksiin.

Tuloutusperiaatteet

Myydyt tavarat ja tuotetut palvelut

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden 

omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat 

siirtyneet ostajalle. Osassa konserniyhtiöitä on 

tavarakauppaa ulkomaille, jolloin kyseisen vientikaupan 

tuloutusta tarkastellaan tapauskohtaisesti ottaen 

huomioon kauppasopimusten toimitusehtolausekkeet. 

Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on 

suoritettu. Konsernin palveluiden myynnin tuotot liittyvät 

valtaosin konsernin sosiaalipalveluliiketoimintaan, jossa 

palvelusuoritteiden luovutus tapahtuu kohtuullisen 

tasaisesti tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Pitkäaikaishankkeet

Ruukki Group –konsernilla ei ole tilikaudella 

tai vertailukaudella ollut toimintaa, joka olisi 

pitkäaikaishankkeita koskevan IAS 11 –standardin 

mukaista toimintaa. Konsernin rakentamisen 

liiketoimintaryhmälle saattaa tulevina tilikausina tulla 

pitkäaikaishankkeiksi luokiteltavia liiketoimintoja.

Korot ja osingot

Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä, ja 

osinkotuotot kun oikeus osinkoon on syntynyt.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 

lopetetut toiminnot

IFRS 5 -standardi edellyttää mm., että yhteisön on 

luokiteltava pitkäaikainen omaisuuserä tai luovutettavien 

erien ryhmä myytävänä olevaksi, jos sen kirjanpitoarvoa 

vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti 

omaisuuserän myynnistä sen sijaan että se kertyisi 

omaisuuserän jatkuvasta käytöstä. Jotta näin olisi, 

omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän on oltava 

välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan tällaisten 

omaisuuserien myynnissä yleisin ja tavanomaisin ehdoin, 

ja sen myynnin on oltava erittäin todennäköinen. Jotta 

myynti olisi erittäin todennäköinen, asianmukaista 

organisaatiotasoa edustavan johdon on pitänyt sitoutua 

omaisuuserän tai luovutettavien erien ryhmän myyntiä 

koskevaan suunnitelmaan, ja yhteisön on pitänyt 

käynnistää ostajan löytämiseen ja suunnitelman 

toteuttamiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Silloin, kun 

luokittelun edellytykset täyttyvät tilinpäätöspäivän jälkeen, 

mutta ennen kuin tilinpäätös hyväksytään julkistettavaksi, 

esitetään IFRS5-standardin edellyttämät liitetiedot.

Ruukki Group Oyj:n hallitus on vuonna 2005 päättänyt, 

että yhtiön aiemmasta historiasta (kun yhtiö toimi 

A Company Finland Oyj nimisenä) periytyvistä 

osakkuusyrityksistä, lukuun ottamatta Oplax Oy:tä ja 

ILP-Group Ltd Oy:tä, luovutaan hallitusti. Vaikka tämän 

periaatepäätöksen toteuttamista on selvitetty, konsernin 

johdon käsityksen mukaan osakkuusyritysten myynti ei 

ollut IFRS 5 -standardin tarkoittamalla tavalla erittäin 

todennäköinen silloin, kun tilinpäätös vuodelta 2006 

hyväksyttiin julkistettavaksi.

Konsernin kehitysyhtiötoiminnan luonteen vuoksi 

liiketoimintaan kuuluu olennaisesti kaikkien eri yhtiöiden 

ja liiketoimintojen jatkuva ja aktiivinen kehittäminen, jonka 

osana myös erilaisia omistuksellisia ja rahoituksellisia 

järjestelyitä käydään läpi ja jossa on mahdollista hyvinkin 

nopeat omistusjärjestelyt.
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Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarojen luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen 

hankinnan tarkoituksen perusteella ja alkuperäisen 

hankinnan yhteydessä. Transaktiomenot on sisällytetty 

rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun 

kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon 

tuloksen kautta. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit 

kirjataan kaupantekopäivänä. Eräpäivään asti pidettävät 

sijoitukset ovat sellaisia johdannaisvaroihin kuulumattomia 

rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuoritukset ovat 

kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrättynä 

päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky 

pitää eräpäivään asti. Lainat ja muut saamiset ovat 

johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät 

maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä ja joita ei 

noteerata toimivilla markkinoilla, eikä yritys pidä niitä 

kaupankäyntitarkoituksessa. Rahavarat koostuvat 

käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista 

pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin 

likvideistä sijoituksista, jotka on arvostettu käypään 

arvoon tilinpäätöshetkellä. Rahavaroihin luokitelluilla 

erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti 

hankinta-ajankohdasta lukien. Konsernitileihin liittyvät 

luottotilit sisältyvät lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. 

Rahoitusvelkoja sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin, ja 

ne voivat olla korollisia tai korottomia.

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaissopimukset merkitään kirjanpitoon alun perin 

hankintamenoon. Konserniyhtiöissä ei ole sovellettu 

suojauslaskentaa.

Liikevoitto

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele 

liikevoiton käsitettä. Konserni on määrittänyt sen 

seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu 

kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, 

vähennetään ostokulut valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan 

käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla oikaistuina, 

vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, 

poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä 

liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut 

tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. 

Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät 

liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu 

rahoituseriin. Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudet sisältyvät 

liikevoittoon.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja 

arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään 

tulevaisuutta koskevia arvioita, ennusteita ja oletuksia. 

Tulevaisuuden toteutuva kehitys voi poiketa merkittävästi 

käytetyistä oletuksista, mikäli toimintaympäristössä ja/tai 

liiketoiminnassa tapahtuu muutoksia. Lisäksi joudutaan 

käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 

soveltamisessa. Ruukki Group –konserni toimii usealla 

eri toimialalla ja eri liiketoiminnoissa arvioita edellyttävät 

seikat poikkeavat toisistaan. Konserniyhtiöt ovat pieniä 

ja keskisuuria yrityksiä, jotka sijaitsevat eri puolilla 

Suomea. Osa yrityksistä toimii pääomaintensiivisillä ja osa 

henkilöintensiivisillä aloilla. Tilinpäätöshetkellä konserniin 

kuuluvissa kahdessa venäläisessä tytäryhtiössä oli 

vain vähäistä liiketoimintaa. Ruukki Group –konsernin 

toiminnan luonteeseen kuuluvat keskeisesti yrityskaupat 

ja muut yritysjärjestelyt, mikä usein edellyttää johdon 

harkintaa laskentaperiaatteiden soveltamisessa.

Yritysostojen hankintamenon kohdistaminen

Yritysostoja tehtäessä ostettavan yrityksen hankintameno 

kohdistetaan IFRS 3 –standardin mukaisesti hankitun 

yrityksen varallisuuserille. Yksilöitävissä olevien varojen 

ja velkojen käypien arvojen määrittelyssä joutuu johto 

käyttämään arvioita. Aineettomien hyödykkeiden, 

kuten esimerkiksi tuotemerkkien tai asiakassuhteiden 

arvonmääritys vaatii arvioiden tekemistä ja harkintaa, 

koska näille ei useimmiten ole olemassa markkina-

arvoa. Käyvän arvon määritys vaatii erityisesti harkintaa, 

kun yhtiöt ovat useasti kooltaan pieniä tai sijaitsevat 

maantieteellisesti sellaisilla alueilla, joilla esimerkiksi 

kiinteistöomaisuudella ei ole aktiivisesti toimivia 

markkinoita. Näissä yhteyksissä johto joutuu valitsemaan 

soveltuvan arvonmääritysmenetelmän ja arvioimaan 

mm. tulevaisuuden kassavirtoja. Myös kassavirtojen 

diskonttaamisessa käytettävän diskonttokoron 

määrittäminen edellyttää harkintaa.

Yrityshankintoihin liittyvien lisäkauppahintavelvoit-

teiden määrän arvioiminen

Konserni on toteuttanut merkittävän määrän 

yrityshankintoja viimeisten vuosien aikana. Ruukki Group 

-konsernin toteuttamiin yrityshankintoihin on liittynyt 

tyypillisesti kohdeyhtiön tulevaisuuden operatiivisen 

kannattavuuden perusteella laskettavat ja maksettavat 

lisäkauppahinnat, jotka on arvioperusteisesti kirjattu 

yhtiön muihin velkoihin hankintahetkellä. Tilinpäätöksessä 

esitetyt arviot voivat poiketa myöhemmin toteutuvasta 

todellisesta kauppahintavastuusta sen vuoksi, että 

kauppahintojen perusteena olevat kohdeyritysten 
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toteutuneet tulokset poikkeavat arvioidusta. Lisäksi 

arvioidut lisäkauppahintaerät voivat poiketa myöhemmin 

toteutuvista kauppahinnoista tulevien velvoitteiden 

diskonttauksen vuoksi.

Tilinpäätöksessä 31.12.2006 (samoin kuin 31.12.2005) on 

tarkennettu aiemmin esitettyjä lisäkauppahinta-

velvoitteita, mikä on vaikuttanut toisaalta liikearvon 

määrään ja toisaalta vastaavaan kauppahintavelkaan. 

Nämä tarkennukset perustuvat siihen, että edellisillä 

tilikausilla ostettujen yritysten tilikauden 2006 (2005) 

tilinpäätökset ovat valmistuneet, ja niiden perusteella 

määräytyvät lisäkauppahinnat siten täsmentyneet. 

Tilikaudesta 2007 alkavien kausien tulosten perusteella 

maksettavia lisäkauppahintaolettamia ei ole tilinpäätöksen 

2006 yhteydessä muutettu aiemmin kirjatuista määristä.

Arvonalentumistestaus

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvon 

alentumisen varalta liikearvo sekä arvioidaan viitteitä 

arvon alentumisesta kaikkien muidenkin omaisuuserien 

suhteen. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä 

olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvina 

laskelmina. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää 

arvioiden käyttämistä tulevaisuuden kehityksen 

ennustamiseksi. Tulevaisuuden kassavirtaennusteet 

on laadittu viiden vuoden periodille, jonka jälkeisen 

ajan kassavirtojen kasvuvauhtiolettamana on käytetty 

varovaisuuden perusteella lähtökohtaisesti nollaa 

prosenttia. Arvonalentumistestaus konserniyhtiöiden 

liikearvosta tehdään segmenttitasolla, minkä takia 

emoyhtiön hallituksen vahvistama segmenttien määrittely 

saattaa vaikuttaa testauksen lopputulokseen, koska 

konsernin harjoittamassa kehitysyhtiötoiminnassa 

on tavanomaista merkittävätkin yritysjärjestelyt ja 

rakennemuutokset.

Testauksessa käytettävät ennusteet perustuvat 

operatiivisten yksiköiden budjetteihin ja ennusteisiin, 

joissa on pyritty eriyttämään mahdolliset 

laajennusinvestoinnit sekä uudelleenjärjestelyt. 

Erityisesti laajennusinvestointien erottaminen 

korvausinvestoinneista, sekä niiden vaikutuksen 

eliminointi ennusteluvuista edellyttää harkinnan 

käyttöä. Arvioiden tuottamiseksi on pyritty saamaan 

taustatietoja sekä eri liiketoimintaryhmien operatiiviselta 

johdolta että yleisistä eri markkinoiden toimintaa 

kuvaavista tietolähteistä. Arvioihin liittyvä riski otetaan 

huomioon käytettävässä laskentakorossa. Lisäksi 

joissain yksittäistapauksissa operatiivisten yksiköiden 

omiin ennusteisiin on tehty korjauksia, joilla on leikattu 

ennustearvoja jonkin verran pienemmiksi perustuen 

kyseisten yksiköiden historialliseen ennustetarkkuuteen. 

Koska konserniyhtiöt ovat tyypillisesti pieniä ja keskisuuria 

yhtiöitä, arvonalentumistestauksessa käytettävän 

laskentakoron ja siihen liittyvien riskipreemioiden 

ja kyseisen liiketoimintasegmentin markkinoiden 

keskimääräisten pääomarakenteiden määrittämiseen 

liittyy arvionvaraisia komponentteja. Kullekin 

liiketoimintasegmentin operatiiviselle yksikölle on laskettu 

oma laskentakorko.

Myyntisaamiset

Ruukki Group –konsernin eri yhtiöt arvioivat omaa 

myyntisaamiskantaansa tiedossa olevien tosiseikkojen, 

aiemman kokemuksen sekä oletettavien tulevaisuuden 

tapahtumien perusteella, mikä sisältää siten kyseisten 

yksiköiden johdon arvioita. 

Käyttöomaisuus

Ruukki Group –konsernin yhtiöt toimivat hyvin toisistaan 

poikkeavilla toimialoilla, minkä vuoksi konsernin 

liiketoimintasegmenttitasolla johto joutuu käyttämään 

harkintaa eri käyttöomaisuuserien taloudellisen 

vaikutusajan määrittelyssä, mikä vaikuttaa tehtävien 

poistojen määrään ja sitä kautta kyseisten omaisuuserien 

tasearvoon. Lisäksi kun konserniin hankitaan uusia 

tytäryhtiöitä, joudutaan tekemään arvioita kohdeyhtiöiden 

poistokäytäntöjen yhtenäistämiseksi muun konsernin 

kanssa kaikin soveltuvin osin. Vastaavasti myös IFRS3-

standardin mukaisesti tunnistettujen aineettomien 

oikeuksien vaikutusajan, ja sitä kautta poistoajan 

määrittelyssä joudutaan suorittamaan johdon harkintaa. 

Tämä vaikuttaa tilikauden tulokseen poistojen sekä 

vastaavan laskennallisen verovelan muutoksen kautta.

Vaihto-omaisuus

Ruukki Group –konsernin yhtiöistä ne, joilla on vaihto-

omaisuutta, kirjaavat tilinpäätöshetkellä arvioperusteisen 

epäkuranttiusvarauksen vaihto-omaisuudesta, minkä 

kautta vaihto-omaisuuden tasearvoa on jonkin verran 

muutettu. Arviot perustuvat vaihto-omaisuuden 

inventaariin sekä ennustettuun tulevaan tarpeeseen ja 

varaston kiertoon.

Takuukustannukset

Ruukki Group –konsernin rakentamisen 

liiketoimintaryhmän valmistalotoimituksiin liittyy 

korjausvastuita. Tämän korjausvastuun arvioimiseksi 

johto joutuu tekemään arvioita, mitkä perustuvat 

rakentamistoimialan yhtiön aiemman toiminnan 

historiatietoihin sekä kokemusperäiseen tietoon 

toteutuneista vastaavista korjauskuluista.
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Laskennalliset verot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden 

verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja 

laskennallisesta verosta. Laskennallisten verojen 

määrittäminen edellyttää joissakin tilanteissa arvioita. 

Harkintaa edellyttää erityisesti laskennallisten 

verosaamisten aktivointi, ja sen perusteiden 

arviointi, varsinkin tulevien kausien verotettavan 

tulon ennakoimisen suhteen. Verotuksessa 

vähennyskelvottomista liikearvon arvonalentumisista ei 

kirjata laskennallista veroa ja tytäryritysten jakamattomista 

voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin, 

kun ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa 

olevassa tulevaisuudessa. Laskennallinen verosaaminen 

on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että 

tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan 

väliaikainen ero voidaan hyödyntää. 

Osakeperusteiset maksut

Ruukki Group -konserni soveltaa osakeperusteisten 

maksujen yhteydessä IFRS 2 –standardia, jonka 

perusteella optio-oikeudet arvostetaan käypään 

arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi 

tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson 

aikana. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu 

perustuu konsernin arvioon siitä optioiden määrästä, joihin 

oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson 

lopussa. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta 

optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. 

Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Käypä 

arvo määritetään Black & Scholes -optiohinnoittelumallin 

perusteella, jonka parametreja johto joutuu arvioimaan 

koskien muun muassa kohde-etuutena olevan osakkeen 

volatiliteettia, joka perustuu tietoon historiallisesta 

toteutuneesta volatiliteetista. 

Osakkuusyhtiöt

Ruukki Group –konserni yhdistelee osakkuusyhtiönsä 

tilinpäätökseensä pääomaosuusmenetelmällä. 

Osakkuusyhtiön tulo-osuus kirjataan konsernin 

tuloslaskelmaan. Osakkuusyhtiöt laativat oman 

tilinpäätöksensä Suomen kirjanpitolain mukaisesti ja 

Ruukki Group oikaisee tilinpäätöksen IFRS –standardien 

mukaiseksi ennen tulo-osuuden kirjaamista. Tässä 

oikaisussa johto joutuu joskus tekemään arvioita 

vaadittavista oikaisuista, eikä kaikkia vaadittavia oikaisuja 

välttämättä pystytä identifioimaan. Tällä ei kuitenkaan ole 

oletettavasti olennaista vaikutusta konsernin tulokseen 

tai taloudelliseen asemaan. Osakkuusyhtiöosakkeiden 

arvon määritys, ottaen erityisesti huomioon, IAS 36 

–standardin mukaisen arvonalentumistestauksen, vaatii 

harkintaa sekä sen arvioimiseksi onko olemassa viitteitä 

osakkuusyhtiöiden osakkeiden ja saamisten tasearvon 

alentumisesta sekä myös sen arvioimiseksi, miten niihin 

liittyvä käyttöarvo lasketaan, jos arvonalentumistestausta 

joudutaan suorittamaan.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien 

soveltaminen

Konserni ottaa omiin liiketoimintoihinsa liittyvät uudet tai 

muutetut IFRS-standardit käyttöön lähtökohtaisesti niiden 

soveltamisen voimaantulosta. 

Konserni tulee soveltamaan IFRS 7-standardia 

(Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot) 

1.1.2007 alkaen, mikä tulee jatkossa lisäämään konsernin 

rahoituserien ja -riskien erittelyä ja analysointia. Samoin 

IAS 1 standardin muutoksen edellyttämät lisäerittelyt 

pääomien hallinnasta tullaan esittämään standardin 

voimaantulosäännösten mukaisesta ajasta 1.1.2007 

alkaen.

Konserni tulee soveltamaan IFRS 8 –standardia 

oletettavasti 1.1.2009 alkaen. IFRS 8 –standardin 

käyttöönotto voi vaikuttaa liiketoimintasegmenttien 

määrittelyyn ja niiden taloudellisen informaation sisältöön 

ja esitystapaan.

Konserni arvioi, että uusien tai muutettujen standardien 

tai tilinpäätöshetkellä julkaistujen IFRS-tulkintojen 

(IFRIC 8, 9, 10, 11 ja 12) tulevalla käyttöönotolla ei tule 

nykyisen käytettävissä olevan tiedon perusteella olemaan 

olennaista vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin.
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Segmentti-informaatio esitetään konsernin 

liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon 

mukaisesti. Konsernin ensisijainen segmentti-

raportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. 

Liiketoimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen 

organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen 

raportointiin.

Liiketoimintasegmentit koostuvat varojen ryhmistä 

ja liiketoiminnoista, joiden tuotteisiin tai palveluihin 

liittyvät riskit ja kannattavuus poikkeavat muista 

liiketoimintasegmenteistä. Maantieteellisten segmenttien 

tuotteita tai palveluita tuotetaan tietyssä taloudellisessa 

ympäristössä, jonka riskit ja kannattavuus poikkeavat 

muiden maantieteellisten segmenttien taloudellisen 

ympäristön riskeistä ja kannattavuudesta. Segmenttien 

välinen kauppa tapahtuu markkinahintaan. Segmenttien 

väliset transaktiot ovat olleet keskimäärin hyvin 

alhaisella tasolla, mutta tilikauden 2006 aikana ne 

ovat jonkin verran lisääntyneet toisaalta sen vuoksi, 

että toisen segmentin raaka-ainehankintoja tapahtuu 

toisen segmentin yhtiöstä, ja toisaalta sen vuoksi, 

että huonekaluteollisuuden uudelleenjärjestelyjen 

vuoksi on tapahtunut rekategorisointia konserni- ja 

osakkuusyhtiöstatuksen välillä. Segmenttien varat ja velat 

ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää 

liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella 

kohdistettavissa segmenteille. Investoinnit koostuvat 

aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien 

hyödykkeiden lisäyksistä, joita käytetään useammalla kuin 

yhdellä kaudella.

Liiketoimintasegmentit (ns. ensisijainen segmentti)

Konsernin liiketoimintasegmentit ovat tilinpäätöshetkellä:

Rakentaminen

Puutuoteteollisuus

Metalliteollisuus

Hoivapalvelut

Muu osa konsernin toiminnoista luokitellaan ryhmään 

Muut toiminnot. Osakkuusyhtiöomistuksia ei ole luokiteltu 

omaksi segmentiksi.

Konsernin kehitysyhtiöluonteesta johtuen konsernirakenne 

voi muuttua merkittävästi ja liiketoimintasegmenteissä 

tapahtua jatkossa muutoksia.

Rakentamisen liiketoimintaryhmä

Rakentamisen liiketoimintaryhmä on erikoistunut 

muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun ja 

valmistukseen koko Suomen alueella. Rakentamisen 

liiketoimintaryhmä on valittu konsernin yhdeksi 

keskeiseksi painopistealueeksi.

Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen 

liikevaihto tuloutetaan vasta asiakkaalle luovuttamisen 

yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole siten 

vaikutusta konsernin katsauskauden liikevaihtoon eikä 

tulokseen. Tilikauden aikana liiketoimintaryhmä luovutti 

asiakkaille yhteensä 458 muuttovalmista taloa (2005: 

412) Liiketoimintaryhmä on kasvanut erittäin merkittävästi 

viimeisten vuosien aikana, mikä on toisaalta perustunut 

asuntomarkkinoiden yleiseen kasvuun ja toisaalta yhtiön 

tuotteiden keskimääräistä parempaan markkina-asemaan. 

Muuttovalmiiden omakotitalojen suhteellinen osuus 

on lisääntynyt verrattuna muihin omakotirakentamisen 

vaihtoehtoisiin toteutustapoihin.

Liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilauskanta 

tilikauden lopussa oli noin 36 miljoonaa euroa. 

Tilauskantaan ei kohdistu merkittäviä riskejä. 

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 

101 henkilöä, sekä lisäksi urakkasopimuksiin perustuen 

merkittävä määrä ulkopuolisten palveluntarjoajien 

työvoimaa. Liiketoimintaryhmään kuuluu Pohjolan Design-

Talo Oy sekä sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö 

Nivaelement Oy. 

Pohjolan Design-Talo Oy siirtyi keväällä 2006 

kuorielementtejä hyödyntävään rakennustapaan. Kuori-

elementtitoimituksilla siirretään työvaiheita 

rakennustyömailta tehtaaseen. Kuorielementeissä 

yhdistyvät suurelementtien sekä pre-cut rakentamisen 

edut. Uusi rakentamistapa mahdollistaa talojen nopean 

saattamisen säävalmiiksi saumatonta rakentamistapaa 

noudattaen. Kuorielementin vahvuutena perinteiseen 

rakentamiseen verrattuna on sen suoma tehokkuus 

sekä mahdollisuus tuottaa tasalaatuisia rakenteita sen 

vaikuttamatta silti talojen kuluttajahintoihin.

Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmä

Sahausliiketoiminta

Tilikaudella 2006, ja vertailutilikaudella 2005, 

SEGMENTTI-INFORMAATIO
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puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmään on 

kuulunut havupuun sahausliiketoimintaa sekä 

huonekaluliiketoimintaa. Huonekaluliiketoiminnassa 

vuonna 2006 tehtyjen useiden eri omistusjärjestelyjen 

vuoksi kyseinen liiketoimintaryhmä on muuttunut 

merkittävästi. Koska tilikauden 2006 lopussa 

huonekaluliiketoiminta on Ruukki Groupin näkökulmasta 

vähemmistöomisteinen, se ei juridisesti kuulu samaan 

konserniin sahausliiketoimintaryhmän kanssa.

Sahausliiketoiminta on keskittynyt havutukkien 

tehokkaaseen jalostamiseen erityyppisiksi 

sahaustuotteiksi sekä puukomponenttien tuotantoon. 

Liiketoimintaryhmään kuuluu Kuusamossa toimiva 

Lappipaneli –sahakonserni sekä Tervolassa ja Kittilässä 

toimiva Tervolan Saha ja Höyläämö –sahakonserni, jotka 

keskittyvät pohjoisen mänty- ja kuusitukkiraaka-aineen 

tehokkaaseen hyödyntämiseen. Pääasiakasryhmän 

muodostavat ulkomaiset rakennusalaa palvelevat 

asiakkaat, mm. Japanin rakennuspalkkimarkkinoilla, sekä 

talotehtaat.

Sahausliiketoiminnassa vientimarkkinoiden suotuisa 

kysyntätilanne on jatkunut. Myös mäntysahatavaran 

myyntihinnat ovat nousseet. Sahaustoiminnan 

kannattavuus on vuonna 2006 parantunut verrattuna 

vuoden 2005 vastaavaan aikaan. Tilikauden 

sahaustoiminnan liikevaihdosta noin 56 % on kohdistunut 

suoraan vientimarkkinoille, joilla konserni on saavuttanut 

hyvän aseman. Sahausliiketoiminnan arvonlisäveroton 

tilauskanta tilikauden lopussa oli noin 13,2 miljoonaa 

euroa. Sahausliiketoiminnan palveluksessa olevan 

henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa yhteensä 72 

henkilöä

Huonekaluliiketoiminta

Ruukki Group toimii huonekaluliiketoiminnassa 

osakkuusyhtiönsä Incap Furniture Oy:n kautta. Ruukki 

Group –konsernin omistusosuus Incap Furniture 

Oy:ssä oli tilikauden 2006 päättyessä noin 47,1 %, mutta 

tilikaudella 2006 huonekaluliiketoiminnan yhtiöitä on 

yhdistelty konserniin seuraavasti:

Hirviset Group Oy, ajalla 1-12/2006 (josta 

potentiaaliseen äänivaltaan perustuen ajalla 1-4/2006)

Hirviset Oy ja Ruukki Furniture Oy, ajalla 1-9/2006 

(alkaen 5/2006 ovat molemmat yhtiöt kuuluneet Incap 

Furniture –konserniin)

Incap Furniture Oy, Incap Furniture Inc ja 

Koy Jokilaaksojen Kiinteistöt ajalla 5-9/2006    

(potentiaaliseen äänivaltaan perustuen koko jakson 

5-9/2006)

Huonekaluliiketoimintayhtiöiden tulos on ollut tappiollista 

ja likviditeettitilanne on ollut vaikea koko tilikauden 

2006. Huonekaluliiketoiminnan tehostamistoimia on 

jatkettu. Valtaosa huonekalutuotannosta menee vientiin. 

Toimintaan sisältyy merkittävä asiakaskeskittymäriski. 

Raaka-aineen hankintaa ja valmistustoimintaa 

Venäjällä selvitetään aktiivisesti, jotta liiketoimintojen 

pitkän aikavälin kannattavuus voitaisiin turvata. 

Huonekaluliiketoimintaan liittyvät tase-erät ja 

takausvastuut Ruukki Group –konsernissa ovat 

sovellettavan osakkuusyhtiökirjanpitokäsittelyn mukaisesti 

noin 2,2 miljoonaa euroa 31.12.2006. 

Uudet Venäjän liiketoiminnot, Kostroma

Liiketoimintaryhmään on vuoden 2006 loppupuoliskolla 

perustettu venäläinen rajavastuuyhtiö (OOO Ruukki 

Kostroma), joka on itselleen hankkinut venäläisen 

tytäryhtiön (OOO Sever-Trust). Näiden yhtiöiden 

liiketoiminta on ollut vuonna 2006 erittäin pientä, 

mutta ne ovat joulukuussa tehneet merkittävät 

investointisopimukset, jotka toteutuessaan johtaisivat 

tulevien vuosien aikana merkittäviin investointeihin ja 

liiketoimintaan Venäjällä, mikä tulisi muuttamaan sekä 

liiketoimintaryhmää että koko Ruukki Group –konsernia 

ja sen taloudellista asemaan selkeästi verrattuna 

tilinpäätöshetken 31.12.2006 tilanteeseen. Tilikauden 

päätteeksi venäläisissä yhtiöissä oli yhteensä kolme 

työntekijää.

Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmä

Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmässä sovelletaan 

käytäntöön modernia verkostoitumisstrategiaa, jossa 

tuotantoyhtiön kasvu ja markkina-asema eivät perustu 

vastaaviin käyttöomaisuusinvestointeihin, vaan 

investoimiseen ihmisiin ja osaamiseen. Konseptin 

mukaisessa tuotannossa yritys toteuttaa itse 

vain pienen osan tuotannon koko arvoketjusta, ja 

suurin osa toiminnasta on ulkoistettu pitkäaikaisille 

yhteistyökumppaneille. Tilikaudella viennin osuus 

liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on ollut noin 55 %. 

Ruukki Group Oyj:n omistusosuus metalliteollisuuden 

alakonsernin emoyhtiössä Alumni Oy:ssä laski 

tammikuussa 2006 noin 69,4 %:in.

Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 

49 henkilöä. Liiketoimintaryhmään kuuluvat Alumni Oy, 

Pan-Oston Oy ja Selka-line Oy.

 

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä tarjoaa korkea-

laatuisia hoito- ja kuntoutuspalveluita kuntien, kaupunkien, 

•

•

•
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yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin. Työssä hyödynnetään 

parhaita hyväksyttyjä menetelmiä, kokemuksia ja 

palvelutuotannon prosesseja sekä tuetaan niiden 

kehittymistä.

Tilikaudella liiketoimintaryhmän toiminta säilyi 

vakaana. Tilikauden kolmannella vuosineljänneksellä 

liiketoimintaryhmä osti Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 

toimivan Terveyspalvelut Mendis Oy:n koko osakekannan, 

mikä tulee jatkossa merkittävästi vahvistamaan ryhmän 

toimintaa. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden 

päättyessä 229 henkilöä. Liiketoimintaryhmään kuuluvat 

alakonsernin emoyhtiö Mikeva Oy (aiemmalta nimeltään 

Pohjanranta Oy), sekä sen tytäryhtiöt Jussin Kodit Oy, 

Mikeva Vanhuspalvelut Oy, Terveyspalvelut Mikeva Oy, 

Mikon Kuntoutuskodit Oy sekä uutena vuonna 2006 

hankittuna yksikkönä Terveyspalvelut Mendis Oy.

Muut konserniyhtiöt ja osakkuusyhtiöt

Muihin konserniyhtiöihin kuuluu Ruukki Group Oyj 

konsernin emoyhtiönä, internet-palveluiden tytäryhtiö 

Balansor Oy sekä joitakin osakeyhtiöitä, joissa ei ole 

tilinpäätöshetkellä aktiivista liiketoimintaa.

Ruukki Group Oyj omistaa sekä suoraan että 

tytäryhtiöidensä kautta vähemmistöosuuksia 

useissa suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. 

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiden 

tulosvaikutus on ollut tilikaudella 2006 yhteensä noin 

968 tuhatta euroa tappiollinen ja niiden osakkeista ja 

velkainstrumenteista on kirjattu arvonalentumisia yhteensä 

noin 324 tuhatta euroa. Tilikauden 2006 kolmannella 

neljänneksellä yhtiö myi omistamansa Container-Depot 

Ltd Oy:n osakkeet. Kaupasta realisoitui noin 4,6 miljoonan 

euron myyntivoitto.
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Segmentti-informaatio 2006 liiketoiminta-segmenteittäin

Liiketoiminta-

segmentit

Rakenta-

minen

Puutuote-

teollisuus

Metalli-

teollisuus

Hoiva-

palvelut

Muut 

toiminnot

Eliminoinnit ja 

konsernierät

Konserni

Ulkoinen myynti

Palvelut

Tavaroiden myynti

Ulkoinen myynti yhteensä

Sisäinen myynti

Liikevaihto

Osuudet 

osakkuusyritysten 

tuloksesta

Segmentin liikevoitto

Kohdistamattomat erät

Liikevoitto

Kohdistamattomat erät

Tilikauden tulos

Segmentin varat

Osuudet 

osakkuusyrityksissä

Kohdistamattomat varat

Varat yhteensä

Segmentin velat

Kohdistamattomat velat

Velat yhteensä

Investoinnit

Poistot

Arvonalentumiset

Muut kulut, joihin ei liity 

maksua:

Takuuvaraukset

2 540,1

51 208,4

53 748,5

0,0

53 748,5

0,0

13 379,8

34 027,2

0,0

22 923,3

561,3

-175,9

0,0

107,5

0,0

53 501,2

53 501,2

0,0

53 501,2

-1 709,3

-3 983,6

27 354,5

939,4

26 968,6

7 161,0

-3 626,4

-5,0

0,0

0,0

8 161,2

8 161,2

0,0

8 161,2

0,0

295,7

4 279,2

0,0

4 647,7

84,4

-131,5

0,0

0,0

9 819,8

0,0

9 819,8

0,0

9 819,8

0,0

610,5

10 318,6

0,0

10 094,8

4 037,9

-379,8

0,0

0,0

551,0

78,0

629,0

0,0

629,0

741,7

2 619,5

64 519,7

4 628,9

12 064,9

2 485,1

-89,2

-317,2

0,0

-400,2

0,0

-400,2

0,0

-400,2

0,0

125,7

-29 978,0

0,0

-19 973,3

0,0

0,0

-32,3

12 510,7

112 948,8

125 459,5

0,0

125 459,5

-967,5

13 047,6

0,0

13 047,6

-4 605,2

8 442,4

110 521,2

5 568,3

0,0

116 089,5

56 726,1

0,0

56 726,1

14 329,7

-4 402,8

-354,4

107,5
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Segmentti-informaatio 2005 liiketoiminta-segmenteittäin

Liiketoiminta-

segmentit

Rakenta-

minen

Puutuote-

teollisuus

Metalli-

teollisuus

Hoiva-

palvelut

Muut 

toiminnot

Eliminoinnit ja 

konsernierät

Konserni

Ulkoinen myynti

Palvelut

Tavaroiden myynti

Ulkoinen myynti yhteensä

Sisäinen myynti

Liikevaihto

Osuudet 

osakkuusyritysten 

tuloksesta

Segmentin liikevoitto

Kohdistamattomat erät

Liikevoitto

Kohdistamattomat erät

Tilikauden tulos

Segmentin varat

Osuudet 

osakkuusyrityksissä

Kohdistamattomat varat

Varat yhteensä

Segmentin velat

Kohdistamattomat velat

Velat yhteensä

Investoinnit

Poistot

Arvonalentumiset

Muut kulut, joihin ei liity 

maksua:

Takuuvaraukset

4 130,4

41 300,5

45 430,9

0,0

45 430,9

0,0

10 605,5

20 037,2

0,0

18 383,7

182,9

-299,5

0,0

82,6

0,0

33 216,9

33 216,9

0,0

33 216,9

-60,8

-842,5

20 995,9

20,4

16 567,8

2 844,1

-1 245,4

0,0

0,0

0,0

7 405,8

7 405,8

0,0

7 405,8

0,0

247,3

3 996,0

0,0

4 552,9

33,3

-119,3

0,0

0,0

5 351,2

0,0

5 351,2

0,0

5 351,2

0,0

346,4

4 945,0

0,0

4 670,8

1 553,6

-217,7

0,0

0,0

815,5

0,0

815,5

0,0

815,5

0,0

-1 440,1

48 087,2

3 518,3

12 021,8

1 082,2

-178,8

0,0

0,0

-255,7

-28,3

-284,0

0,0

-284,0

414,9

423,0

-12 767,8

309,2

13 656,0

0,0

0,0

10 041,4

81 894,8

91 936,2

0,0

91 936,2

354,1

9 339,6

0,0

9 339,6

-3 790,2

5 549,4

85 293,6

3 848,0

0,0

89 141,5

69 853,0

-5 250,8

64 602,2

5 696,1

-2 060,7

0,0

82,6

Vuoden 2005 liiketoimintasegmentti-informaatiota on 

vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna muutettu. Vuoden 

2005 tilinpäätöksessä vero- ja rahoituserät on esitetty 

kohdistamattomina erinä. Vuonna 2006 esitystapaa 

muutettiin siten, että segmentin varat ja velat käsittävät 

kaikki segmenttiin kuuluvien juridisten yhtiöiden taseen 

varat ja velat. Vertailukelpoisuuden varmistamiseksi 

vuoden 2005 tiedot on muutettu vastaamaan vuoden 2006 

esitystapaa.
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Maantieteelliset segmentit (ns. toissijainen segmentti)

Ruukki Group -konsernin liiketoiminnalliset segmentit 

toimivat Suomessa ja Venäjällä, sekä tuotteiden viennin 

osalta muilla kansainvälisillä markkinoilla. Konsernin 

valmistamia tuotteita viedään Suomesta ulkomaille 

ulkomaisille asiakkaille. Konsernin vientitoiminnan 

merkittävimmät vientialueet ovat Japani, Pohjoismaat ja 

muut EU-maat sekä pohjoisen Afrikan maat. Konsernin 

varat, investoinnit, henkilökunta ja tuotantotoiminta ovat 

Suomessa ja tilinpäätöshetkellä hyvin pienessä määrin 

Venäjällä, jonka painoarvo jatkossa saattaa nousta 

merkittävästi, minkä vuoksi tilikaudella 2007 Venäjästä 

voi tulla oma alakohtansa maantieteellisten segmenttien 

jaottelussa. Maantieteellisten segmenttien liikevaihto 

perustuu asiakkaiden maantieteelliseen sijaintiin ja 

vastaavasti maantieteellisten segmenttien varat ja 

investoinnit perustuvat varojen maantieteelliseen sijaintiin.

Konsernin liikevaihto kotimaassa oli tilikauden 2006 

aikana 85.526,1 tuhatta euroa (68 %), ja ulkomailta 

39.933,4 tuhatta euroa (32 %).

2006, tEUR 

Maantieteelliset

segmentit Suomi Muu maailma Konserni

Liikevaihto 85 526,1 39 933,4 125 459,5

Segmentin varat 110 521,2 0,0 110 521,2

Investoinnit 14 329,7 0,0 14 329,7

2005, tEUR 

Maantieteelliset

segmentit Suomi Muu maailma Konserni

Liikevaihto 73 469,6 18 466,6 91 936,2

Segmentin varat 85 293,6 0,0 85 293,6

Investoinnit 5 696,1 0,0 5 696,1
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Tilikausi 2006

Ruukki Group -konserni on tilikaudella 

1.1.2006 – 31.12.2006 toteuttanut seuraavat 

yritysjärjestelyt:

1. Konserniyritykset

Terveyspalvelut Mendis Oy, ja sen tytäryhtiö Mendis 

Palvelukodit Oy, on liitetty konserniin 

hoivapalveluiden segmenttiin 1.9.2006 alkaen;

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy, ja sen tytäryhtiö VK 

Timber Oy, on liitetty konserniin puutuoteteollisuuden 

segmenttiin 1.10.2006 alkaen;

Nivaelement Oy on liitetty konserniin rakentamisen 

segmenttiin 1.12.2006 alkaen;

Rakentamisen liiketoimintaryhmän emoyhtiön 

Pohjolan Design-Talo Oy:n osakkeista on myyty 

2.1.2006  tehdyllä kaupalla 9,9 % kyseisen yhtiön 

toimitusjohtajalle, minkä seurauksena Ruukki 

Group –konsernin omistusosuus on laskenut 90,1 %:

iin;

Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmän emoyhtiön 

johtaja on toteuttanut hallussaan olleen Alumni 

Oy:n optiolainan osto-optiot tammikuussa 2006, minkä 

seurauksena Ruukki Group –konsernin  omistusosuus 

Alumni Oy:ssä on pudonnut 100 %:sta noin 69,4 %:iin;

Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiö Balansor Oy (aiemmalta 

nimeltään Magentasites Oy) on myynyt koko 

liiketoimintansa konsernin ulkopuolelle toisen 

vuosineljänneksen lopussa toteutetulla kaupalla;

Ruukki Group Oyj on vuonna 2004 tehdyn 

optiosopimuksen perusteella ostanut 50 % Hirviset 

Group Oy:n osakkeista toukokuussa, nostaen 

omistusosuutensa yhteensä 100 %:iin, yhteensä 3,0 

miljoonan euron  käteisvastikkeella, mistä on vuonna 

2004 laadittu ostoa koskeva hankintamenolaskelma ja 

vastaavasti Hirviset Group Oy on jo 30.9.2004 alkaen 

yhdistelty konsernin lukuihin osto-option perusteella;

Hirviset Group Oy on, osana laajempaa 

huonekaluteollisuuden yritysjärjestelykokonaisuutta, 

myynyt toukokuussa 2006 osakevaihtosopimuksella 

tytäryhtiönsä Hirviset Oy:n Incap Furniture Oy:lle;

Ruukki Group Oyj:n suomalainen konserniyhtiö 

Ruukki Invest Oy perusti tilikauden 2006 loppupuolella 

OOO Ruukki Kostroma –nimisen venäläisen 

rajavastuuyhtiön, joka hankki itselleen tytäryhtiön OOO 

Sever-Trust. Tilikaudella 2006 kyseisillä yhtiöillä ei ollut 

kuin vähäistä liiketoimintaa.

2. Osakkuusyritykset

Ruukki Group -konserni on tilikaudella 2006 toteuttanut 

seuraavat osakkuusyhtiöosakkeita koskevat kaupat:

Incap Furniture Oy:stä on 3.2.2006 hankittu noin 39,1 

%:n omistusosuus, jota on 1.5.2006 kasvatettu 47,2 %:

iin. Ajalla 1.5.-30.9. yhtiö on yhdistelty Ruukki Group-

konserniin osto-optioon perustuvaan potentiaaliseen 

äänivaltaan perustuen, lisäksi ajalla 1.2.-30.4 ja 

1.10.-31.12. Incap Furniture Oy:tä on käsitelty 

osakkuusyhtiönä. Omistusosuus on 31.12.2006 

laskenut 47,1 %:iin. Tilikauden 2007 alkupuolella 

Ruukki Group julkisti tehneensä transaktion, jossa 

konsernin omistusosuus Incap Furniture Oy:ssä 

nousee noin 70,3 prosenttiin;

Ruukki Group hankki maaliskuussa 27,6 %:n osuuden 

Container-Depot Ltd Oy :n osakkeista; nämä 

osakkeet myytiin kokonaisuudessaan syyskuussa, 

mistä realisoitui tilikaudelle 2006 yhteensä noin 

4.648,1 tuhannen euron myyntivoitto;

Ruukki Group myi kaikki omistamansa Logium Oy:n 

osakkeet (34,0 %) kesäkuussa 2006;

Ruukki Group kasvatti omistusosuuttaan Oplax Oy:ssä 

lokakuussa 31,95 prosenttiin (aiemmin 24,53%)

Tilikausi 2007

Tilikaudella 2007 Ruukki Group -konserni on ilmoittanut 

hankkineensa helmikuussa 2006 osake-enemmistön 

Incap Furniture Oy:ssä siten, että Ruukki Group 

Oyj:n tytäryhtiö Hirviset Group Oy on Incap Furniture 

Oy:n toteuttamassa suunnatussa osakeannissa merkinnyt 

Incap Furniture Oy:n osakkeita määrän, jonka jälkeen sen 

suora omistusosuus on noin 59,0 %. Ruukki Group Oyj:n 

oma suora omistus laimenee järjestelyn seurauksena noin 

11,3 %:in, joten Ruukki Group –konsernin yhteenlaskettu 

omistusosuus on yhteensä noin 70,3 %. Incap Furniture 

Oy konsolidoidaan Ruukki Group –konserniin 1.3.2007 

alkaen konserniyhtiönä, ja sitä aikaisemmin tammi- 

ja helmikuussa sitä käsitellään osakkuusyhtiönä 

(omistusosuus yhteensä noin 47,1 %).

Tilikaudella 2007 Ruukki Group Oyj on myös sopinut 

myyvänsä osan omistamansa osakkuusyhtiö Valtimo 

Components Oyj:n osakkeista siten, että omistusosuus 

putoaa noin 24,9 %:n tasolle (aiemmin 39,2 %).

YRITYSJÄRJESTELYT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Terveyspalvelut Mendis Oy

Ruukki Group Oyj:n hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä 

hankki 1.9.2006 100% omistusosuuden Terveyspalvelut 

Mendis Oy -konsernista. Terveyspalvelut Mendis Oy:llä 

on yhteensä noin 150 asiakaspaikkaa 11 paikkakunnalla 

Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa mielenterveys-, 

vanhus- ja muissa sosiaalipalveluissa. Kauppa vahvisti 

merkittävästi sosiaalipalveluiden liiketoimintaryhmää. 

Terveyspalvelut Mendis Oy:n ja sen tytäryhtiön 

yhteenlaskettu liikevaihto tilikaudella 1.1.–31.12.2006 oli 

noin 5.080 tuhatta euroa ja tulos noin 459 tuhatta euroa.  

Terveyspalvelut Mendis Oy:n osakekannan ostosta on 

maksettu käteisvastikkeena 2,0 miljoonaa euroa. 

Lisäksi kauppaan sisältyy mahdollisia lisäkauppahinta-

eriä, jotka tulevat riippumaan Terveyspalvelut Mendis 

Oy:n taloudellisesta tuloksesta seuraavan kolmen 

vuoden aikana.  Hankintamenoa kohdennettiin 

asiakassuhteille sekä tavaramerkille. Hankinnasta 

kirjattiin myös merkittävä konserniliikearvo, joka perustuu 

hoiva- ja sosiaalipalveluiden liiketoimintaryhmän 

hankinnasta saamille synergiaeduille, kun eri yksiköiden 

toimintaa integroidaan yhteen, laatu- ja muuta 

osaamista yhdistetään, hyödynnetään henkilöstön 

koulutukseen ja varallaolojärjestelyihin liittyviä 

yhteisetuja ja pyritään laajemmin ja kokonaisvaltaisesti 

tarkasteltuna tehokkaammin saamaan eri asiakaspaikat 

maantieteellisesti hajallaan sijaitsevissa yksiköissä 

hyötykäyttöön, millä on positiivinen vaikutus koko ryhmän 

asiakaspaikkojen hyödyntämisasteelle. 

tEUR

Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Tavaramerkit

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Saamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Velat yhteensä

Nettovarat

Hankintameno

Nettovarat

Liikearvo

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta

Hankitun tytäryrityksen rahavarat

Rahavirtavaikutus

 0,0

212,5

1 070,2

173,5

474,6

2,5

158,5

2 091,8

386,4

339,0

725,4

1 366,4

3 731,6

1 366,4

2 365,2

2 032,0

-158,5

1 873,5

200,1

0,0

0,0

173,5

474,6

2,5

158,5

1 009,2

386,4

5,5

391,9

617,3

Terveyspalvelut Mendis -konsernista kirjattiin seuraavat varat ja velat:
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Tervolan Saha ja Höyläämö Oy

Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä Ruukki Group 

sopi Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n (TSH) ja Kittilässä 

toimivan VK Timber Oy:n (VKT) liittämisestä konsernin 

sahateollisuusryhmään, johon entuudestaan on kuulunut 

kuusamolainen Lappipaneli Oy. Sopimuksen mukaisesti 

noin 91,4 % TSH:n osakekannasta siirtyi Ruukki Group 

–konsernille ja VKT:stä tuli samassa yhteydessä 

TSH:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Loput 

TSH:n osakekannasta jäi edelleen Kalervo ja Hannu 

Vuokilalle, jotka myös jatkavat TSH:n johdossa. Tehty 

yrityshankinta vahvisti osaltaan Ruukki Group -konsernin 

aktiivista sahateollisuus-liiketoiminnan kehittämistä 

Pohjois-Suomen alueella. 

TSH sekä VKT on konsolidoitu Ruukki Group –konserniin 

lokakuun 2006 alusta. Tervolan Saha  ja Höyläämö 

–konsernin liikevaihto oli tilikaudella 1.2.-31.12.2006 noin 

10 780 tuhatta euroa ja tulos noin 1 218 tuhatta euroa. 

Vastaavasti VK Timber Oy:n 14 kuukauden mittaisen 

tilikauden liikevaihto ajalta 13.10.2005 – 31.12.2006 

oli 2.759 tuhatta euroa ja tulos 207 tuhatta euroa. 

Hankinnasta on maksettu käteisvastikkeena noin 6,3 

miljoonaa euroa. Lisäksi kauppaan sisältyy mahdollisia 

lisäkauppahintaeriä, jotka tulevat riippumaan TSH 

–konsernin taloudellisesta tuloksesta. Näiden erien 

on arvioitu olevan yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. 

Hankintamenoon on lisätty myös varainsiirtoverot sekä 

asiantuntijapalkkioita, joita on maksettu yrityskauppaan 

liittyvistä palveluista. TSH:n hankintamenoa kohdistettiin 

asiakassuhteille, aineellisille käyttöomaisuushyödykkeille 

sekä vaihto-omaisuudelle. Lisäksi hankinnasta kirjattiin 

noin 109 tuhannen euron konserniliikearvo, joka perustuu 

sahateollisuusryhmän vahvistumisesta sekä hankinta- ja 

myyntiyhteistyöstä muodostuville synergiaeduille.

tEUR

Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Asiakassuhteet

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Velat yhteensä

Nettovarat

Hankintameno

Hankitut nettovarat

Liikearvo

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta

Hankitun tytäryrityksen rahavarat

Rahavirtavaikutus

0,0

1 595,3

145,6

4 892,6

897,6

1 408,5

277,7

1 515,8

1 515,8

12 248,9

289,7

747,1

2 466,3

3 503,1

8 745,8

8 104,6

7 995,4

109,2

6 182,2

-1 515,8

4 666,4

458,1

0,0

145,6

2 690,8

765,8

1 408,5

277,7

1 515,8

1 515,8

8 778,1

289,7

747,1

1 444,9

2 481,7

6 296,4

Tervolan Saha ja Höyläämö –konsernin hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat:
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Incap Furniture Oy

Helmikuussa 2006 Ruukki Group Oyj oli 

toteuttamassa merkittävää toimialajärjestelyä Suomen 

huonekaluteollisuudessa. Tässä järjestelyssä Ruukki Group 

Oyj osti noin 39,1 % Suomen suurimman huonekalujen 

sopimusvalmistajan Incap Furniture Oy:n osakekannasta. 

Yritysjärjestelykokonaisuuden täytäntöönpano toteutettiin 

toukokuussa 2006. Tässä yhteydessä Hirviset Group Oy myi 

tytäryhtiönsä Hirviset Oy:n koko osakekannan 

osakevaihdolla Incap Furniture Oy:lle. Samassa 

yhteydessä Ruukki Group Oyj käytti vuonna 2004 

laadittuun sopimukseen perustuvan Hirviset Group 

Oy:n osakkeita koskevan option, minkä perusteella 

Ruukki Group Oyj osti toukokuussa Vettenmaa Oy:

ltä 3,0 miljoonan euron käteisvastikkeella 50,0 % 

Hirviset Group Oy:n osakkeista. Tämän kaupan 

jälkeen Ruukki Group Oyj omistaa Hirviset Group 

Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. 

Kaikkien näiden järjestelyjen seurauksena Ruukki 

Group Oyj ja Hirviset Group Oy omistavat yhteensä 

noin 47 % Incap Furniture Oy:n osakkeista. Incap 

Furnituren osakkeita koskevan option perusteella 

syntyvään potentiaaliseen äänivaltaan perustuen 

Incap Furniture Oy yhdisteltiin konserniyhtiönä 

Ruukki Group -konserniin 1.5.–30.9.2006, mitä 

ennen sitä käsiteltiin osakkuusyhtiönä. 

Lokakuussa 2006 Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti luopua 

yhtiön hallussa olleesta, Incap Furniture Oy:n osakkeita 

koskevasta osto-optiosta. Optiosta luopumisen johdosta

Incap Furniturea ei ole konsolidoitu Ruukki Group Oyj:n 

muodostamaan konserniin tytäryrityksenä 1.10.2006 

alkaen vaan se on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä 

osakkuusyhtiönä.

Incap Furniture Oy:n hankinnan eri vaiheissa kirjattiin seuraavat varat ja velat:

Vaihe 1: 39,1 % osuuden hankinta

tEUR

Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Tavaramerkit

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Korollinen vieras pääoma

Pitkäaikaiset leasing-velvoitteet

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Koroton vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Laskennallinen verovelka

Velat yhteensä

Nettovarat

Hankintameno

Nettovarat 31.1.2006 (100 %)

Hankitut nettovarat 31.1.2006 (39,1 %)

Liikearvo

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta

Hankitun tytäryrityksen rahavarat (39,1 %)

Rahavirtavaikutus

0,0

1 791,5

22 081,9

5 157,1

3 906,1

531,5

924,0

265,6

34 657,7

5 570,2

13 280,5

2 392,1

2 454,7

2 141,2

25 838,7

8 819,0

2 455,0

8 819,0

3 448,2

-993,2

2 455,0

103,9

2 351,1

0,0

105,0

22 081,9

4 888,8

3 906,1

531,5

924,0

265,6

32 702,9

5 570,2

13 280,5

2 392,1

2 454,7

1 632,9

25 330,4

7 372,5
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Incap Furniture Oy

Helmikuussa 2006 Ruukki Group Oyj oli 

toteuttamassa merkittävää toimialajärjestelyä Suomen 

huonekaluteollisuudessa. Tässä järjestelyssä Ruukki Group 

Oyj osti noin 39,1 % Suomen suurimman huonekalujen 

sopimusvalmistajan Incap Furniture Oy:n osakekannasta. 

Yritysjärjestelykokonaisuuden täytäntöönpano toteutettiin 

toukokuussa 2006. Tässä yhteydessä Hirviset Group Oy myi 

tytäryhtiönsä Hirviset Oy:n koko osakekannan 

osakevaihdolla Incap Furniture Oy:lle. Samassa 

yhteydessä Ruukki Group Oyj käytti vuonna 2004 

laadittuun sopimukseen perustuvan Hirviset Group 

Oy:n osakkeita koskevan option, minkä perusteella 

Ruukki Group Oyj osti toukokuussa Vettenmaa Oy:

ltä 3,0 miljoonan euron käteisvastikkeella 50,0 % 

Hirviset Group Oy:n osakkeista. Tämän kaupan 

jälkeen Ruukki Group Oyj omistaa Hirviset Group 

Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. 

Kaikkien näiden järjestelyjen seurauksena Ruukki 

Group Oyj ja Hirviset Group Oy omistavat yhteensä 

noin 47 % Incap Furniture Oy:n osakkeista. Incap 

Furnituren osakkeita koskevan option perusteella 

syntyvään potentiaaliseen äänivaltaan perustuen 

Incap Furniture Oy yhdisteltiin konserniyhtiönä 

Ruukki Group -konserniin 1.5.–30.9.2006, mitä 

ennen sitä käsiteltiin osakkuusyhtiönä. 

Lokakuussa 2006 Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti luopua 

yhtiön hallussa olleesta, Incap Furniture Oy:n osakkeita 

koskevasta osto-optiosta. Optiosta luopumisen johdosta

Incap Furniturea ei ole konsolidoitu Ruukki Group Oyj:n 

muodostamaan konserniin tytäryrityksenä 1.10.2006 

alkaen vaan se on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä 

osakkuusyhtiönä.

Vaihe 2: 47,2 % osuuden hankinta

tEUR

Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Tavaramerkit

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Korollinen vieras pääoma

Pitkäaikaiset leasing-velvoitteet

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat

Koroton vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Laskennallinen verovelka

Velat yhteensä

Nettovarat

Hankintameno

Nettovarat 30.4.2006 (100 %)

Hankitut nettovarat 30.4.2006 (47,2 %)

Liikearvo

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta

Hankitun tytäryrityksen rahavarat (47,2 %)

Rahavirtavaikutus

0,0

2 131,4

21 099,8

5 347,1

3 818,0

413,0

1 173,8

106,0

34 089,1

5 351,4

13 712,0

2 878,0

2 343,0

2 151,6

26 436,0

7 653,1

5 005,8

7 653,1

3 612,3

1 393,5

2 455,0

50,0

2 405,0

0,0

98,0

21 099,8

5 086,0

3 818,0

413,0

1 173,8

106,0

31 794,6

5 351,4

13 712,0

2 878,0

2 343,0

1 555,0

25 839,4

5 955,2
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Helmikuussa 2007 huonekaluteollisuuden omistusta on 

uudelleen järjestelty. Järjestelyn seurauksena Ruukki 

Group -konsernin yhtiöt omistavat Incap Furniture Oy:n 

osakkeista yhteensä noin 70,3%. 

Mikäli Incap Furniture Oy:n hankinta-ajankohta olisi 

ollut tilikauden alussa 1.1.2006, ja mikäli yhtiö olisi koko 

tilikauden 2006 yhdistelty konserniin olisi konsernin 

liikevaihto ollut noin 26.533 tuhatta euroa suurempi ja 

konsernin tilikauden tulos 3.491 tuhatta euroa heikompi. 

Nivaelement Oy

Rakentamisen liiketoimintaryhmän osti joulukuussa 2006 

elementtisopimusvalmistajansa Nivaelement Oy:n koko 

osakekannan. Nivaelement Oy on toiminut kesästä 2006 

asti rakentamisen liiketoimintaryhmän emoyhtiön Pohjolan 

Design-Talo Oy:n sopimusvalmistajana ja sillä ei ole ollut 

konsernin ulkopuolista liikevaihtoa. Yrityshankinnalla 

ei tämän vuoksi ole merkittävää vaikutusta konsernin 

liikevaihtoon, tulokseen tai taseasemaan. Nivaelement 

Oy:n osakekannan hankinnasta maksettiin käteis-

vastikkeena 8 tuhatta euroa. Hankinnassa syntynyt 

vähäinen liikearvo kirjattiin kuluksi.

Mikäli Nivaelement Oy:n hankinta-ajankohta olisi ollut 

tilikauden alussa 1.1.2006, se ei olisi kasvattanut 

konsernin liikevaihtoa lainkaan, koska liikevaihto olisi 

ollut konsernin sisäistä, eikä sillä olisi ollut olennaista 

vaikutusta konsernin tilikauden 2006 tulokseen.

tEUR

Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Velat yhteensä

Nettovarat

Hankintameno

Nettovarat

Liikearvo

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta

Hankitun tytäryrityksen rahavarat

Rahavirtavaikutus

466,8

474,1

99,0

156,2

24,3

1 220,4

800,0

403,4

63,3

1 266,7

-46,3

8,1

-46,3

54,4

8,1

-24,3

-16,2

466,8

474,1

99,0

156,2

24,3

1 220,4

800,0

403,4

63,3

1 266,7

-46,3
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Tilikausi 2005, Mikon Kuntoutuskodit Oy

Ruukki Group Oyj on tilikaudella 1.1.2005 – 31.12.2005 

toteuttanut yhden konserniyhtiön yrityshankinnan, jossa 

hankittiin 100 % Mikon Kuntoutuskodit Oy:n osakkeista. 

Mikon Kuntoutuskodit Oy on yhdistelty konserniin 

30.9.2005 alkaen. Mikon Kuntoutuskodit Oy:n koko 

tilikauden 1.7.2004 – 30.6.2005 liikevaihto oli noin 1 682 

tuhatta euroa ja tilikauden voitto oli 179 tuhatta euroa. 

Vastaavasti tilikauden 1.7.2005 – 31.12.2005 liikevaihto 

oli 844 tuhatta euroa ja tilikauden voitto 62 tuhatta euroa. 

Mikäli Mikon Kuntoutuskodit Oy:n hankinta-ajankohta olisi 

ollut tilikauden alussa 1.1.2005, olisi konsernin liikevaihto 

1 263 tuhatta euroa ja konsernin tilikauden tulos 120 

tuhatta euroa suurempi. Mikon Kuntoutuskodit Oy ei 

ole laatinut välitilinpäätöstä 31.12.2004 ja 30.9.2005. 

Hankintahinta oli 1 549 tuhatta euroa, ja siitä maksettiin 

hankintahetkellä 1 000 tuhatta euroa. Lisäksi kauppaan 

sisältyy lisäkauppahintaelementtejä tilikauden 2007 

loppuun saakka. Näiden lisäkauppahintaerien suuruus 

on arvioitu ostohetkellä vallinneiden tulosennusteiden 

perusteella.

tEUR

Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Tavaramerkit

Muut aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuus-hyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut saamiset

Muut varat

Rahavarat

Varat yhteensä

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat

Muut velat

Velat yhteensä

Nettovarat

Hankintameno

Nettovarat

Liikearvo

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta

Hankitun tytäryrityksen rahavarat

Rahavirtavaikutus

0,0

132,6

148,1

298,4

0,3

100,4

679,8

8,1

18,5

174,3

200,9

478,9

1 549,0

-478,9

1 070,1

1 000,0

-100,4

899,6

11,2

132,6

148,1

295,5

0,3

100,4

688,1

8,1

18,5

174,3

200,9

487,2
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Lisäkauppahintavelvoitteiden muutokset

Konsernin toteuttamiin yrityshankintoihin liittyy usein 

lisäkauppahintajärjestely, joka tyypillisesti perustuu 

hankitun kohdeyhtiön tulevaisuuden kannattavuuteen. 

Tulevaisuuden lisäkauppahinnat perustuvat arvioihin 

Segmentti

Talonrakentaminen

Puuteollisuus

Metalliteollisuus

Hoivapalvelut

Lisäkauppahintavelvotteiden muutokset, m€ / %

+ 1.5 / +6.4 %

+ 0.2 / +9.6 %

- 0.02 / -0.5 %

- 0.02 / -1.4 %

ja niitä on tarkennettu tilinpäätöksessä 31.12.2006. 

Muutokset edellisessä tilinpäätöksessä 31.12.2005 

arvioituihin vastaaviin lisäkauppahintavelvoitteisiin ovat 

seuraavat:
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Yleiset periaatteet arvon alentumisten testaamisessa

Ruukki Group –konsernissa on suoritettu liikearvojen  ja 

muiden omaisuuserien arvon alentumista koskeva testaus 

31.12.2006. Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, 

onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on 

alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä 

omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi 

vuosittain liikearvon osalta riippumatta siitä, onko 

arvon alentumisesta viitteitä. Liikearvon testaamisessa 

testaustaso on segmenttitaso. Lisäksi osakkuusyhtiöihin ja 

muihin omaisuuseriin liittyvät arvonalentumiset testataan 

yhtiöittäin tai omaisuuserittäin.

Liikearvon määrä segmenteittäin ja sen muutos 

tilikaudella 2006

Konserniyhtiöiden liikearvon kokonaismäärä on kasvanut 

tilikauden aikana noin 0,3 miljoonaa euroa. Liikearvot 

ovat muuttuneet mm. yritysostojen ja –myyntien sekä 

lisäkauppahintaerien määrän muutoksien seurauksena. 

Lisäkauppahintaerät on hankintahetkellä kirjattu arvioon 

ja harkintaan perustuen. Koska lisäkauppahinnat ovat 

ehdollisia ja riippuvat kohdeyhtiön toteutuneista tulevista 

tuloksista, tarkennetaan lisäkauppahintojen määriä 

toteutuneiden tulosten perusteella sekä tarvittaessa 

muutoin, mikäli on syytä olettaa perusteiden muuttuneen 

alkuperäisessä tilanteesta. 

Tilikaudella 2006 muissa toiminnoissa on liikearvoon tehty 

22,9 tuhannen euron arvonalennuskirjaus Balansor Oy:n 

(ent. Magentasites Oy) myytyä liiketoimintansa kokonaan 

konsernin ulkopuolella. 

ARVON ALENTUMISTEN TESTAAMINEN

Konserniyhtiöiden liikearvon jakauma ja muutokset tilikaudella olivat segmenteittäin seuraavat (tuhatta euroa):

Rakentaminen

Puutuoteteollisuus

Sosiaalipalvelut

Metalliteollisuus

Muut

YHTEENSÄ

31.12.2006

19 336,8

4 785,7

5 726,4

1 388,5

0,0

31 237,4

%

61,9 %

15,3 %

18,3 %

4,4 %

0,0 %

100,0%

31.12.2005

19 860, 5

5 542,0

3 511,5

1 989,6

22,9

30 926,5

%

64,2 %

17,9 %

11,4 %

6,4 %

0,1 %

100,0 %

Muutos

-523,7

-756,4

2 214,9

-601,0

-22,9

310,8

Arvonalentumistestien toteuttamistavasta

Liikearvot on testattu laskemalla rahavirtaa tuottavien 

yksiköiden käyttöarvot eli saatavissa olevat arvioidut 

nettorahavirrat, jotka on diskontattu nykyarvoon. 

Käyttöarvon ennustaminen on perustunut testaushetken 

mukaisille olosuhteille ja odotuksille. Tulevaisuuden 

rahavirrat on ennustettu viiden vuoden ennusteperiodille, 

jonka jälkeisen periodin kassavirtojen 

kasvuvauhtiolettamana on käytetty varovaisuuden 

perusteella kauttaaltaan nollaa prosenttia. Ennustekauden 

jälkeisen periodin rahavirtojen keskeiset oletukset 

(liikevaihto, muuttuvat ja kiinteät kulut) on perustettu 

ennustekauden viimeisen vuoden käytettyihin lukuihin 

ilman inflaatiokorjauksia. 

Liikearvon suhde konsernin omaan pääomaan on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:

Liikearvo/oma pääoma %

31.12.2006

52,7 %

31.12.2005

126,5%

Liikearvon suhde omaan pääomaan on pienentynyt pääasiassa konsernin oman pääoman kasvun vuoksi.
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Rahavirtojen diskonttaustekijänä on käytetty kullekin 

liiketoimintasegmentin operatiiviselle yksikölle määritettyä 

oman ja vieraan pääoman painotettua keskimääräistä 

kustannusta (Weighted Average Cost of Capital). 

Diskonttaustekijässä on otettu huomioon kunkin yksikön 

erityisriskit, toimialojen poikkeavat pääomarakenteet, 

sijoittajien tuottovaatimukset vastaaville sijoituskohteille 

sekä yrityskokoon liittyvät riskitekijät. 

Diskonttokorko määriteltynä efektiivisenä sisäisenä 

korkokantana ennen veroja vaihteli 31.12.2006 tilanteen 

perusteella tehdyssä arvonalentumistestauksessa 

seuraavasti:

Segmentti:

Puutuoteteollisuus:  13,6 %

Rakentaminen:   13,6 %

Sosiaalipalvelut:   13,7 %

Metalliteollisuus:   17,9 %

Osakkuusyhtiöt:

Osakkuusyhtiöosakkeita on testattu siltä osin, kun 

on havaittu viitteitä mahdolliselle arvonalentumiselle. 

Tilinpäätöshetkellä huonekaluteollisuuden yhtiö Incap 

Furniture Oy on ollut osakkuusyhtiö, vaikka se on aiemmin 

tilikaudella tehdyn hankinnan perusteella konsolidoitu 

ajalla 5-9/2006 konserniin potentiaaliseen äänivaltaan 

perustuen. Incap Furniture Oy:n omaisuuserien arvoa 

on testattu tilinpäätöshetkellä, koska yhtiö on ollut 

tappiollinen. Testauksessa käytetty korkokanta ennen 

veroja on ollut 20,1% .

Liikearvotestauksien tuloksia konserni on arvioinut 

vertaamalla käyttöarvoa rahavirtaa tuottavan yksikön 

kaikkien omaisuuserien arvoon seuraavasti:

Käyttöarvo / Omaisuuserien arvo Arvio

< 0 %     Alaskirjaus

1-20 %    Ylittää jonkin verran

21-50 %    Ylittää selvästi

> 51 %     Ylittää    

    huomattavasti

 

Arvonalentumistestien tuloksista 31.12.2006

Testauksen tulokset 31.12.2006 olivat seuraava

Segmentti Liikearvo (t eur) Kokonaisarvo (t eur)* Testaustulos

Rakentaminen 19 337 14 253 Ylittää huomattavasti

Sosiaalipalvelut 5 726 8 160 Ylittää huomattavasti

Puutuoteteollisuus 4 786 22 298 Ylittää selvästi

Metalliteollisuus 1 389 2 491 Ylittää jonkin verran

* kokonaisarvo yllä = liikearvo + konsernin omistusosuutta vastaava osuus aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + 

konsernin omistusosuutta vastaava osuus nettokäyttöpääomasta

Incap Furnituren osakkeiden ja muiden saamisten osalta ei ole testauksen perusteella havaittu arvonalentamistarpeita.

Erikseen on analysoitu muiden osakkuusyhtiöiden osakkeiden ja muiden saamisten tasearvoa, minkä perusteella on 

kirjattu tilikaudella 2006 yhteensä noin 332 tuhannen euron arvonalentumiset.
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Arvonalentumistestien herkkyysanalyysi

Konserni on tehnyt herkkyysanalyysia 

arvonalentumistestausten tuloksista arvioimalla, millä 

keskeisten oletusten muutoksilla rahavirtaa tuottavan 

yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä vastaisi 

tarkalleen sen omaisuuserien kirjanpitoarvoa. 

Segmentti Diskonttokoron muutos (%-

yks, verrattuna käytettyyn 

tasoon)

Vapaan kassavirran muutos 

(%, keskimäärin verrattuna 

ennustearvoon)

Segmentin keskimääräisen 

voittoprosentin * muutos  

(%-yksikköä)

Rakentaminen + 66,8 % - 80 % - 14,3 %

Hoivapalvelut + 14,3 % - 37 % - 4,5 %

Puutuoteteollisuus + 9,0 % - 26 % - 2,8 %

Metalliteollisuus + 2,6 % - 8 % - 2,3 %

* voittoprosenttina yllä käytetty:

   - rakentamisessa ja hoivapalveluissa liikevoittoprosenttia

   - puutuoteteollisuudessa ja metalliteollisuudessa myyntikateprosenttia
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Yhtiön nimi ja kotipaikka

Konsernin omistusosuus-% 

ja osuus äänistä %

Ruukki Group Oyj:n

suora omistusosuus-% 

ja osuus äänistä %

Rakentamisen liiketoimintaryhmä

Pohjolan Design-Talo Oy, Oulunsalo

Nivaelement Oy, Nivala

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä

Mikeva Oy, Oulunsalo

Jussin Kodit Oy, Haukipudas

Terveyspalvelut Mikeva Oy, Muhos

Mikeva Vanhuspalvelut Oy, Muhos

Mikon Kuntoutuskodit Oy, Parkano

Terveyspalvelut Mendis Oy, Seinäjoki

Mendis Palvelukodit Oy, Seinäjoki

Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmä

Ruukki Yhtiöt Oy, Ruukki

Ruukki Wood Oy, Ruukki

Woodproc Finland Oy, Oulu

Ruukki Components Oy,  Ruukki

Ruukki Invest Oy, Ruukki

OOO Ruukki Kostroma, Kostroma, Venäjä *

OOO Sever-Trust, Kostroma, Venäjä *

Utawood Oy, Utajärvi

Lappipaneli Oy, Kuusamo

Airisniemen Energia Oy, Kuusamo

Laptimber Oy, Kuusamo

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy, Keminmaa

VK Timber Oy, Kittilä

Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmä

Alumni Oy, Nastola

Pan-Oston Oy, Nastola

Selka-line Oy, Nastola

Muut toiminnot

Balansor Oy, Espoo

Mobilecrm Oy, Espoo

Hirviset Group Oy, Lestijärvi

Rekylator Oy, Helsinki

Hoivaala Oy, Somero

* venäläisiä rajavastuuyhtiöitä 

(OOO-yhtiömuoto)

  90,10

  90,10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

  67,67

100,00

100,00

100,00

  91,42

  91,42

69,44

69,44

69,44

99,99

99,99

100,00

100,00

100,00

90,10

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69,44

0,00

0,00

99,99

0,00

100,00

100,00

100,00
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Lähipiiritapahtumat

Ruukki Group Oyj:n lähipiiriin kuuluvat:

yhteisöt, jotka käyttävät yhteisössä yhteistä 

määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa

tytäryritykset

osakkuusyritykset

Ruukki Group Oyj:n johtoon kuuluvat avainhenkilöt

Ruukki Group Oyj:n toiminnassa aktiivisena 

kehitysyhtiönä yrittäjien rooli liiketoiminnassa on 

keskeinen. Yrittäjillä voi, yksityishenkilöinä tai 

yrityksillä, joissa he käyttävät välittömästi tai välillisesti 

määräysvaltaa, toisen osapuolen kanssa yhteistä 

määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa, olla 

lähipiiritapahtumiksi luokiteltavia liiketoimia jonkin Ruukki 

Group -konserniin kuuluvan yrityksen kanssa. Samoin 

heidän läheisillä perheenjäsenillään voi, yksityishenkilöinä 

tai yrityksillä, joissa heidän läheiset perheenjäsenensä 

käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa, 

toisen osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa tai 

huomattavaa vaikutusvaltaa, olla lähipiiritapahtumiksi 

luokiteltavia liiketoimia jonkin Ruukki Group -konserniin 

kuuluvan yrityksen kanssa. Yrittäjillä on voinut olla 

lähipiiritapahtumiksi luokiteltavia liiketapahtumia ja 

sopimuksia yrityksen kanssa ennen kuin Ruukki Group 

Oyj on hankkinut määräysvallan yrityksessä.

IAS 24 -standardi on määritellyt johtoon kuuluvat 

avainhenkilöt siten, että he ovat henkilöitä, joilla on 

yhteisön toiminnan suunnittelua, johtamista ja valvontaa 

koskevat välittömät tai välilliset valtuudet ja vastuut, 

mukaan lukien hallituksen jäsenet ja toimivaan johtoon 

kuuluvat johtajat. Alla olevaan liitetietoinformaatioon on 

koottu tietoa lähipiiritapahtumista yli IAS 24 -standardin 

vähimmäisvaatimusten.

Lähipiiritapahtumia on tässä tarkasteltu kolmella tasolla: 

konsernitasolla, liiketoimintasegmenttien tasolla sekä 

liiketoimintasegmentteihin kuuluvien yksittäisten yhtiöiden 

tasolla.

Yllä olevien palkkojen lisäksi toimitusjohtajalla on Ruukki 

Group Oyj:n optio-oikeuksia, joiden perusteella on hänen 

optioistaan kirjattu konserniin kuluksi 81,9 tuhatta euroa 

tilikaudella 2006 (0,0 tuhatta euroa tilikaudella 2005).

Konsernin emoyhtiön hallitukselle maksettiin palkkioita 

hallituksen jäsenyyden perusteella vuonna 2006 yhteensä 

51,0 tuhatta euroa. Konsernin emoyhtiön hallituksen 

jäsenille ei ole hallituksen jäsenyyden perusteella 

maksettu palkkioita vuodelta 2005. 

Esa Hukkanen on saanut palkkaa toimestaan 

kehitysjohtajana 1.10.2006 alkaen ja Markku Kankaala 

toimestaan toimialajohtajana 16.8.2004–31.8.2006. 

Lisäksi Markku Kankaala on saanut palkkaa ja 

luontoisetuja konsernin puutuoteteollisuuden yhtiöltä 

vuonna 2006 yhteensä 7,0 tuhatta euroa (2005: 8,5 

tuhatta euroa), ja vastaavasti Esa Hukkanen noin 32,3 

tuhatta euroa (6,3). Hukkanen ja Kankaala ovat Ruukki 

Group Oyj:n merkittäviä osakkeenomistajia.

 

2006

Palkat

2006

Palkkiot

2005

Palkat

2005

Palkkiot

Fredrik Danielsson, hallituksen jäsen 26.4.2006 alkaen

Mikko Haapanen, hallituksen jäsen 26.4.2006 alkaen

Juha Halttunen, hallituksen pj 1.1.2005 - 6.4.2006

Timo Honkala, hallituksen jäsen 26.4.2006 alkaen

Esa Hukkanen, hallituksen jäsen 1.1.2005 - 6.4.2006

Markku Kankaala, hallituksen jäsen 30.6.2003 alkaen

Matti Lainema, hallituksen jäsen 26.4.2006 alkaen

Kai Mäkelä, hallituksen jäsen 10.2.2000 alkaen (varapj 

26.4.2006 alkaen)

Pentti Koivikko, hallituksen jäsen 1.1.2005 - 24.12.2005

Matti Vikkula, hallituksen jäsen 7.6.2005 alkaen, pj 6.4.2006 

alkaen

Ahti Vilppula, hallituksen jäsen 7.6.2005 alkaen

Antti Kivimaa, toimitusjohtaja

Yhteensä

 

19,1

48,0

133,3

200,5

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

6,0

8,0

34,0

69,2

115,8

185,0 0,0

Lähipiiritapahtumat konsernin johtoon kuuluvien henkilöiden kanssa

•

•

•

•
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Johdon työsuhde-etuudet; sisältää yllä mainitut henkilöt 

sekä Ruukki Group Oyj:n johdon työsuhde-etuudet 

yhteenlaskettuina:

2006 2005

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (TEL)

Yhteensä

440,9

57,1

498,0

292,7

49,8

342,4

Yllä esitetyt johdon työsuhde-etuudet sisältävät IFRS2-

standardin mukaisia optiokuluja 105,3 tEUR vuonna 2006 

(0,0 vuonna 2005).

Liiketoimintaryhmien emoyhtiöiden toimitusjohtajille ja 

hallitusten jäsenille on maksettu palkkoja ja palkkioita 

yhteensä 279,7 tuhatta euroa vuodelta 2006 (245,6 

tuhatta euroa vuodelta 2005). Lisäksi liiketoimintaryhmien 

johdolle on kirjattu IFRS2-standardin mukaisten järjestelyn 

perusteella optiokuluja yhteensä 0,0 tuhatta euroa vuonna 

2006 (50,2 tuhatta euroa vuonna 2005).

Alakonsernien emoyritykset ovat:

Pohjolan Design-Talo Oy; Rakentamisen 

liiketoimintaryhmä

Mikeva Oy; Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä

Ruukki Yhtiöt Oy; Puutuoteteollisuuden 

liiketoimintaryhmä

Alumni Oy; Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmä

Maksetut / varatut 

lisäkauppahinnat 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Juha Halttunen, hallituksen 

puheenjohtaja 26.4.2006 asti

Liiketoimintasegmenttien 

johtoon kuuluvat henkilöt 

(toimitusjohtaja/hallituksen 

jäsen yhteensä

RuukkiGroup Oyj konsernin 

palveluksessa olevat henkilöt 

yhteensä

Yhteensä

175,7

226,0

401,7

272,8

2 280,9

1 614,2

4 167,9

287,1

3 522,3

229,3

4 038,7

228,3

6 967,5

1 043,7

8 239,5

1 138,5

1 138,5

1135,0

1135,0

755,1

755,1

Monelle Ruukki Group Oyj:n toteuttamalle yritysten 

yhteenliittymälle on ollut tyypillistä ostokohteen 

taloudelliseen kehitykseen sidotut lisäkauppahinta-

järjestelyt, jotka on voitu sopimuksen mukaisesti suorittaa 

joko rahavaroilla tai Ruukki Group Oyj:n omilla osakkeilla. 

Tässä tilinpäätöksessä on erillisessä liitetiedossa 

selostettu lisäkauppahintajärjestelyjä, joihin on sitouduttu. 

IFRS-standardeihin siirryttäessä kaikki lisäkauppa-

hintavelvoitteet on arvioitu ja lisäkauppahintavelka sisältyy 

konsernitaseen pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin.

Eräät Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsenistä ja 

liiketoimintasegmenttien johtoon kuuluvista henkilöistä 

ovat joko henkilökohtaisesti tai määräysvallassaan olevien 

yritysten kautta osapuolina/vastapuolina lisäkauppahinta-

järjestelyissä, joissa lisäkauppahinta voidaan Ruukki 

Group Oyj:n valitsemalla tavalla suorittaa joko käteisvaroin 

tai Ruukki Group Oyj:n osakkeilla. 

•

•

•

•
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Eräät Ruukki Group Oyj -konserniin kuuluvista yrityksistä 

ovat vuokralleottajina vuokrasopimusjärjestelyissä, joissa 

vuokralleantajana toimii joko konsernitasolla lähipiiriin 

kuuluva henkilö tai hänen määräysvallassaan oleva yritys 

tai liiketoimintasegmentin emoyritystasolla lähipiiriin 

kuuluva henkilö tai hänen määräysvallassaan oleva 

yritys. Tyypillisesti tällaiset vuokrasopimukset on tehty 

ennen kuin Ruukki Group Oyj on hankkinut määräysvallan 

yrityksissä.

Ruukki Group Oyj -konserniin kuuluvilla yrityksillä 

on joitakin vuokrasopimuksia myös eräiden yritysten 

yhteenliittymissä vastapuolina toimineiden henkilöiden 

tai heidän määräysvallassaan olevien yritysten kanssa. 

Siltä osin kuin nämä henkilöt eivät ole Ruukki Group 

Oyj konsernin palveluksessa on näiden henkilöiden tai 

heidän määräysvallassaan olevien yritysten kanssa 

solmitut vuokrasopimukset jätetty pois alla olevasta 

liitetietotaulukosta.

Lähipiiriin kuuluville maksetut 

vuokrat 2006 2005

Liiketoimintasegmenttien 

johtoon kuuluvat henkilöt 

yhteensä

Ruukki Group Oyj konsernin 

palveluksessa olevat henkilöt 

yhteensä

Yhteensä

101,9

331,3

433,2

120,6

49,2

169,8

Muut lähipiiritapahtumat vuonna 2006

Pohjolan Design-Talo Oy:n osakkeiden myynti 

lähipiiriin kuuluvalle henkilölle

Ruukki Group Oyj myi 2.1.2006 tytäryhtiönsä 

Pohjolan Design-Talo Oy:n osakekannasta yhteensä 

9,9 % Pohjolan Design-Talo Oy:n toimitusjohtajalle 

Kimmo Kurkelalle. Kaupan tavoitteena on sitouttaa 

toimitusjohtaja yhtiön kehittämiseen ja tuloksentekokyvyn 

vahvistamiseen. Osakkeiden kauppahinta ylittää noin 

viidellä prosentilla sen osakekohtaisen hinnan, jonka 

Ruukki Group tulee lisäkauppahintoineen maksamaan 

koko yhtiöstä. Lopullinen kauppahinta määräytyy 

tilikauden 2006 päättymisen jälkeen. Osakemyynnistä 

ei realisoidu merkittävää myyntivoittoa. Osakemyynnin 

jälkeen Ruukki Groupin omistusosuus Pohjolan Design-

Talo Oy:ssä on 90,1 %.

Alumni Oy:n vaihtovelkakirjalainan konvertointi 

osakkeiksi

Ruukki Group Oyj:n tytäryhtiön Alumni Oy:n vuonna 

2003 liikkeelle laskeman vaihtovelkakirjalainan 

lainaosuuksista kaksi kolmasosaa on tammikuussa 2006 

vaihdettu lainaehtojen mukaisesti Alumni Oy:n uusiksi 

osakkeiksi. Vaihtovelkakirjan tavoitteena on ollut sitouttaa 

alakonsernin avainhenkilöt liiketoiminnan pitkäjänteiseen 

kehittämiseen. Tässä vaihtovelkakirjalainan konversiossa 

lainaosuutensa on vaihtanut osakkeiksi Alumni Oy:n 

toimitusjohtaja ja liiketoimintaryhmän johtaja Olli-Pekka 

Salovaara. Alumni Oy:n oman pääoman määrä on tässä 

yhteydessä noussut noin 44.000 eurolla. Tämän vaihdon 

seurauksena Ruukki Group Oyj:n omistusosuus Alumni 

Oy:ssä on laskenut 100 %:sta noin 69,44 %:in. Muutoksen 

seurauksena on alakonsernin liikearvosta alaskirjattu noin 

576,5 tuhatta euroa, mikä on Ruukki Group -konsernin 

tuloslaskelmassa esitetty muiden liiketoiminnan kulujen 

–ryhmässä ja mikä on siten täysimääräisesti alentanut 

tilikauden 2006 liikevoittoa ja voittoa.

Oplax Oy:n osakkeiden osto lähipiiriin kuuluvalta 

henkilöltä 

Ruukki Group Oyj on 19.10.2006 ostanut käteiskaupalla 

noin 7,42 % Oplax Oy:n osakkeista Ruukki Group 

Oyj:n lähipiiriin kuuluvalta Esa Hukkaselta hiukan alle 0,7 

miljoonan euron kauppahinnalla.

Hirviset Group Oy:n osakkeiden osto lähipiiriin 

kuuluvalta henkilöltä 

Ruukki Group Oyj on helmikuussa 2006 käyttänyt 

vuonna 2004 laadittuun sopimukseen perustuvan Hirviset 

Group Oy:n osakkeita koskevan option. Ruukki Group 

Oyj osti Vettenmaa Oy:ltä, joka on Hirviset Group Oy:n 

vanhan toimitusjohtajan määräysvaltayhteisö, yhteensä 

3,0 miljoonan euron käteisvastikkeella 50,0 % Hirviset 

Group Oy:n osakkeista. Tämän kaupan jälkeen Ruukki 

Group Oyj omistaa Hirviset Group Oy:n osakekannan 

kokonaisuudessaan.

Lähipiirin määräysvaltayhteisöille maksetut 

konsulttipalkkiot 

Ruukki Group Oyj on maksanut yhtiön lähipiiriin kuuluvien 

henkilöiden määräysvaltayhteisöille konsulttipalkkioita 

vuoden 2006 aikana yhteensä 24,5 tuhatta euroa. 

Lähipiirille maksetut lisäkauppahinnat

Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 

27.10.2006 maksuttomasta suunnatusta osakeannista 

tilikauden 2005 tulokseen perustuvana lisäkauppahintana 

Pan-Oston Oy:n ja Lappipaneli Oy:n myyjille. 

Lisäkauppahintana liikkeelle laskettiin 564.857 uutta 

osaketta, jotka rekisteröitiin kaupparekisteriin 10.11.2006.
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Lähipiirille maksetut osingot

Ruukki Group Oyj on maksanut konsernin johtoon 

kuuluville henkilöille, heidän perheenjäsenilleen tai heidän 

määräysvaltayhteisöilleen tilikaudella osinkoa yhteensä 

noin 1 646,3 tuhatta euroa, liiketoimintasegmenttien 

johdolle noin 3,7 tuhatta euroa ja muille Ruukki Group 

–konsernissa työskenteleville yhtiön lähipiiriin kuuluville 

henkilöille noin 22,4 tuhatta euroa. Tilikauden 2006 

tuloksen perusteella on esitetty jaettavaksi osinkoa yhtiön 

lähipiirille, eri liiketoimintaryhmien johdossa toimiville 

henkilöille sekä Ruukki Group-konsernin palveluksessa 

oleville henkilöille, mutta osingonjaoista ei ole vielä tehty 

lopullisia päätöksiä.

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa

Ruukki Group –konsenin johto, heidän perheenjäsenensä 

tai vaikutusvaltayhteisönsä ovat merkinneet Ruukki 

Group Oyj:n osakeannissa vuonna 2006 yhtiön osakkeita 

yhteensä noin 3 497,8 tuhannella eurolla ja konvertoineet 

Ruukki Group Oyj:n liikkeellelaskemaa vaihdettavaa 

pääomalainaa osakkeiksi yhteensä 2 574,9 tuhannen 

euron lainapääomalla.  

Muut lähipiiritapahtumat vuonna 2005

Ruukki Group Oyj vaihtovelkakirjan myynti lähipiirille

Ruukki Group Oyj konserniin kuuluva tytäryritys 

(Ruukki Components Oy) on tilikauden 2005 kuluessa 

lunastanut Ruukki Group Oyj:n liikkeeseen laskeman 

vaihtovelkakirjalainan lainan ehtojen mukaisesti 23.6.2005 

velan nimellisarvolla yhteensä 900,0 tuhatta euroa. 

Tämän jälkeen Ruukki Components Oy on myynyt 

kyseisen vaihtovelkakirjan edelleen 22.6.2005 päivätyllä 

kauppakirjalla Herttakakkonen Oy:lle 1 410,0 tuhannen 

euron hinnalla. Herttakakkonen Oy on Ruukki Group Oyj:n 

lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvallassa oleva yritys.

Yhteistyösopimus sijoituspalvelutoimintaa 

harjoittavan osakkuusyrityksen kanssa

Ruukki Group Oyj on osakkaana 30 % omistusosuudella 

yrityksessä, jonka toimialana on hallinnoida 

sijoitustoimintaa harjoittavia henkilöyhtiöitä ja toimia 

niissä vastuunalaisena yhtiömiehenä. Ruukki Group 

Oyj on myös antanut 530,0 tuhannen euron suuruisen 

sijoitussitoumuksen luovuttaa pyydettäessä varoja 

sijoituspalveluyrityksen perustaman henkilöyhtiön 

käytettäväksi sijoitustarkoituksessa. Ruukki 

Group Oyj on tilikauden 2005 aikana rahoittanut 

sijoituspalvelutoimintaa harjoittavan osakkuusyrityksen 

toimintaa lyhytaikaisilla korottomilla luotoilla, jotka kaikki 

on maksettu takaisin tilinpäätöspäivän jälkeen. Eräässä 

kyseisistä henkilöyhtiöistä on Ruukki Group Oyj:n lisäksi 

äänettöminä yhtiömiehinä Ruukki Group Oyj:n lähipiiriin 

kuuluvia henkilöitä tai heidän määräysvallassaan olevia 

yrityksiä.

Lainasopimus lähipiirin kanssa

Konserniyhtiö Lappipaneli Oy on lainannut lyhytaikaisen 

likviditeettitarpeensa kattamiseksi kolmelta hallituksen 

jäseneltä yhteensä 150,0 tuhatta euroa kahdeksan 

prosentin korolla. Tästä lainasta on jäljellä 148,0 tuhatta 

euroa 31.12.2005. Yksi lainanantajista on myös Ruukki 

Group Oyj:n hallituksen jäsen.

Konsulttisopimus lähipiirin kanssa

Ruukki Group Oyj on 1.7.2003 tehdyllä sopimuksella 

sitoutunut ostamaan konsultointipalveluita yhtiön 

lähipiiriin tilikauden 2005 ensimmäisen neljänneksen 

ajan kuuluneen henkilön määräysvallassa olevalta 

yhtiöltä. Ruukki Group Oyj on maksanut kyseisistä 

konsultointipalveluista vuoden 2005 aikana yhteensä 

56,8 tuhatta euroa. Konsulttisopimuksen voimassaolo on 

päättynyt 14.4.2005. Lisäksi yhtiön lähipiiriin kuuluvan 

henkilön määräysvaltayhteisölle on maksettu vuoden 2005 

lopulla suoritetuista konsulttipalveluista 7,2 tuhatta euroa.

Rahoitusjärjestelyt lähipiirin kanssa

Ruukki Group –konsenin johto, heidän perheenjäsenensä 

tai vaikutusvaltayhteisönsä ovat merkinneet vuonna 2005 

Ruukki Group Oyj:n osakkeita osakeannissa yhteensä 

2 625,7 tuhannella eurolla ja konvertoineet Ruukki Group 

Oyj:n vaihtovelkakirjalainaa osakkeiksi yhteensä 900 

tuhannen euron lainapääomalla.  
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MUUT LIITETIEDOT

K1. Liiketoiminnan muut tuotot

tEUR 2006 2005

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot

Sijoitusten myyntivoitot

Julkiset avustukset

Vakuutuskorvaukset

Muut tuottoerät

Yhteensä

106,7

5 150,8

196,4

132,3

125,4

5 711,6

279,9

0,0

86,5

2,2

66,9

435,5

K2. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

tEUR 2006 2005

Palkat

Eläkekulut -maksupohjaiset järjestelyt

Muut henkilösivukulut

Yhteensä

14 629,6

2 583,3

1 156,0

18 368,9

10 569,6

1 874,0

885,4

13 329,0

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

tEUR 2006 2005

Rakentaminen

Puutuoteteollisuus

Metalliteollisuus

Sosiaalipalvelut

Muut toiminnot

Yhteensä

88

247

47

180

8

570

105

124

48

101

9

387

Konsernin henkilökunta tilikauden lopussa

tEUR 2006 2005

Rakentaminen

Puutuoteteollisuus

Metalliteollisuus

Sosiaalipalvelut

Muut toiminnot

Yhteensä

101

72

45

229

5

452

105

138

43

121

9

416
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K3. Poistot ja arvonalentumiset

tEUR 2006 2005

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

Tavaramerkit (IFRS3)

Asiakassuhteet (IFRS3)

Muut aineettomat hyödykkeet

Yhteensä

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Rakennukset ja rakennelmat

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

Arvonalentumiset hyödykeryhmittäin

Muut pysyvien vastaavien hyödykkeet

Yhteensä

169,4

531,8

228,5

929,7

226,6

3 112,0

134,4

3 473,1

354,4

354,4

146,3

0,0

45,6

191,9

141,0

1 650,8

77,0

1 868,8

0,0

0,0

Tilikauden 2006 arvonalentumisista kohdistuu osakkuusyrityksen vaihtovelkakirjalainoihin 2,7 tuhatta euroa, muihin vaihto

velkakirjalainoihin 80,0 tuhatta euroa, osakkuusyhtiöosakkeille 243,8 tuhatta euroa, muille sijoituksille 5,0 tuhatta euroa ja 

konserniliikearvolle Balansor Oy:n liiketoimintakauppaan liittyen 22,9 tuhatta euroa.

K4. Liiketoiminnan muut kulut

tEUR 2006 2005

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot 

ja romutukset

Sijoitusten myyntitappiot

Tutkimus- ja kehittämismenot

Vuokrakulut

Ulkopuoliset palvelut

Muut kuluerät

Yhteensä

-4,0

-576,5

-8,3

-1 938,2

-2 131,9

-11 407,3

-16 066,2

0,0

0,0

-21,5

-1 664,8

-2 093,7

-7 359,5

-11 139,5

K5. Rahoitustuotot

tEUR 2006 2005

Korko- ja muut rahoitustuotot 826,1 181,9

K6. Rahoituskulut

tEUR 2006 2005

Korko- ja muut rahoituskulut -1 717,5 -1 056,1
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K7. Tuloverot

tEUR 2006 2005

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero

Edellisten tilikausien verot

Laskennalliset verot

Yhteensä

-4 588,6

352,8

58,4

-4 177,4

-2 416,0

-174,0

-326,0

-2 916,0

tEUR 2006 2005

Tulos ennen veroja tuloslaskelmasta

Verot laskettuna kotimaan verokannalla tuloksesta

Verovapaat tulot

Edellisten tilikausien verot

Osakkuusyhtiöiden tulo-osuudet

Arvonalentumiset

Konsernin tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista 

verosaamista

Vähennyskelvottomat kulut

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden 

käyttö

Laskennallisten verojen muutos ja muut oikaisut, jotka 

liittyvät osin yritysjärjestelyihin ja niissä syntyneiden erien 

käsittelyyn ja konserniavustuksen käyttömahdollisuuteen 

vasta yritysjärjestelyä seuraavalla tilikaudella

Vero-oikaisut yhteensä

Verot tuloslaskelmassa

12 156,2

-3 160,6

64,7

365,8

-251,6

-242,0

-1 123,1

-19,5

58,2

130,7

-1 016,8

-4 177,4

8 465,5

-2 201,0

35,0

-174,0

-92,1

0,0

0,0

-450,4

374,1

-407,7

-715,1

-2 916,0

K8. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto kauden 

aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

2006 2005

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto (tEUR)

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu 

keskiarvo tilikauden aikana (1 000)

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake) 

8 442,4

118 051,7

0,07

5 549,4

83 188,4

0,07

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa 

otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava 

vaikutus. Konsernilla on kahdenlaisia laimentavia kantaosakkeiden määrää lisääviä instrumentteja: osakeoptioita ja 

vaihtovelkakirjoja. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä 

arvo. Laimennusvaikutukseksi tulee se määrä osakkeita, jotka joudutaan laskemaan liikkeelle vastikkeettomana, koska 

optioiden käytöstä saatavilla varoilla konserni ei voisi laskea liikkeelle samaa määrää osakkeita käypään arvoon. Osakkeen 

käypä arvo perustuu osakkeiden kauden keskimääräiseen hintaan. Vaihtovelkakirjat on muutettu osakkeiksi, ja kauden 

tulosta on kasvatettu verovaikutuksella oikaistulla korkokululla.
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2006 2005

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto 

(tEUR)

Vaihtovelkakirjalainan korko (verovaikutuksella 

oikaistuna) (tEUR)

Tilikauden tulos laimennusvaikutuksella oikaistun 

osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (tEUR)

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu 

keskiarvo tilikauden aikana (1 000)

Rahoitusinstrumenttien laimennusvaikutus (1 000)

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 

painotettu keskiarvo laimennusvaikutuksella oikaistun 

osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi (1 000)

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 

(EUR/osake)

8 442,4

293,8

8 736,2

118 051,7

17 944,2

135 995,8

0,06

5 549,4

193,4

5 742,8

83 188,4

23 279,5

106 467,9

0,05
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K9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

tEUR

Maa- ja 

vesialueet

Rakennukset 

ja 

rakennelmat

Koneet ja 

kalusto

Muut 

aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006

Lisäykset

Tytäryritysten hankinta

Vähennykset

Hankintameno 31.12.2006

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

1.1.2006

Poistot

Vähennykset

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

31.12.2006

Kirjanpitoarvo 1.1.2006

Kirjanpitoarvo 31.12.2006

Hankintameno 1.1.2005

Lisäykset

Tytäryritysten hankinta

Vähennykset

Hankintameno 31.12.2005

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

1.1.2005

Poistot

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

31.12.2005

Kirjanpitoarvo 1.1.2005

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

47,4

0,0

122,9

-40,7

129,7

0,0

0,0

0,0

0,0

47,4

129,7

97,8

0,0

0,0

-50,4

47,4

0,0

0,0

0,0

97,8

47,4

3 770,5

0,0

2 220,4

-765,1

5 225,8

-304,2

-226,6

0,0

-530,8

3 466,3

4 695,0

3 329,0

441,5

0,0

0,0

3 770,5

-163,2

-141,0

-304,2

3 165,8

3 466,3

11 692,0

2 761,8

24 233,7

-21 599,9

17 087,6

-3 639,7

-3 112,0

0,0

-6 751,7

8 052,3

10 335,9

8 323,9

3 226,9

141,2

0,0

11 692,0

-1 988,9

-1 650,8

-3 639,7

6 335,0

8 052,3

545,8

367,5

55,3

0,0

968,6

-140,2

-134,4

0,0

-274,6

405,6

694,0

348,4

197,4

0,0

0,0

545,8

-63,2

-77,0

-140,2

285,2

405,6

16 055,7

3 129,3

26 632,3

-22 405,7

23 411,6

-4 084,1

-3 473,0

0,0

-7 557,1

11 971,6

15 854,5

12 099,1

3 865,8

141,2

-50,4

16 055,7

-2 215,3

-1 868,8

-4 084,1

9 883,8

11 971,6

Saadut investointiavustukset 10 tuhatta (2.2 tuhatta) euroa on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.

Rahoitusleasingsopimukset

tEUR

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

31.12.2006

Hankintameno

Kertyneet poistot

Kirjanpitoarvo

31.12.2005

Hankintameno

Kertyneet poistot

Kirjanpitoarvo

1 275,2

-1 115,0

160,2

646,8

-172,0

474,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 275,2

-1 115,0

160,2

646,8

-172,0

474,8
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K10. Aineettomat hyödykkeet

tEUR

Liikearvo

IFRS 3 

aineettomat

Aineet-

tomat 

oikeudet

Muut pv 

menot Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006

Lisäykset

Vähennykset

Tytäryrityksen hankinta

Hankintameno 31.12.2006

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

1.1.2006

Poistot

Arvonalentuminen

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

31.12.2006

Kirjanpitoarvo 1.1.2006

Kirjanpitoarvo 31.12.2006

Hankintameno 1.1.2005

Lisäykset

Vähennykset

Tytäryrityksen hankinta

Kurssierot

Hankintameno 31.12.2005

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

1.1.2005

Poistot

Arvonalentuminen

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 

31.12.2005

Kirjanpitoarvo 1.1.2005

Kirjanpitoarvo 31.12.2005

31 738,1

1 790,8

-3 931,3

2 474,4

32 071,9

-811,6

0,0

-22,9

-834,5

30 926,5

31 237,4

29 849,5

0,0

0,0

1 888,6

0,0

31 738,1

-811,6

0,0

0,0

-811,6

29 037,9

30 926,5

1 890,5

0,0

-3 437,5

6 597,9

5 050,9

-717,2

-701,2

0,0

-1 418,4

1 173,3

3 632,5

1 890,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 890,5

-570,9

-146,3

0,0

-717,2

1 319,6

1 173,3

300,3

186,8

0,0

145,6

632,7

-119,6

-193,5

0,0

-313,1

180,7

319,6

250,8

49,5

0,0

0,0

0,0

300,3

-74,0

-45,6

0,0

-119,6

176,8

180,7

91,3

0,0

0,0

0,0

91,3

-7,5

-35,0

0,0

-42,5

83,8

48,8

91,3

0,0

0,0

0,0

0,0

91,3

-7,5

0,0

0,0

-7,5

83,8

83,8

34 020,2

1 977,6

-7 368,8

9 217,9

37 846,8

-1 655,9

-929,7

-22,9

-2 608,5

32 364,3

35 238,3

32 082,1

49,5

0,0

1 888,6

0,0

34 020,2

-1 464,0

-191,9

0,0

-1 655,9

30 618,1

32 364,3

K11. Osuudet osakkuusyrityksissä

tEUR 2006 2005

Tilikauden alussa

Osuus kauden tuloksesta

Lisäykset

Vähennykset

Tilikauden lopussa

3 848,0

-967,5

6 747,6

-4 059,7

5 568,3

3 170,5

354,1

389,5

-66,1

3 848,0
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Tilikauden 2006 muutokset eriteltynä 

tEUR

3 847,99

3 500,0

2 566,5

681,1

-201,1

-3 558,6

-967,5

-84,1

-215,9

5 568,3

1.1. 2006

Lisäykset

Container Depot

Incap Furniture

Oplax

Vähennykset

Logium

Container Depot

Tulo-osuudet

Osingot

Arvonalentumiset

31.12. 2006

Tilikaudella 2006 Ruukki Group Oyj on nostanut 

omistusosuuttaan Oplax Oy:ssä 31,95 %:in ja myynyt 

koko osakeomistuksensa Logium Oy:ssä. Lisäksi 

maaliskuussa 2006 yhtiö osti Container-Depot Ltd Oy:stä 

27,6 %:n osuuden, joka myytiin syyskuussa. Ruukki 

Group Oyj on hankkinut Incap Furniture Oy:stä  31.1.2006 

39,1 %:n omistusosuuden, jota on yhdessä Ruukki 

Group Oyj:n tytäryhtiön Hirviset Group Oy:n kanssa 

1.5.2006 kasvatettu 47,2 %:in. Ajalla 1.5.–30.9. yhtiö on 

yhdistelty Ruukki Group-konserniin optioon perustuvaan 

potentiaaliseen äänivaltaan perustuen, ajalla 1.2.–30.4 

ja 1.10.–31.12. yhtiötä on käsitelty osakkuusyhtiönä. 

Omistusosuus on 31.12.2006 laskenut 47,1 %:in.
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Osuudet osakkuusyrityksissä

2005

Kotipaikka

Tilinpäätös 

pvm Varat Velat Liikevaihto

Voitto/

tappio

Omistus-

osuus (%)

Arc Technology Oy

Cybersoft Oy Ab

ID Express Oy

ILP-Group Ltd Oy

Lanux Oy

Logium Oy

Loopm Oy

Neopolar Oy

Oplax Oy

Orienteq Capital Oy

Rivest Oy

SG Systems Oy

Sportslink Group Oy

Stellatum Oy

Valtimo Components Oyj

Widian Oy

2006

Arc Technology Oy

Cybersoft Oy Ab

ID Express Oy

ILP-Group Ltd Oy*

Incap Furniture Oy

Lanux Oy

Loopm Oy

Neopolar Oy

Oplax Oy

Orienteq Capital Oy

Rivest Oy

SG Systems Oy

Sportslink Group Oy

Stellatum Oy

Valtimo Components Oyj

Widian Oy

Helsinki

Tampere

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Utajärvi

Oulu

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Valtimo

Espoo

Helsinki

Tampere

Helsinki

Helsinki

Oulu

Helsinki

Helsinki

Utajärvi

Oulu

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Valtimo

Espoo

31.12.2005

31.10.2005

31.12.2005

31.12.2005

ei liiketoimintaa

30.6.2005

31.12.2004

30.6.2005

31.12.2005

ensimmäinen 

tilikausi päättyy 

31.12.2006

31.12.2005

ei liiketoimintaa

ei liiketoimintaa

30.11.2005

31.12.2005

31.12.2005

31.12.2006

31.10.2006

30.11.2006

31.12.2006

31.12.2006

ei liiketoimintaa

30.9.2006

31.5.2006

31.12.2006

30.11.2006

31.12.2006

ei liiketoimintaa

ei liiketoimintaa

30.9.2006

31.12.2006

31.12.2006

451,2

350,3

23,5

3 796,7

690,9

184,2

917,8

6 208,6

7,5

247,8

2 934,8

323,9

16 137,2

671,5

563,0

22,4

4 925,8

32 090,4

52,4

792,7

6 976,0

160,0

5,6

497,7

2 369,2

773,0

49 899,7

356,6

124,7

5,4

2 364,9

610,5

319,1

747,3

1 024,3

7,2

254,6

3 390,6

591,3

9 796,5

557,2

131,0

4,7

3 349,3

31 220,6

255,2

773,2

782,8

148,6

10,1

439,6

2 246,8

999,6

40 918,7

867,7

798,8

25,6

12 828,0

986,1

140,6

602,1

6 029,2

10,1

1 522,7

2 466,5

768,5

27 046,0

1 053,0

1 021,8

17,2

11 081,2

47 473,6

57,6

406,5

7 988,8

486,6

11,1

1 035,5

3 450,6

758,0

74 841,5

10,5

47,2

2,2

550,1

22,5

-198,7

-52,1

941,4

-2,3

217,9

-237,9

46,0

1 346,7

20,7

254,3

6,5

524,6

-5 864,2

24,4

-151,0

856,0

3,4

-4,8

88,7

51,7

8,4

-4 181,3

37,40

37,50

40,00

33,44

47,00

38,00

28,43

33,90

24,53

30,00

40,00

35,00

25,00

34,00

39,90

39,64

37,40

37,50

40,00

33,44

47,09

47,00

28,43

33,90

31,95

30,00

40,00

35,00

25,00

34,00

39,23

39,64

Joidenkin osakkuusyhtiöiden tilinpäätöspäivämäärä poikkeaa konsernin emoyhtiön tilinpäätöspäivämäärästä, koska 

tilinpäätöshetkellä ei ole ollut saatavilla uusinta tilinpäätöstietoa (välitilinpäätöstietoa, jos tilikausi kalenterivuodesta 

poikkeava) tai osakkuusyhtiöllä ei ole ollut viime tilikausina liiketoimintaa.

Pääomalainat sisältyvät kokonaisuudessaan osakkuusyhtiöiden velkoihin.
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K12. Pitkäaikaiset saamiset

tEUR 2006 2005

Myyntisaamiset

Lainasaamiset

Laskennalliset verot

Muut saamiset

Yhteensä

27,3

168,2

0,0

0,0

195,5

11,3

171,2

121,9

25,9

330,3

Saamisten tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa 

huomioon ottamatta, siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä 

velvoitteita. Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.

K13. Laskennalliset verosaamiset ja –velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2006 aikana

tEUR

31.12.2005

Tuloslaskelmaan 

kirjatut sekä las-

kennalliset verot 

käyvän arvon 

kohdistuksista 

Kirjattu 

omaan 

pääomaan 31.12. 2006

Laskennalliset verosaamiset:

Varaukset

Arvonalentumiset aineellisista ja 

aineettomista hyödykkeistä

Muut erät

Yhteensä

Laskennalliset verovelat:

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 

arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

Kertyneet poistoerot

Muiden sijoitusten arvostaminen käypään 

arvoon

Muut erät

Yhteensä

21,5

69,2

31,2

121,9

316,3

311,7

2,2

2,1

632,2

-21,5

-69,2

-90,7

1 170,9

219,3

-2,2

35,8

1 423,8

-31,2

-31,2

0,0

0,0

0,0

1 487,2

531,0

0,0

37,9

2 056,0
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Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2005 aikana

tEUR

31.12.2005

Tuloslaskelmaan 

kirjatut sekä las-

kennalliset verot 

käyvän arvon 

kohdistuksista 

Kirjattu 

omaan 

pääomaan 31.12. 2006

Laskennalliset verosaamiset:

Varaukset

Arvonalentumiset aineellisista ja 

aineettomista hyödykkeistä

Muut erät

Yhteensä

Laskennalliset verovelat:

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden 

arvostaminen käypään arvoon hankinnassa

Kertyneet poistoerot

Muiden sijoitusten arvostaminen käypään 

arvoon

Muut erät

Yhteensä

332,0

7,0

339,0

326,9

216,3

2,1

545,3

21,5

-262,8

-241,3

-10,7

95,4

84,7

24,2

24,2

2,2

2,2

21,5

69,2

31,2

121,9

316,3

311,7

2,2

2,1

632,2

K14. Vaihto-omaisuus

tEUR 2006 2005

Aineet ja tarvikkeet

Keskeneräiset tuotteet

Valmiit tuotteet

Ennakkomaksut

Yhteensä

2 682,7

11 105,7

2 386,9

881,9

17 057,2

2 941,2

9 497,7

1 910,1

473,3

14 822,3

K15. Myyntisaamiset ja muut saamiset

tEUR 2006 2005

Myyntisaamiset

Saamiset osakkuusyrityksiltä

Lainasaamiset

Korolliset saamiset

Siirtosaamiset

Muut saamiset

Yhteensä

7 424,7

0,0

1,7

7 270,8

1 537,5

840,7

17 075,4

5 908,0

0,6

0,0

195,2

987,6

516,9

7 608,3

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät vuokrasopimuksiin ja lainasaamisten korkojaksotuksiin. Konserni on 

kirjannut tilikauden aikana luottotappioita myyntisaamisista 121,3 tuhatta euroa (117,7 tuhatta euroa vuonna 2005). Tasearvot 

vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä vakuuksien käypää arvoa huomioon ottamatta 

siinä tapauksessa, että toiset sopimusosapuolet eivät pysty täyttämään rahoitusinstrumentteihin liittyviä velvoitteitaan. 

Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä.
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K16. Muut rahoitusvarat

tEUR 2006 2005

Sijoitusrahasto-osuudet

Myytävissä olevat sijoitukset yhteensä tilikauden lopussa

0,0

0,0

8 578,9

8 578,9

Konserni on tilikauden aikana myynyt likviditeetin hallinnassa käytettyjä lyhyen koron sijoitusrahasto-osuuksia 8 578,9 

tuhannen euron arvosta. Näiden rahastojen käyvän arvon muutos per 31.12.2005 noin 8,6 tuhatta euroa oli kirjattu käyvän 

arvon rahastoon konsernin omaan pääomaan, mikä on myynnin yhteydessä kirjattu tuloslaskelmaan.

K17. Rahavarat

tEUR 2006 2005

Käteinen raha ja pankkitilit

Sijoitustodistukset (1 kk - 3 kk)

Yhteensä

Vakuustalletukset yhteensä:

24 768,3

0,0

24 768,3

478,1

9 238,1

175,5

9 413,6

157,1

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:

tEUR 2006 2005

Käteinen raha, pankkitilit ja sijoitustodistukset

Likvidit sijoitukset

Yhteensä:

24 768,3

0,0

24 768,3

9 413,6

8 578,9

17 992,5
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K18. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

tEUR Korotus tEUR Osakkeiden 

lukumäärä

Osakepääoma 

rekisteröinnin 

jälkeen tEUR

31.12.2004

Suunnattu anti (14.6.2005)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (25.8.2005)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (21.10.2005)

Reverse split (26.11.2005)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12.2005)

31.12.2005

Rahastoanti (11.1.)

Suunnattu osakeanti (13.1.)

Suunnattu osakeanti (6.4.)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (21.7.2006)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (23.8.2006)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (6.10.2006)

Maksuton suunnattu anti (10.11.2006)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (12.12.2006)

Vvk:n vaihto osakkeiksi (27.12.2006)

31.12.2006

218,0

1,7

253,5

290,7

87,4

1 190,0

5 100,0

610,8

116,1

102,0

259,3

968,5

817 805 476

830 708 807

830 808 810

845 808 810

84 580 881

86 300 380

86 300 380

86 300 880

93 300 880

123 300 880

126 893 880

127 576 880

128 176 880

128 741 737

130 266 737

135 963 737

135 963 737

14 037,9

14 039,6

14 293,0

14 293,0

14 583,7

14 671,1

15 861,1

20 961,1

21 572,0

21 688,1

21 790,1

21 790,1

22 049,3

23 017,8

Osakkeiden enimmäismäärä on miljardi kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,17 euroa per osake 

(rekisteröity tammikuussa 2006 perustuen joulukuussa 2005 yhtiökokouksen päättämään rahastoantiin). Yhtiön liikkeeseen 

laskeman vaihtovelkakirjalainan jäljellä olevat lainaosuudet voidaan konvertoida yhteensä 3.672.000 osakkeeseen, mikäli 

kaikki lainaosuudet vaihdetaan. Lisäksi yhtiön optio-ohjelman I/2005 perusteella yhteensä 2.700.000 optio-oikeutta voidaan 

1.7.2007 alkaen porrastetusti vaihtaa yhtiön osakkeiksi ennalta sovituilla porrastetuilla merkintähinnoilla. 

Omat osakkeet

Tilikauden 2006 aikana konsernilla ei ole ollut hallussaan emoyhtiön omia osakkeita.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 27.10.2006 hallituksen esityksen mukaisesti osakeannista antamalla osakkeenomistajien 

etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla maksutta yhteensä 564.857 kappaletta uusia osakkeita Pan-Oston Oy:n ja 

Lappipaneli Oy:n myyjinä toimineille tahoille lisäkauppahintana kyseisten yhtiöiden tilikauden 2005 taloudelliseen 

menestykseen perustuen. Osakkeista kirjattiin 423,6 tuhatta euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osingot

Tilikaudella 2006 on jaettu osinkoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 0,02 euroa osaketta kohden sekä ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa 0,01 euroa osaketta kohden. Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut erikseen myöhemmin koolle 

kutsuttavalle yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa 0,03 euroa/osake.
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K19. Osakeperusteiset maksut

Yhtiöllä on optio-ohjelma I/2005, joka oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 2.700.000 kappaletta yhtiön osakkeita. 

Osakkeiden merkintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä optio-oikeuksilla aikavälille 1.7.2007 - 30.6.2015 ja 

osakkeiden merkintähinta välille 0,50 - 1,00 euroa. Ruukki Group Oyj:n osakepääoma voi I/2005 optio-oikeuksilla tehtävien 

merkintöjen seurauksena nousta enintään 459.000,00 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2.700.000 uudella 

osakkeella. 

Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtajalle, 

yhtiön johtoon kuuluville henkilöille ja muille yhtiön avainhenkilöille sekä lisäksi yhtiön hallituksen päättämille yhtiön 

konserniyhtiöiden hallituksiin, johtoon ja henkilökuntaan kuuluville henkilöille sekä mahdollisesti muussa sopimussuhteessa 

Ruukki Group –konsernin kanssa oleville henkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Tilikauden 

päättyessä optio-oikeuksia oli annettu yhteensä 450.000 yhtiön johdolle. Näistä myönnetyistä optioista 225.000 option osalta 

osakkeiden merkintäaika alkaa 1.7.2007 ja 225.000 option osalta vastaavasti 1.7.2008.

Henkilökunnalle on jaettu optio-oikeuden I/2005 A- ja B-sarja. Optiot, jotka on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei 

ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005 on kirjattu tilinpäätökseen IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti. 

Osakeperusteiset optiot raukeavat, mikäli niitä ei ole lunastettu ehtojen mukaisesti niiden myöntämisestä. Optiot menetetään 

henkilön lähtiessä yrityksestä ennen oikeuden lopullista syntymistä. Tilikauden aikana konsernilla oli yksi optiojärjestely 

työntekijöiden kanssa. Optiojärjestelyn keskeiset ehdot on esitetty alla olevassa taulukossa. 

Optiojärjestely

Osakeperusteiset optiot, 

myönnetty henkilökunnalle 

2006

Osakeperusteiset optiot, 

myönnetty henkilökunnalle 

2005

Järjestelyn luonne

Myöntämispäivä

Myönnettyjen instrumenttien määrä

Tunnus

Osakkeiden merkintäaika

Toteutushinta

Osakehinta myöntämispäivänä

Sopimuksen mukainen voimassaoloaika 

(vuosina)

Oikeuden syntymisehdot

Toteutus

Odotettu volatiliteetti

Odotettu option voimassa-oloaika 

myöntämispäivänä (vuosina)

Riskitön korko - 12kk euribor

Odotetut osingot (osinkotuotto)

Odotetut henkilöstövähennykset 

(myöntämispäivänä)

Myöntämispäivänä määritetty instrumentin 

käypä arvo

Arvonmääritysmalli

Myönnetyt osakeoptiot

14.8.2006

225 000 kpl

B (I/2005)

1.7.2008 - 30.6.2011

0,60 euroa

0,69 euroa

2

Työssäolo osakemerkinnän 

alkuun

Osakkeina

89%

4,9 vuotta

3,65%

2,20%

0

0,53 euroa

Black & Scholes

Myönnetyt osakeoptiot

31.12.2005

225 000 kpl

A (I/2005)

1.7.2007 - 30.6.2010

0,50 euroa

0,63 euroa

2

Työssäolo osakemerkinnän 

alkuun

Osakkeina

130%

4,5 vuotta

2,79%

0,00%

0

0,54 euroa

Black & Scholes
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Konserni käyttää Black & Scholes -mallia optiojärjestelyihin joissa on palvelusehto. Odotettavissa oleva volatiliteetti 

on määritetty laskemalla yhtiön osakekurssin historiallinen volatiliteetti, joka on muokattu yleisesti saatavissa olevilla 

tekijöillä, joiden odotetaan aiheuttavan muutoksia historialliseen volatiliteettiin. Historiallinen volatiliteetti on laskettu yhtiön 

osakekurssin historiallisen muutoksen perusteella. 

Optioiden kauden aikaiset muutokset ja painotetut keskimääräiset lunastushinnat ovat seuraavat:

Toteutushinta painotettuna 

keskiarvona 

euroa/osake Optioiden määrä, kpl

Tilikauden alussa 2005

Myönnetut uudet optiot

Toteutetut optiot

Rauenneet optiot

Tilikauden lopussa 2005

Toteutettavissa olevat optiot tilikauden 

lopussa 2005

Tilikauden alussa 2006

Myönnetut uudet optiot

Toteutetut optiot

Rauenneet optiot

Tilikauden lopussa 2006

Toteutettavissa olevat optiot tilikauden

lopussa 2006

0,00

0,54

0,00

0,00

0,54

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

0,54

0,00

0

225 000

0

0

225 000

0

225 000

225 000

0

0

450 000

0

Tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakeoptioiden lunastushinnat ja raukeamisajat on esitetty seuraavassa: 

Raukeamisvuosi Toteutushinta (euro) Osakkeiden määrä

2010

2011

0,50

0,60

225 000

225 000

Osakkeiden käypä arvo niissä optiojärjestelyissä, joiden perusteella myönnetään osakkeita, on perustunut noteerattuun 

osakehintaan. Osinkomaksuja ei odotettu, jolloin optioiden käyvän arvon laskennassa ei myöskään otettu huomioon osinkoja.
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K20. Korolliset velat

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Pitkäaikaiset

Pankkilainat

Vaihtovelkakirjalainat, vieraan pääoman osuus

Pääomalainat (vvk-muotoisesta vieraan 

pääoman osuus)

Osamaksuvelat

Rahoitusleasingvelat

Yhteensä

Lyhytaikaiset

Pääomalainat (vvk-muotoisesta vieraan 

pääoman osuus)

Pankkilainat ja osamaksuvelat yhteensä

Rahoitusleasingvelat

Yhteensä

6 367,4

0,2

75,1

2 692,3

70,2

9 205,2

1 576,2

2 874,0

59,7

4 510,0

6 698,7

0,7

7 058,1

2 552,8

257,5

16 567,8

0,0

2 830,4

187,9

3 018,3

tEUR 2008 2009 2010 2011 2012 Myöh.

Pankkilainat vaihtuvakorkoiset

Pääomalainat (vvk: vpo-osuus)

Vaihtovelkakirjalainat

Osamaksuvelat

Rahoitusleasingvelat

Velat yhteensä

2 672,9

17,6

546,7

70,2

3 307,5

1 473,7

17,6

546,7

0,0

2 038,0

1 753,8

17,9

546,7

0,0

2 318,5

394,8

10,9

546,7

0,0

952,4

41,2

10,9

505,5

0,0

557,7

30,9

0,2

0,0

31,1

Velat ovat vaihtuvakorkoisia lukuun ottamatta pääomalainaa (nimellisarvoltaan noin 1 585,2 tuhatta euroa 31.12.2006). 

Konsernin kaikki korolliset velat ovat euromääräisiä.
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Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

tEUR 2006  2005

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien 

kokonaismäärät

Yhden vuoden kuluessa

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden 

vuoden kuluttua

Yli viiden vuoden kuluttua

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien 

nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden 

vuoden kuluttua

Yli viiden vuoden kuluttua

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä

59,7

70,2

0,0

129,9

59,6

67,4

0,0

127,0

12,0

139,0

187,9

257,5

0,0

445,4

183,2

243,8

0,0

427,0

18,4

445,4

 

K21. Ostovelat ja muut velat

tEUR 2006  2005

Lyhytaikaiset

Ostovelat

Velat osakkuusyrityksille

Saadut ennakot

Siirtovelat

Tilikauden tulokseen perustuva tuloverovelka

Muut velat

Yhteensä

Pitkäaikaiset

5 752,2

0,0

17 575,5

2 800,6

603,6

11 995,5

38 727,4

2 227,4

5 398,2

5,1

14 785,4

682,1

2 117,0

12 849,8

35 837,7

9 178,4

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista ja velkojen korkojaksotuksista. Merkittävä osa muista 

veloista liittyy konsernin toteuttamien yrityshankintojen lisäkauppahintavelvoitteisiin. Saadut ennakot ovat rakentamisen 

liiketoimintaryhmän asiakkaiden ennakkomaksuja talotoimituksiin liittyen.
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K22. Varaukset

tEUR Takuu-varaukset Muut varaukset Yhteensä

1.1.2006

Varausten lisäykset

31.12.2006

82,6

24,9

107,5

0,0

0,0

0,0

82,6

24,9

107,5

tEUR 2006  2005

Pitkäaikaiset varaukset

Lyhytaikaiset varaukset

Yhteensä

0,0

107,5

107,5

0,0

82,6

82,6

Konsernin rakentamisen liiketoimintaryhmä antaa toimittamilleen tuotteille vuoden takuun. Takuun aikana tuotteissa havaitut 

viat korjataan yrityksen kustannuksella tai asiakkaalle annetaan vastaava uusi tuote. Vuoden 2006 lopussa takuuvarauksia 

oli 107,5 tuhatta euroa (82,6 tuhatta euroa vuonna 2004). Takuuvaraus perustuu aikaisempien vuosien kokemukseen 

viallisista tuotteista. Takuuvaraukset odotetaan käytettävän seuraavan vuoden aikana.

K23.  Muut liitetiedot

Rahoitusriskien hallinta

Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on pyrkiä 

minimoimaan rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit 

ovat valuuttariski, korkoriski, varainhankintariski ja luottotappioriski. Konserni käyttää valuuttariskien hallinnassa 

valuuttatermiinejä. Vieraan pääoman ehtoisessa rahoituksessa sovelletaan erilaisia korkoperusteita, sekä vaihtuva- että 

kiinteäkorkoisia instrumentteja, että pyritään jakamaan lainojen maturiteetti erimittaisiin jaksoihin. Konsernin riskienhallinnan 

yleiset periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa konsernin liiketoimintaryhmien johto.

Valuuttariski

Konserni toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, 

jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat investoinnit muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. Konsernin kannalta 

merkittävimmät valuutat ovat USD, GBP ja JPY. Valuuttakurssiriskit syntyvät kaupallisista transaktioista ja taseen 

monetaarisista eristä. Laskutusvaluuttana käytetään vain joko yksikön toimintavaluuttaa tai yleisesti käytössä olevia 

valuuttoja (lähinnä USD, GBP, JPY). Merkittävimmät myyntivaluutat ovat JPY, USD ja GBP, joista JPY:n osuus on kasvanut 

merkittävästi tilikauden aikana. Valuuttapositiota tarkastellaan valuutoittain pääsääntöisesti jatkuvasti seuraavien 12 

kuukauden jaksoissa. Suojausinstrumentteina käytetään 3-12 kuukauden pituisia valuuttatermiinejä. Tilikauden 2006 

päättyessä valuuttatermiinien pituus oli 3-7 kuukautta.

Korkoriski

Konsernin lyhyet rahamarkkinasijoitukset altistavat sen rahavirran korkoriskille, mutta niiden vaikutus ei ole merkittävä 

kokonaisuudessaan. Konsernin tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen 

vaihteluista. Konserni on pääasiallisesti altistunut käyvän arvon korkoriskille ja sen katsotaan liittyvän lähinnä lainasalkkuun. 

Konserni voi ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaihtuvakorkoisena.
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Luottoriski

Konsernin toimintatapa määrittelee asiakkaiden, sijoitustransaktioiden ja johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoi-

suusvaatimukset sekä sijoitusperiaatteet. Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laaja 

asiakaskunta, ja se on jakautunut maantieteellisesti eri puolille ja se luotottaa vain sellaisia yrityksiä, joilla on moitteettomat 

luottotiedot. Tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä ei ole ollut merkittävä. Konsernin 

luottoriskin enimmäismäärä on rahoitusvarojen kirjanpitoarvo 31.12.2006.

 

Maksuvalmiusriski

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla 

olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Rahoituksen saatavuus ja 

joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja 

rahoitusmuotoja. Nostamattomien luottolimiittien määrä 31.12.2006 oli noin 157,0 tuhatta euroa.

Hyödykeriski

Konserni on altistunut hyödykeriskille, joka liittyy hyödykkeiden saatavuuteen ja hinnanvaihteluihin. Se pyrkii vähentämään 

näitä riskejä solmimalla pitkäaikaisia puitesopimuksia tai muita ostosopimuksia tunnettujen vastapuolten kanssa.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Alla on esitetty konsernin käyttämät käyvän arvon määrittämisperiaatteet. 

Johdannaiset

Valuuttatermiinien käyvät arvot määritetään käyttämällä tilinpäätöspäivän markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille.

Pankkilainat, vaihtovelkakirjalainat ja pääomalainat

Velkojen käyvät arvot pohjautuvat diskontattuihin rahavirtoihin. Diskonttauskorkona on käytetty korkoa, jolla konserni saisi 

vastaavaa lainaa ulkopuolelta. Korko muodostuu riskittömästä korosta ja yrityskohtaisesta riskipreemiosta. Konsernin 

emoyhtiön liikkeelle laskema vaihdettava pääomalaina on jaettu oman ja vieraan pääoman komponenttiin siten, että 

velkakomponentin osuudeksi tulee lainan kassavirtojen diskontattu nykyarvo. Tilinpäätöshetkellä muiden lainojen käyvät 

arvot eivät poikenneet niiden tasearvoista.

Rahoitusleasingvelat

Käypä arvo on arvioitu diskonttaamalla tulevat rahavirrat korolla, joka vastaa samanlaisten leasingsopimusten korkoa. 

Tilinpäätöshetkellä leasingvelkojen käyvät arvot eivät olennaisesti poikenneet niiden tasearvosta.

Muut vuokrasopimukset

Määräaikaisten vuokrasopimuksien vuokravastuut ovat yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa. Vuokravastuun ennakoidaan 

pysyvän kohtuullisen samalla tasolla vastaisuudessakin. Merkittävä osa vastuusta kohdistuu sosiaalipalveluiden 

liiketoimintaryhmään, jolla on useita palveluyksiköitä eri puolella Suomea. Myös suurin osa muista konserniyhtiöistä on 

vuokrannut tuotanto- ja toimitilansa. Vuokrasopimusten pituudet ovat tavallisesti kolmesta kahdeksaan vuotta ja normaalisti 

niihin liittyy mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja 

muut ehdot poikkeavat toisistaan. 

Vuokrasopimusten vakuudeksi konserniyhtiöt ovat antaneet sidottuja käteistalletuksia noin 114 tuhatta euroa ja takauksia 

noin 615 tuhatta euroa.
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Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ruukki Group Oyj:n antamat vakuudet

Tytäryhtiön puolesta rahoituslaitoksille annetut omavelkaiset takaukset

tEUR limiitistä käytössä/

lainapääoma

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Tytäryrityksen limiittien omavelkainen takaus:

  Shekkitililimiitti, omavelkainen takaus

  Leasinglimiitti, omavelkainen takaus

50,1 50,0

0,0

50,0

50,0

100,0

150,0

Konserniyritysten puolesta annetut takausvastuut

tEUR 31.12. 2006 31.12.2005

Vuokravastuun takaus konserniyhtiön 

vuokranantajalle 0,0

0,0

45,6

45,6

tEUR limiitistä käytössä/

lainapääoma

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Konserniyrityksen limiittien omavelkaiset 

takaukset rahoituslaitoksille:

    Pankkitakauslimiittien vastatakaus

    Osamaksulimiitti

    Laskusaatavarahoitus

Konserniyrityksen lainojen omavelkaiset 

takaukset rahoituslaitoksille:

    Velkakirjalainat

1 330,0

1 752,8

0,0

1 478,4

1 400,0

1 840,0

0,0

1 530,0

4 770,0

1 500,0

1 840,0

900,0

2 566,2

6 806,2

Omistusyhteysyritysten puolesta annetut  takausvastuut rahoituslaitoksille

tEUR limiitistä 

käytössä/

lainapääoma

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Laskusaatavarahoitus

Rahoituslaitoslainat

537,8

486,9

900,0

921,6

1 821,6

900,0

921,6

1 821,6
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Muiden konserniyhtiöiden antamat vakuudet:

Tavarantoimittajille on annettu yhteensä noin 0,1 (0,1) miljoonan euron takaukset. 

Konserniyhtiöt ovat lainojen vakuudeksi antaneet yrityskiinnityksiä yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa (31.12.2005 

vastaavasti 4,0 miljoonaa euroa). Emoyhtiön yhteensä noin 4,2 miljoonan euron yrityskiinnityksistä ulkopuolisille 

rahoituslaitoksille vakuudeksi oli 31.12.2006 annettu 1,7 miljoonaa euroa (31.12.2005 vastaavasti 0,0). Kiinteistökiinnitysten 

yhteismäärä on noin 2,2 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Konsernin emoyhtiö on konserniyhtiöiden 

rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 6,6 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Lisäksi 

liiketoimintasegmenttien emoyhtiöt ovat tilinpäätöshetkellä antaneet tytäryhtiöidensä ulkopuolisen rahoituksen vakuudeksi 

takauksia yhteensä 0,4 miljoonalla eurolla.

Osamaksusopimuksiin liittyvissä rahoitusjärjestelyissä lainojen vakuutena on tyypillisesti hankittu irtain omaisuus. Konsernilla 

oli pitkäaikaisia osamaksuvelkoja 31.12.2006 noin 2 692,3 tuhatta euroa (2005 noin 2 552,8 tuhatta euroa). 

Johdannaissopimukset

tEUR 2006  2005

Johdannaissopimusten nimellisarvot

Valuuttatermiinit

Johdannaissopimusten markkina-arvot

Valuuttatermiinit

-2 739,7

81,5

2 692,6

8,3

Johdannaisten maturiteetti on 3-7 kk
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Konsernin rahoitussopimuksiin liittyvät kovenanttiehdot

Osassa konsernin vieraan pääoman ehtoisia rahoitussopimuksia on kovenanttiehtoja, jotka on sidottu konsernin tai 

yksittäisten konserniyhtiöiden vakavaraisuus- ja kannattavuustunnuslukuihin tai jotka rajoittavat konserniyhtiöiden velan 

maksua emoyhtiölle tai jotka edellyttävät, että emoyhtiö ei tee nykyisten liiketoimintojen olennaisia luovutuksia ilman 

neuvotteluja rahoittajan kanssa.

Yrityskauppoihin liittyvät kauppahintavastuut

Konsernin suorittamiin yrityskauppoihin liittyvät lisäkauppahintavastuut on aktivoitu konsernitilinpäätökseen ja esitetty 

lyhytaikaisissa tai pitkäaikaisissa veloissa perustuen kauppahintavastuun maksuajankohtaan. Myös optioperusteiseen 

oikeuteen perustuvat potentiaaliset kauppahintaerät on aktivoitu taseeseen velaksi. Lyhytaikaisten kauppahintavelkojen 

määrä 31.12.2006 oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa (31.12.2005 noin 9,2 miljoonaa euroa), ja pitkäaikaisten velkojen 

vastaavasti noin 2,4 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa).

Sijoitussitoumukset

Ruukki Group Oyj on sitoutunut sijoittamaan yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa Finn-Thai Technology Fund B Ky -

nimiseen yhtiöön, joka tekee sijoituksia pääasiassa suomalaisiin ja thaimaalaisiin yhtiöihin. Ruukki Group Oyj on kyseisen 

kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ja omistaa lisäksi 30 % kommandiittiyhtiön vastuunalaisesta yhtiömiehestä Orienteq 

Capital Oy:stä. Tämä sijoitussitoumus ei tule oletettavasti realisoitumaan, koska Ruukki Groupin sijoitussitoumukseen liittyvä 

osa rahastosta puretaan vuoden 2007 alkupuoliskon aikana kokonaisuudessaan.

Ostositoumukset

Konserniyhtiöillä on tilinpäätöshetkellä sitovia raaka-aineiden hankintaa koskevia ostositoumuksia, jotka ovat tavanomaisia 

kyseisessä liiketoiminnassa. 
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Tunnusluvut

2006 2005 2004 2003 2002

Liikevaihto, tEUR

Liikevoitto/-tappio, tEUR 

% liikevaihdosta

Voitto/tappio ennen veroja, tEUR 

% liikevaihdosta

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Omavaraisuusaste, %

Bruttoinvestoinnit, tEUR 

% liikevaihdosta

Henkilöstö keskimäärin

Osakekohtainen tulos, EUR 

(laimentamaton)

Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu)

Osakekohtainen oma pääoma, EUR

Osingot

Osakekohtainen osinko, EUR

Osinko tuloksesta, %

Efektiivinen osinkotuotto, %

Hinta/voitto-suhde (P/E), EUR

Osakkeen ylin kurssi, EUR

Osakkeen alin kurssi, EUR

Tilikauden kaupankäyntivolyymilla 

painotettu keskikurssi, EUR

Osakekannan markkina-arvo, tEUR

Osakkeiden vaihto, tEUR

Osakkeiden vaihto, %

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 

keskiarvo tilikauden aikana, laimentamaton 

(1 000)

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän 

painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 

laimennettu, (1 000)

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 

tilikauden lopussa, (1 000)

125 459,5

13 047,6

10,4 %

12 156,2

9,7 %

19,1 %

17,7 %

60,1 %

14 329,7

11,4 %

570

0,07

0,06

0,42

16,8

1,23

0,64

0,84

163 156,5

84 818,7

86,0 %

118 051,7

135 995,8

135 963,7

91 936,2

8 985,5

9,8 %

8 465,4

9,2 %

29,9 %

25,4 %

32,9 %

5 696,1

6,2 %

387

0,07

0,05

0,26

3 147,8

0,02

34,7 %

3,7 %

9,4

0,70

0,30

0,54

54 369,6

24 708,9

53,7 %

83 188,3

106 467,9

93 300,9

71 705,1

5 603,0

7,8 %

3 984,6

5,6 %

19,9 %

21,2 %

20,0 %

15 918,9

22,2 %

319

0,03

0,02

0,16

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

15,7

0,50

0,30

0,41

32 712,2

8 605,2

25,7 %

80 316,8

84 938,9

81 780,5

10 848,9

-1 191,5

-11,0 %

-2 204,1

-20,3 %

-24,0 %

-15,5 %

49,0 %

17 248,0

159,0 %

83

-0,05

0,18

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

-10,1

0,50

0,10

0,34

38 091,0

4 828,1

18,7 %

47 264,9

76 182,0

1 045,3

-1 918,6

-183,5 %

-1 750,6

-167,5 %

-32,2 %

-32,0 %

84,6 %

763,2

73,0 %

7

-0,09

0,23

0,0

0,0

0,0 %

0,0 %

-3,2

0,50

0,20

0,30

6 249,5

539,8

15,7 %

20 683,4

20 831,6

IFRS FAS



VUOSIKERTOMUS           1.1.2006 - 31.12.2006

83

Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperusteet

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % Tilikauden tulos / (Oma pääoma + vähemmistöosuus) keskimäärin * 100

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut / (taseen loppusumma  

     - korottomat velat ) keskimäärin * 100 

Omavaraisuusaste, %   Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot *  

     100

Tulos / Osake (EPS), € (laimentamaton) Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta /  

     Ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu   

     keskiarvo tilikauden aikana

Tulos / Osake (EPS), € (laimennettu)  Emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta /

     Ulkona olevien osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistun lukumäärän   

     painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Oma pääoma / Osake, €   Oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko / Osake, €    Osakeantioikaistu osinko osaketta kohden lasketaan jakamalla tilikauden   

     osinko osaketta kohden tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien   

     oikaisukertoimilla.

Osinko / Tulos %    Osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos * 100

Efektiivinen osinkotuotto %   Osakekohtainen osinko / osakeantioikaistu tilikauden viimeinen    

     kaupantekokurssi * 100

Hinta / Voitto-suhde (P/E)   Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi / osakekohtainen  

     tulos

Tilikauden keskikurssi   Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / 

     tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo, Teur  Osakkeiden lukumäärä * tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

 

Liikevoitto    Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään 

     liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään ostokulut valmiiden ja 

     keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella oikaistuna, vähennetään 

     työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, arvonalentumistappiot ja  

     liiketoiminnan muut kulut. Kurssierot sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät 

     tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvistä eristä. Rahoitukseen liittyvät 

     kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja –kuluihin.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (FAS)

RUUKKIGROUP OYJ

tEUR

Liitetieto 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

LIIKEVAIHTO 314,9 271,0

Liiketoiminnan muut tuotot E1 4 961,4 1,6

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -110,0 -66,1

Varastojen muutos 0,00 -1,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -110,0 -67,2

Materiaalit ja palvelut yhteensä -110,0 -67,2

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -391,3 -323,4

Henkilösivukulut

Eläkekulut -58,1 -67,1

Muut henkilösivukulut -29,2 -13,9

Henkilösivukulut yhteensä -87,3 -80,9

Henkilöstökulut yhteensä -478,6 -404,3

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot E2 -26,4 -32,3

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 

sijoituksista -2 918,7 -2 884,4

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -2 945,1 -2 916,7

Liiketoiminnan muut kulut -2 048,6 -934,3

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -306,0 -4 049,9

Rahoitustuotot ja -kulut: E3

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä

Osinkotuotot konserniyrityksiltä 858,0 4 875,0

Osinkotuotot omistusyhteysyrityksiltä 84,1 84,1

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 271,0 175,9

Muilta 410,4 16,1

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -6,0 -183,9

Muille -482,5 -540,7

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 135,0 4 426,4

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 828,9 376,5

Satunnaiset erät E4

Satunnaiset tuotot 0,0 9 500,0

Satunnaiset erät yhteensä 0,0 9 500,0
VOITTO (TAPPIO) SATUNNAISTEN ERIEN 

JÄLKEEN 828,9 9 876,5

Tuloverot E5

Tilikauden ja aik.tilikausien verot -329,1 -2 047,6

TILIKAUDEN TULOS   499,8 7 828,9
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RUUKKIGROUP OYJ 

EMOYHTIÖN TASE VASTAAVAA (FAS)

tEUR

Liitetieto 31.12.2006 31.12.2005

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet E6 5,0 4,1

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 5,0 4,1

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto E7 95,0 111,4

Muut aineelliset hyödykkeet E8 2,3 2,3

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 97,3 113,8

Sijoitukset E9

Osuudet saman konsernin yrityksissä 29 941,2 29 157,0

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 4 781,0 3 518,3

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 947,4 165,5

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 49,5 1 212,0

Muut saamiset 0,00 127,7

Sijoitukset yhteensä 36 719,0 34 180,6

Pysyvät vastaavat yhteensä 36 821,3 34 298,4

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 15 749,8 7 285,8

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 15 749,8 7 285,8

Lyhytaikaiset saamiset E10

Myyntisaamiset 74,1 5,6

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 552,0 405,7

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 21,1 0,9

Muut korolliset saamiset 6 812,2 14,5

Muut korottomat saamiset 596,1 107,3

Siirtosaamiset 1 460,1 77,3

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 515,6 611,2

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 0,00 8 570,3

Rahoitusarvopaperit yhteensä 0,00 8 570,3

Rahat ja pankkisaamiset 3 493,3 405,9

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 28 758,7 16 873,2

 V A S T A A V A A   Y H T E E N S Ä 65 580,1 51 171,6



VUOSIKERTOMUS           1.1.2006 - 31.12.2006

86

EMOYHTIÖN TASE VASTATTAVAA (FAS)

RUUKKIGROUP OYJ

tEUR

Liitetieto 31.12.2006 31.12.2005

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA E11

Osakepääoma 23 017,8 14 583,7

Osakeanti 0,00 4 340,0

Ylikurssirahasto 24 194,9 1 244,9

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 423,6 0,00

Edellisten tilikausien voitto/tappio 5 712,1 1 031,1

Tilikauden voitto/tappio 499,8 7 828,9

Oma pääoma yhteensä 53 848,4 29 028,6

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma E12

Vaihdettava pääomalaina 9,0 7 096,5

Lainat rahoituslaitoksilta 1 235,0 0,00

Velat saman konsernin yrityksille 28,4 232,4

Velat omistusyhteysyrityksille 5,1 5,1

Muut velat 0,00 6 387,6

Pitkäaikaiset velat yhteensä 1 277,5 13 721,7

Lyhytaikainen vieras pääoma E13

Vaihdettava pääomalaina 1 643,4 0,00

Lainat rahoituslaitoksilta 380,0 0,00

Velat saman konsernin yrityksille 5,0 0,00

Ostovelat 160,5 55,9

Ostovelat saman konsernin yrityksille 1,1 0,00

Muut velat 7 936,6 8 038,6

Siirtovelat 327,5 326,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 454,2 8 421,4

Vieras pääoma yhteensä 11 731,7 22 143,0

 V A S T A T T A V A A   Y H T E E N S Ä 65 580,1 51 171,6
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RUUKKIGROUP OYJ 

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (FAS)

tEUR 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto 499,8 7 828,9
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot 26,4 32,3
Siirretään liiketoiminnan muut tuotot investointeihin/rahoitukseen -4 961,4 -1,6
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 2 918,7 2 884,4
Rahoitustuotot ja -kulut -1 135,0 -4 426,4
Satunnaiset erät 0,00 -9 500,0
Verot 680,9 2 047,6
Muut oikaisut 0,00 73,9
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -1 970,5 -1 061,0

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -2 106,7 273,3
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 1,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 253,9 -80,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 823,30 -866,6

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1,6 -26,7
Maksetut välittömät verot -3 477,2 0,00
Liiketoiminnan rahavirta -6 302,1 -893,3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -11,2 -47,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,3 -7,0
Investoinnit muihin sijoituksiin -9 701,9 -4 532,6
Luovutustulot muista sijoituksista 4 183,0 -65,3
Maksetut korot investoinneista -6,0 -185,3
Saadut osingot investoinneista 942,1 4 955,0
Investointien rahavirta -4 593,6 117,1

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 21 600,0 4 340,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 900,0 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -285,0 0,00
Lyhytaikaisten lisäkauppahintavelvoitteiden maksut -5 792,9 -5 076,4
Lyhytaikaiset lainat konserniyhtiöille -1 625,0 -188,0
Lyhytaikaisten konsernilainojen takaisinmaksut 1 625,0 188,0
Annetut pitkäaikaiset lainat konserniyhtiöille -8 650,0 -688,0
Pitkäaikaisten konsernilainojen takaisinmaksut 0,00 170,0
Maksetut osingot -3 145,8 0,00
Saadut konserniavustukset 0,00 9 500,0
Saadut korot 325,4 1,8
Maksetut korot -553,5 -251,3
Rahoituksen rahavirta 5 398,3 7 996,1

Rahavarojen muutos -5 497,4 7 219,9

Rahavarat tilikauden alussa 8 990,7 1 770,8
Rahavarat tilikauden lopussa 3 493,3 8 990,7
Rahavarojen muutos -5 497,4 7 219,9
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EMOYHTIÖN ERILLISTILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

RUUKKI GROUP OYJ 

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laajuus ja laskentaperiaatteet

Yhtiö on tytäryrityksineen muodostanut kirjanpitolain 

tarkoittaman konsernin 1.7.2003 alkaen. Eri tytäryritykset 

on kirjanpidollisesti liitetty konserniin mainitusta tai 

myöhemmästä päivämäärästä.

Emoyhtiö on laatinut tilinpäätöksen kotimaisen 

kirjanpitolainsäädännön ja normiston (FAS) mukaisesti. 

Konsernitilinpäätös on laadittu tilikaudesta 2005 alkaen 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International 

Financial Reporting Standards) mukaisesti.

Konsernitilinpäätös on esitetty erikseen omana tasekirjan 

osana.

Tytäryritysten ja osakkuusyritysten omistusosuudet ja 

tiedot liittämisestä konserniin on esitetty liitetiedoissa.

Arvostusperiaatteet ja  -menetelmät

Yhtiön sijoitukset osakkuusyritysten osakkeisiin 

ja velkakirjainstrumentteihin on esitetty taseessa 

mahdollisilla arvonalentumisilla alennettuun tasearvoon. 

Konserni- ja osakkuusyrityksiltä saadut osingot on kirjattu 

tuloslaskelman rahoitustuottoihin.

Yhtiön käyttöomaisuus on merkitty taseeseen 

vähennettynä menojäännöspoistoilla. Muut omaisuuserät 

on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

 

Käyttöomaisuuden hankintamenot poistetaan ennalta 

laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Poistosuunnitelmat 

on määritelty kokemusperäisesti.

Käyttöomaisuushyödyke Poistoprosentti ja 

poistomenetelmä

Aineettomat oikeudet 5 vuoden tasapoisto
Koneet ja kalusto 25 % menojäännöspoisto
Moottoriajoneuvot 6 vuoden tasapoisto

Ulkomaanrahan määräisten erien kurssausperusteet

Ulkomaanrahan määräiset erät on kirjattu Suomen 

valuutaksi syntymispäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä 

yhtiöllä ei ole merkittävä ulkomaan rahan määräisiä 

saamisia tai velkoja, ja muutoinkin ulkomaanrahan 

määräisten erien merkitys on ollut hyvin vähäinen yhtiön 

omassa toiminnassa.

Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen 

vertailukelpoisuus

Tilikausi ja vertailukausi ovat olleet molemmat 

kalenterivuosia, ja siten pituudeltaan vertailukelpoisia.

Yhtiön rahoitusrakenteessa on tapahtunut tilikausilla 2005 

ja 2006 merkittäviä oman ja vieraan pääoman ehtoisen 

rahoituksen vahvistamistoimia, joiden seurauksena yhtiön 

rahoitusrakenne on muuttunut olennaisesti. Maaliskuussa 

2006 toteutetulla osakeannilla kerättiin yhtiölle yhteensä 

noin 21,6 miljoonaa euroa omaa pääomaa. Lisäksi 

osakeyhtiölain uudistuttua yhtiöllä on lokakuussa 2006 

tehdyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettu

uusi oman pääoman rahasto, ns. sijoitetun vapaan 

oman pääoman rahasto. Vaihdettavan pääomalainan 

esitystapaa on osakeyhtiölain muuttumisen vuoksi 

muutettu siten, että tilikaudella ja vertailutilikaudella on 

vaihdettava pääomalaina esitetty vieraassa pääomassa.

Tilikaudella 2005 on toteutettu huomattavia 

osakkuusyritysten osakkeiseen tai velkakirjainstrument-

teihin liittyviä kertaluonteisia arvonalentumisia. Tilikaudella 

2006 on tehty merkittäviä arvonalentumiskirjauksia 

konserni- ja osakkuusyhtiöosakkeiden arvosta, pääosin 

liittyen huonekaluliiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden

osakkeisiin. Tuloslaskelmassa esitystapaa on 

muutettu siten, että arvonalentumiset on esitetty 

liikevoiton yläpuolella, mikä vastaa myös konsernin 

osakkuusyhtiöiden tulo-osuuksien esitystapaa. Edellä 

mainittujen arvonalennusten arvostusperusteena 

on muiden kriteerien ohella ollut saattaa emoyhtiön 

erillis-tilinpäätöksen tasearvot näiltä osin 

vastaamaan konsernissa sovelletun IFRS-laskennan 

arvostusperiaatteita.

Yhtiön kehitysyhtiötoiminnan vuoksi operatiivisen 

toiminnan ja erilaisten yritysjärjestelyjen kertaluonteinen 

tai jatkuvaisluonteinen vaikutus yhtiön tuloslaskelmaan, 

taseeseen ja rahoitusasemaan voi olla suuri, mikä 

vaikeuttaa vertailukelpoisuutta ja tulevaisuuden 

ennakointia.

Yrityskauppoihin liittyvät tulevat kauppahintaerät

Kaikki yrityshankintoihin liittyvät tulevat, ja myös 

ehdolliset, kauppahintaerät on tilinpäätöksessä aktivoitu 
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taseen muihin velkoihin arvioperusteisesti ja/tai tilikauden 

2006 kunkin kyseisen kohdeyrityksen toteutuneeseen 

tulokseen perustuen. Arvioiden tekeminen on edellyttänyt 

johdon harkintaa. Lopulliset toteutuvat tulevaisuudessa 

maksettavat kauppahintaerät voivat poiketa esitetystä 

arviosta.

Yhteenveto tilikaudella 2006 yhtiön tekemistä 

yritysjärjestelyistä

Konserniyritykset:

Pohjolan Design-Talo Oy:n osakkeiden osittainen 

myynti 01/2006 (100,0 % -> 90,1 %)

Hirviset Group Oy:n omistusosuuden nosto 05/2006 

(50,0 % -> 100,0 %)

Osakkuusyritykset:

Container-Depot Ltd Oy:n osakkeiden osto 03/2006 

(0,0 % -> 27,6 %) ja myynti 09/2006 (27,6 % -> 0,0 %)

Incap Furniture Oy:n osakkeiden osto 02/2006 

(0,0 % -> 39,1 %; laimeni 05/2006 noin 20,1 %:iin)

Logium Oy:n osakkeiden myynti 06/2006 

(34,0 % -> 0,0 %)

Oplax Oy:n osakkeiden osto 10/2006 (24,5 % ->

32,0 %)

•

•

•

•

•

•
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RUUKKI GROUP OYJ 

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

E1. Liiketoiminnan muut tuotot

tEUR 2006 2005

Käyttöomaisuuden luovutusvoitot

Konserniyritysten osakkeiden luovutusvoitot

Osakkuusyritysten osakkeiden luovutusvoitot

Yhteensä

0,0

265,9

4 695,5

4 961,4

1,6

0,0

0,0

1,6

E2. Poistot ja arvonalennukset  

tEUR 2006 2005

Suunnitelman mukaiset poistot   

Aineettomat oikeudet

Koneet ja kalusto

Yhteensä

1,7

24,7

26,4

6,7

25,6

32,3

E3. Rahoitustuotot ja  -kulut  

tEUR 2006 2005

Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä

Osinkotuotot osakkuusyrityksiltä

Muut korko- ja rahoitustuotot

   Saman konsernin yrityksiltä

   Muilta

Arvonalentumiset pysyvien

vastaavien sijoituksista

Muut korko- ja rahoituskulut

   Saman konsernin yrityksille

   Muille

Yhteensä

858,0

84,1

271,0

410,4

-2 918,7

-6,0

-482,5

-1 783,8

4 875,0

84,1

175,9

16,1

-2 884,4

-183,9

-540,7

1 542,0

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista:

tEUR 2006 2005

Arvonalentumiset konserniyritysten osakkeista

Arvonalentumiset osakkuusyritysten osakkeista

Arvonalentumiset lainasaamisista 

osakkuusyrityksiltä

Arvonalentumiset lainasaamisista muilta

Yhteensä

-1 492,3

-1 345,3

-1,1

-80,0

-2 918,7

0,0

-2 884,3

-21,4

0,0

-2 905,7
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E4. Satunnaiset erät, satunnaiset tuotot

tEUR 2006 2005

Konserniavustukset

Yhteensä

0,0

0,0

9 500,0

9 500,0

E5.Tuloverot 

 

tEUR 2006 2005

Tilikauden voitto

Oikaisut tilikauden voittoon verotettavan tulon 

laskemiseksi

Verotettava tulo

Ennakkoverot

Tikauden verotettavan tulon perusteella tehty 

jaksotus

Tilikauden laskettu vero

Aikaisempien tilikausien veroerien huomioon 

ottaminen

Veronpalautukset edelliseltä tilikaudelta

Tuloslaskelman tuloverot, netto

Tuloverosaaminen 31.12.

Tuloverovelka 31.12.

499,8

2 119,1

2 618,9

-2 030,6

1 349,7

-680,9

0,0

351,8

-329,1

1 349,7

0,0

0,0

7 875,5

7 875,5

0,0

-2 047,6

-2 047,6

246,9

0,0

-1 800,7

0,0

1 800,7
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TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

RUUKKI GROUP OYJ 

E6. Aineettomat oikeudet

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Hankintameno tilikauden alussa  

  Lisäykset

  Vähennykset

Hankintameno tilikauden lopussa  

  

Kertyneet poistot tilikauden alussa  

  Tilikauden poisto

Kertyneet poistot tilikauden lopussa  

  

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  

33,3

2,2

0,0

35,5

29,2

1,3

30,5

5,0

33,3

0,0

0,0

33,3

22,5

6,7

29,2

4,1

E7. Koneet ja kalusto  

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Hankintameno tilikauden alussa  

  Lisäykset

  Vähennykset

Hankintameno tilikauden lopussa  

  

Kertyneet poistot tilikauden alussa  

  Tilikauden poisto

Kertyneet poistot tilikauden lopussa  

  

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  

166,5

3,4

0,3

170,2

55,1

20,1

75,2

95,0

118,8

99,9

-52,2

166,5

29,4

25,6

55,1

111,4

E8. Muut aineelliset hyödykkeet  

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

 Kirjanpitoarvo tilikauden alussa

 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa  

2,3

2,3

2,3

2,3
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Osakkeet 

konserni-

yrityksissä

Osakkeet

omistusyhteys- 

yrityksissä

Saamiset

konserni-

yrityksiltä

Saamiset

omistusyhteys-

yrityksiltä

Saamiset,

muut Yhteensä

Hankintameno 

1.1.2006 29 723,1 6 952,1 165,5 1 330,8 127,7 38 299,3

Lisäykset 4 547,9 6 619,5 11,5 610,2 310,8 12 099,9

Vähennykset -2 271,6 -4 011,4 -1,2 -358,6 -6 642,7

Siirrot erien välillä 0,2 -0,2 1 770,4 -1 770,4 0,00
Hankintameno 

31.12.2006 31 999,6 9 560,1 1 947,4 169,5 80,0 43 756,5

 
Kertyneet poistot ja 

arvonalennukset 

1.1.2006 -566,1 -3 433,8 0,00 -118,9 0,00 -4 118,8

Arvonalennukset -1 492,3 -1 345,3 -1,1 -80,0 -2 918,7
Kertyneet poistot 

ja arvonalen. 

31.12.2006 -2 058,4 -4 779,2 0,00 -120,0 -80,0 -7 037,5

Kirjanpitoarvo 

31.12.2006 29 941,2 4 781,0 1 947,4 49,5 0,00 36 719,0

Sijoitukset



VUOSIKERTOMUS           1.1.2006 - 31.12.2006

94

Konserniyritykset

Yrityksen nimi ja kotipaikka
Konsernin  

omistusosuus -% 
31.12.2006

Emoyhtiön
omistus -% 
31.12.2006

Liitetty
konserniin

Päättyneet
tilikaudet

2006 muutokset
emoyhtiön 

omistuksessa

Mikeva Oy,  Oulunsalo 100,00 100,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Jussin Kodit Oy,  Haukipudas 100,00 0,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Terveyspalvelut Mikeva Oy, Muhos 100,00 0,00 1.10.2003 1.1-31.12.2006

Mikeva Vanhuspalvelut Oy, Muhos 100,00 0,00 31.12.2004 1.1-31.12.2006

Mikon Kuntoutuskodit Oy 100,00 0,00 30.9.2005 1.7.-31.12.2006

Terveyspalvelut Mendis Oy, 
Seinäjoki 100,00 0,00 1.9.2006 1.1.- 31.12.2006

Mendis Palvelukodit Oy, Seinäjoki 100,00 0,00 1.9.2006 11.8.2005 - 31.12.2005

Ruukki Yhtiöt Oy, Siikajoki 100,00 100,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Ruukki Wood Oy, Siikajoki 100,00 0,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Woodproc Finland Oy, Oulu 100,00 0,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Ruukki Components Oy, Siikajoki 100,00 0,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Ruukki Invest Oy, Siikajoki 100,00 0,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Utawood Oy, Utajärvi 67,67 0,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

OOO Ruukki Kostroma, Kostroma 
(Venäjä) 100,00 0,00 30.9.2006 ( - 31.3.2007)

OOO Sever-Trust, Kostroma 
(Venäjä) 100,00 0,00 31.10.2006 ( - 31.3.2007)

Lappipaneli Oy, Kuusamo 100,00 0,00 31.12.2003 1.1-31.12.2006

Airisniemen Energia Oy, Kuusamo 100,00 0,00 31.12.2003 1.1-31.12.2006

Laptimber Oy, Kuusamo 100,00 0,00 31.12.2003 1.1-31.12.2006

Tervolan Saha ja Höyläämö Oy, 
Keminmaa 91,42 0,00 1.10.2006 31.1-31.12.2006

VK Timber Oy, Kittilä 91,42 0,00 1.10.2006 13.10.2005 - 31.12.2006

Alumni Oy, Nastola 69,44 69,44 1.8.2003 1.1-31.12.2006 01/2006: 100,0 % 
-> 69,4 %

Pan-Oston Oy, Nastola 69,44 0,00 1.8.2003 1.1-31.12.2006

Selka-Line Oy, Nastola 69,44 0,00 30.6.2004 1.1-31.12.2006

Pohjolan Design-Talo Oy, 
Oulunsalo 90,10 90,10 1.1.2004 1.1-31.12.2006 01/2006: 100,0 % 

-> 90,1 %

Nivaelement Oy, Nivala 90,10 0,00 1.12.2006 1.1-31.12.2006

Balansor Oy, Espoo 99,99 99,99 1.11.2003 1.1-31.12.2006

MobileCRM Oy, Espoo 99,99 0,00 1.11.2003 1.1-31.12.2006

Rekylator Oy , Helsinki 100,00 100,00 1.7.2003 1.1-31.12.2006

Hoivaala Oy, Somero 100,00 100,00 31.1.2004 1.1-31.12.2006

Hirviset Group Oy, Lestijärvi 100,00 100,00 1.5.2006 1.1-31.12.2006 05/2006: 50,0 % 
-> 100,0 %

Omistukset muissa yrityksissä
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% - osuus

osakkeista

Kirjanpitoarvo,

emoyhtiö

Tilinpäätös/

välitase per

Oma pääoma *

31.12.2006

Tulos

1.1. - 31.12.2006

Stellatum Oy, Helsinki 34,00 238,0 31.12.2006 -3,0 27,5

Valtimo Components Oyj, 

Valtimo 39,23 99,4 31.12.2006 -404,0 51,7

Oy Cybersoft Ab, Tampere 37,50 87,9 31.12.2006 ** 405,7 171,9

Arc Technology Oy, Helsinki 37,40 311,6 31.12.2006 114,3 20,7

Widian Oy, Espoo 39,64 71,0 31.12.2006 -226,6 8,4

ILP-Group Ltd Oy 33,44 472,9 30.9.2006 (9kk) 1 418,2 524,6

Oplax Oy , Oulu 24,53 2 470,8 31.12.2006  *** 6 123,2 1 236,9

Incap Furniture Oy 47,09 **** 1 026,5 31.12.2006 909,3 -5 864,2

Orienteq Capital Oy 30,00 2,7 30.11.2006 (11kk) 11,4 49,3

Rivest Oy 40,00 0,0 31.12.2006 -4,5 -4,8

ID Express Oy, Helsinki 40,00 0,0 30.11.2006 (11kk) 16,0 4,8

LoopM Oy, Helsinki 28,43 0,0 30.9.2006 (9kk) -202,9 24,4

Lanux Oy, Helsinki 47,00 0,0

ID Express Oy, Helsinki 40,00 0,0

SG Systems Oy, Helsinki 35,00 0,0

Sportslink Group Oy, Helsinki 25,00 0,0

YHTEENSÄ 4 780,0

* Oma pääoma ei sisällä pääomalainoja.

** Oy Cybersoft Ab:n tilikausi päättyy 31.10.

*** Oplax Oy:n tilikausi päättyy 31.3.

**** Omistusosuudessa mukana välillinen omistus HG Oy:n kautta,  

RG Oyj kirjanpitoarvossa vain emoyhtiön suora omistusosuus (noin 20,1 %)

Osakkuusyritykset
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E10. Saamiset

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

 Muut korolliset saamiset 

 Annetut vuokravakuudet

 Saaminen osakkuusyritysosakkeiden myynnistä

 Yhteensä  

19,1

6 793,1

6 812,2

14,5

0,0

14,5

 

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Muut korottomat saamiset 

Arvonlisäverosaaminen

Saaminen konserniyrityksen osakkeiden myynnistä

Muut saamiset

Yhteensä

218,5

375,1

2,4

596,1

107,3

0,0

0,0

107,3

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

 Siirtosaamiset 

 Verosaamiset

 Muut siirtosaamiset

 Yhteensä

1 349,7

110,4

1 460,1

0,0

77,3

77,3
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Oman pääoman muutokset 31.12.2006 31.12.2005

 

Osakepääoma 1.1. 14 583,7 13 819,8

Uusmerkintä 14.6.2005 218,0

Vaihtovelkakirjakonversiot 25.8.2005 1,7

Vaihtovelkakirjakonversiot 21.10.2005 253,5

Vaihtovelkakirjakonversiot 12.12.2005 290,7

Rahastoanti 11.1.2006 87,4

Suunnattu osakeanti 13.1.2006 1 190,0

Osakeanti 6.4.2006 5 100,0

Osakepääoman korotus 21.7.2006 610,8

Vaihtovelkakonversiot 23.8.2006 116,1

Vaihtovelkakonversiot 6.10.2006 102,0

Vaihtovelkakonversiot 12.12.2006 986,5

Vaihtovelkakonversiot 27.12.2006 259,3

Osakepääoma 31.12. 23 017,8 14 583,7

Osakeanti 1.1. 4 340,0 0,00

Osakeanti 8.12.2005 yhtiökokous 4 340,0

osakeanti, rekisteröity 13.1.2006 -4 340,0

Osakeanti 9.3.2006 yhtiökokous 21 600,0

Osakeanti , rekisteröity 6.4.2006 -21 600,0

Osakeanti 31.12. 0,00 4 340,0

Ylikurssirahasto 1.1. 1 244,9 787,3

Vaihtovelkakirjakonversiot 25.8.2005 2,8

Vaihtovelkakirjakonversiot 21.10.2005 196,5

Vaihtovelkakirjakonversiot 12.12.2005 258,3

Rahastoanti 11.1.2006 -87,4

Suunnattu osakeanti 13.1.2006 3 150,0

Osakeanti 6.4.2006 16 500,0

Osakepääoman korotus 21.7.2006 1 006,0

Vaihtovelkakonversiot 23.8.2006 191,2

Vaihtovelkakonversiot 6.10.2006 168,0

Vaihtovelkakonversiot 12.12.2006 427,0

Vaihtovelkakonversiot 27.12.2006 1 595,2

Ylikurssirahasto 31.12 24 194,9 1 244,9

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 0,00 0,00

Maksuton osakeanti, rekisteröity 27.10.2006 423,6 0,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 423,6 0,00

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 1 031,1 7,0

Edellisen tilikauden voitto/tappio 7 828,9 1 024,1

Osingonjako -3 147,8 0,00

Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 5 712,1 1 031,1

 

Tilikauden tulos 499,8 7 828,9

Oma pääoma yhteensä 53 848,36 29 028,57

E11. Oma pääoma
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Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Vapaasta omasta pääomasta jakokelpoisia varoja

 Voitto/tappio edelllisiltä tilikausilta 1.1.

Osingonjako

Tilikauden voitto

Voittovarat yhteensä 31.12.2006

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Jakokelpoiset varat yhteensä 31.12.2006

 

Konsernitaseeen (IFRS) mukainen konsernin 

vapaa oma pääoma ilman sijoitetun vapaan oman 

pääoman:

rahastoa ja ilman FAS-poistoeron oman 

pääoman osuutta (74%):  

8 859,9

-3 147,8

499,8

6 212,0

423,64

6 635,6

11 636,4

1 031,1

0,0

7 828,9

8 859,9

0,00

8 859,9

2 463,0

E12. Pitkäaikaiset velat

Korolliset pitkäaikaiset velat

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Vaihdettava pääomalaina

Lainat rahoituslaitoksilta

Velat saman konsernin yrityksille

Yhteensä

9,0

1 235,0

28,4

1 272,4

7 096,5

0,0

232,4

7 328,9

Korottomat pitkäaikaiset velat

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Velat omistusyhteysyrityksille

Lisäkauppahintavelat

Muut velat

Yhteensä

5,1

0,0

0,0

5,1

5,1

6 374,5

13,1

6 392,7

E13. Lyhytaikaiset velat

Korolliset lyhytaikaiset velat

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Vaihdettava pääomalaina

Lainat rahoituslaitoksilta

Velat saman konsernin yrityksille

Yhteensä

1 643,4

380,0

5,0

2 028,4

0,0

0,0

0,0

0,0
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Korottomat lyhytaikaiset velat

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Ostovelat

Ostovelat saman konsernin yrityksille

Muut velat

Siirtovelat

Yhteensä

160,5

1,1

7936,6

327,5

8 425,8

55,9

0,0

8038,6

326,9

8 421,4

Lyhytaikaiset korottomat muut velat

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Verovelat

Lisäkauppahintavelat

Muut lyhytaikaiset velat

Yhteensä

0,0

7 906,6

30,0

7 936,6

1 800,7

6 125,3

112,5

8 038,6

Vaihtovelkakirjalainat ja optiot

Vaihtovelkakirjalaina

Yhtiö on 22.12.2003 päättänyt määrältään  900 tEUR 

vaihtovelkakirjalainan ottamisesta. Tilikauden 2005 

aikana laina on lainaehtojen mukaisesti vaihdettu 

kokonaisuudessaan yhtiön osakkeiksi.

Vaihdettava pääomalaina

Yhtiö on laskenut liikkeelle vaihdettavan pääomalainan 

18.11.2004. Lainan alkuperäinen määrä on 7.200 tEUR.

Laina-aika on 22.12.2004 - 22.06.2010. Laina maksetaan 

takaisin yhtenä eränä 22.06.2010 edellyttäen, että 

osakyhtiölain 12 luvun mukaiset ja lainaehdoissa mainitut 

takaisinmaksuedellytykset täyttyvät. Lainaehtojen 7. 

kohdassa määritellyin edellytyksin yhtiöllä on 22.06.2005 

lukien oikeus maksaa lainan pääoma kokonaisuudessaan 

ennenaikaisesti takaisin kurssiin sata (100) prosenttia 

lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä koroilla. Tämä 

oikeus on syntynyt yhtiölle joulukuussa 2006.

Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, 

lainan maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa,

joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainalle vahvistetun 

vuoruisen koron.

Lainapääomaa on jäljellä 1.652 tEUR 31.12.2006, eli noin 

23 % alkuperäisestä määrästä. Lainaosuuksista noin 1,4 

% on vaihdettu osakkeiksi tilikaudella 2005 ja noin 75,7 

% tilikaudella 2006. Tilikauden 2007 aikana helmikuun 

loppuun mennessä on vaihdettu lisäksi 22,8 %  

lainaosuuksista yhtiön osakkeiksi, minkä jälkeen jäljellä

olevat lainaosuudet voidaan vaihtaa 20.000 uuteen yhtiön 

osakkeeseen. Kukin 450 euron lainaosuus oikeuttaa 

lainaosuuden haltijaa vaihtamaan lainaosuuden tuhanteen 

(1 000) Ruukki Group Oyj:n osakkeeseen, joiden 

kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,17 euroa.

Osakkeen vaihtokurssi on 45 senttiä (0,45 euroa).

Laina on haettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi 

Helsingin Pörssiin ja kaupankäynti on alkanut 3.1.2005.

Optio-oikeudet

Yhtiöllä on optio-ohjelma I/2005 (päätetty 

yhtiökokouksessa 8.12.2005), joka oikeuttaa enintään 

2.700.000 uuden osakkeen merkitsemiseen. Osakkeiden 

merkintäaika on porrastettu eri kirjaintunnuksilla merkityillä 

optio-oikeuksilla aikavälille 1.7.2007 - 30.6.2015 ja 

osakkeiden merkintähinta välille 0,50 - 1,00 euroa. Ruukki 

Group Oyj:n osakepääoma voi I/2005 optio-oikeuksilla 

tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 459 

tEUR:lla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2.700.000 

uudella osakkeella. Optioista on konsernin johdolla 

yhteensä 450.000 kappaletta.
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Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ruukki Group Oyj:n antamat vakuudet

Tytäryhtiön puolesta rahoituslaitoksille annetut omavelkaiset takaukset

tEUR limiitistä käytössä/

lainapääoma

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Tytäryrityksen limiittien omavelkainen takaus:

  Shekkitililimiitti, omavelkainen takaus

  Leasinglimiitti, omavelkainen takaus

50,1 50,0

0,0

50,0

50,0

100,0

150,0

Konserniyritysten puolesta annetut takausvastuut

tEUR 31.12. 2006 31.12.2005

Vuokravastuun takaus konserniyhtiön 

vuokranantajalle 0,0

0,0

45,6

45,6

Ostovelkojen takaus konserniyrityksen puolesta

tEUR takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Ostovelkojen takaus konserniyritysten puolesta 113,9

113,9

113,9

113,9

tEUR limiitistä käytössä/

lainapääoma

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Konserniyrityksen limiittien omavelkaiset 

takaukset rahoituslaitoksille:

    Pankkitakauslimiittien vastatakaus

    Osamaksulimiitti

Konserniyrityksen lainojen omavelkaiset 

takaukset rahoituslaitoksille:

    Velkakirjalainat

1 330,0

1 752,8

1 478,4

1 400,0

1 840,0

1 530,0

4 770,0

1 500,0

1 840,0

1530,0

4870,0
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Omistusyhteysyritysten puolesta annetut  takausvastuut rahoituslaitoksille

tEUR limiitistä 

käytössä/

lainapääoma

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2006

takausvastuun 

enimmäismäärä

31.12.2005

Laskusaatavarahoitus

Rahoituslaitoslainat

537,8

486,9

1024,6

900,0

921,6

1 821,6

900,0

921,6

1 821,6

Leasingvastuut

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

Myöhemmin maksettavat

Yhteensä

6,7

20,9

27,6

111,2

156,2

267,4

Muut vastuut

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Vuokravakuudet, rahana maksetut

Vuokravakuudet, omavelkainen takaus

Yhteensä

19,1

0,0

19,1

14,5

48,5

63,0

Vuokravastuut

tEUR 31.12.2006 31.12.2005

Toistaiseksi voimassaolevien vuokrasopimusten 

irtisanomisaikojen vuokrat 

 

Määräaikaiset vuokrasopimukset 

 Seuraavalla tilikaudella erääntyvät vuokrat

 Myöhempinä tilikausina erääntyvät vuokrat

 Yhteensä

25,1

65,5

37,6

103,1

21,9

35,8

71,6

107,3
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Muut vastuut

Ruukki Group Oyj on sitoutunut sijoittamaan yhteensä 

530 tEUR Finn-Thai Technology Fund B Ky - nimiseen 

yhtiöön,joka tekee sijoituksia pääasiassa suomalaisiin ja 

thaimaalaisiiin yhtiöihin. Ruukki Group Oyj on kyseisen 

kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ja omistaa lisäksi 30 

% kommandiittiyhtiön vastuunalaisesta Orienteq Capital 

Oy:stä. 31.12.2006 tilanteen perusteella ei ole oletettavaa, 

että Ruukki Group Oyj joutuisi kyseistä sijoitussitoumusta 

käytännössä toteuttamaan.

Ruukki Group Oyj on konserniyritystensä puolesta 

antanut vakuuksia niiden ottamille lainoille ja muille 

rahoitusratkaisuille. Osassa vieraan pääoman ehtoisia 

rahoitussopimuksia on kovenanttiehtoja, jotka on 

sidottu konsernitason tunnuslukuihin tai jotka rajoittavat 

konserniyritysten velan maksua emoyhtiölle tai joiden 

voimassa olon ehtona on, että emoyhtiö ei tee nykyisten 

liiketoimintojen olennaisia luovutuksia ilman neuvotteluja 

rahoittajan kanssa. 

Saadut vakuudet

Yhtiö on saanut lyhytaikaisten korollisten 

kauppahintasaamisten vakuudeksi osakepantteja ja 

omavelkaisia takauksia, joiden määrä ja laatu huomioon 

ottaen vakuus on turvaava.

Pääomalainat sekä niiden ehdot

Vaihdettava pääomalaina

Yhtiö on laskenut liikkeelle vaihdettavan pääomalainan 

18.11.2004. Lainan määrä on alunperin ollut 7.200 tEUR. 

Laina-aika on 22.12.2004 - 22.6.2010. Laina maksetaan 

takaisin yhtenä eränä 22.6.2010 edellyttäen, että 

osakeyhtiölain 12 luvun mukaiset ja lainaehdoissa mainitut 

takaisinmaksuedellytykset täyttyvät.

Lainaehtojen 7. kohdassa määritellyin edellytyksin yhtiöllä 

on 22.06.2005 lukien oikeus maksaa lainan pääoma 

kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin kurssiin sata 

(100) prosenttia lisättynä maksupäivään saakka kertyneillä 

koroilla.

Lainan pääomalle maksetaan kiinteää vuotuista korkoa 7,0 

%.

Mikäli lainaa ei voida maksaa takaisin lainan eräpäivänä, 

lainan maksamatta olevalle pääomalle maksetaan korkoa,

joka on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainalle vahvistetun 

vuotuisen koron.

tEUR 2005 2006

Pääomalainat 1.1. 7 096,5 7 200,0
Vaihdettavan pääomalainan 

konversio 25.8.2005 -4,5
Vaihdettavan pääomalainan 

konversio 12.12.2005 -99,0
Vaihdettavan pääomalainan 

konversio 21.7.2006

 -1,6

 0,8
Vaihdettavan pääomalainan

konversio 23.8.2006 -307,3
Vaihdettavan pääomalainan 

konversio 6.10.2006 -270,0
Vaihdettavan pääomalainan 

konversio 12.12.2006 -686,3
Vaihdettavan pääomalainan 

konversio 27.12.2006 -2 563,7

Pääomalainat 31.12. 1 652,4 7096,5

Vaihdettava pääomalaina erääntyy lainaehtojen mukaisesti 

22.6.2010. Tilikaudella 2007 vaihdettavan pääomalainan 

lainaosuuksista on vaihdettu 3.652 kpl (1.643.4 tEUR) 

28.2.2007 mennessä, joten lainan jäljellä oleva pääoma on 

9 tEUR 28.2.2007.

Kaikki pääomalainan korot on kirjattu tuloslaskelmaan 

kuluksi: tilikaudella 2006 yhteensä 396,6 tEUR ja 

tilikaudella 2005 yhteensä 512,6 tEUR. Tilikaudella 2006 

kyseisiä pääomalainan korkoja on maksettu 496,7 tEUR.

Osakevaihtosopimuksiin liittyvät 

lisäkauppahintavastuut

Yhtiön 5.9.2003 solmimaan osakevaihtosopimukseen 

Pan-Oston Oy:n osakkeiden kaupasta liittyy 

lisävaihtovastikkeen maksuvelvollisuus vuosien 2003-2006 

tilinpäätöksien perusteella. Lisävaihtovastike perustuu 

Pan-Oston Oy:n operatiiviseen kokonaistulokseen, josta 

maksettava osuus on 47 %. Viimeinen lisävaihtovastike 

maksetaan 2007 perustuen tilikauden 2006 tulokseen.

Lisävaihtovastikkeen arvioitu määrä Pan-Oston Oy:

n tilinpäätöksen 31.12.2006 perusteella on 257.492,46 

euroa sisältäen varainsiirtoveron osuuden. Määrä 

on kirjattu taseeseen lyhytaikaiseksi muuksi velaksi. 

Lisävaihtovastike erääntyy maksettavaksi kuukauden 

kuluttua osapuolten hyväksymisestä ja maksuvälineenä 

käytetään Ruukki Group Oyj:n osakkeita.

Yhtiön 30.12.2003 solmimaan osakevaihtosopimukseen 

Lappipaneli Oy:n osakkeiden kaupasta liittyy 

lisävaihtovastikkeen maksuvelvollisuus 2004-2006 

tilinpäätöksien perusteella. Lisävaihtovastike maksetaan 

vuosittain Lappipaneli Oy:n kokonaistulokseen, josta 

maksettava osuus on 60 %. Viimeinen lisävaihtovastike 

maksetaan 2007 perustuen tilikauden 2006 tulokseen.
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Lisävaihtovastikkeen arvioitu määrä Lappipaneli Oy:

n tilinpäätöksen 31.12.2006 perusteella on 595.583,28 

euroa sisältäen varainsiirtoveron osuuden. Määrä 

on kirjattu taseeseen lyhytaikaiseksi muuksi velaksi. 

Lisävaihtovastike erääntyy maksettavaksi kuukauden 

kuluttua osapuolten hyväksymisestä ja maksuvälineenä 

käytetään Ruukki Group Oyj:n osakkeita.

Kauppasopimuksiin liittyvät lisäkauppahintavastuut

Yhtiön 27.3.2004 solmimaan kauppasopimukseen 

Pohjolan Design-Talo Oy:n osakkeiden kaupasta 

liittyy lisäkauppahinnan maksuvelvollisuus 2004-2006 

tilinpäätöksien perusteella. Lisäkauppahinta maksetaan 

vuosittain Pohjolan Design-Talon operatiivisen 

kokonaistuloksen perusteella siten, että lisäkauppahintana 

myyjille maksettava osuus on on 50%. Viimeinen 

lisäkauppahinta maksetaan 2007 perustuen tilikauden 

2006 tulokseen. Lisäkauppahinnan arvioitu määrä 

Pohjolan Design-Talo Oy:n tilinpäätöksen 31.12.2006 

perusteella on 7.053.5 tEUR sisältäen varainsiirtoveron 

osuuden.

Määrä on kirjattu taseeseen lyhytaikaiseksi muuksi velaksi. 

Lisäkauppahinta erääntyy maksettavaksi kuukauden 

kuluttua osapuolten hyväksymisestä ja maksuvälineenä 

käytetään käteistä rahaa.

Yhtiön eläkesitoumukset

Yhtiöllä ei ole lakisääteisestä TEL-vakuutuksesta 

poikkeavia vapaaehtoisia eläkevakuutusjärjestelyjä.

Yhtiön antamat lähipiirilainat

Yhtiössä ei ole annettuja lähipiirilainoja.

Liitetiedot henkilöstöstä

Henkilöstön keskimääräinen 

lukumäärä tilikauden aikana  

(kaikki toimihenkilöitä)

2006 2005

Toimihenkilöt 5 6

tEUR

Johdon palkat ja palkkiot 2006 2005

Toimitusjohtaja 133,3 115,8

Hallituksen jäsenet 34,0 0,0

Osakepääoma osakelajeittain

Rekisteröity Sarja kpl

kirjan-

pidollinen 

vasta-arvo

ääni-

valta/

kpl

Osakelukumäärä 

1.1.2006 A 86 300 880 0,17 1

Rahastoanti 11.1.2006 A 0 0,17 1
Suunnattu osakeanti 

13.1.2006 A 7 000 000 0,17 1

Osakeanti 6.4.2006 A 30 000 000 0,17 1
Osakepääoman korotus 

21.7.2006 A 3 593 000 0,17 1
Vaihtovelkakonversiot 

23.8.2006 A 683 000 0,17 1
Vaihtovelkakonversiot 

6.10.2006 A 600 000 0,17 1
Maksuton suunnattu 

osakeanti 10.11.2006 A 564 857 0,17 1
Vaihtovelkakonversiot 

12.12.2006 A 1 525 000 0,17 1
Vaihtovelkakonversiot 

27.12.2006 A 5 697 000 0,17 1
Osakelukumäärä 

31.12.2006 135 963 737 0,17

Yhtiön rekisteröity osakepääoma 31.12.2006 on 

23 017.8 tEUR. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö 

on 28.2.2007 mennessä laskenut liikkeelle yhteensä 

3.652.000 vaihtovelkakirjakonversion vuoksi. Tämän 

jälkeen voimassa olevien sitoumusten mukainen 

maksimaalinen lisäosakkeiden laimennusvaikutus on 

seuraava:

osakkeet 31.12.2006 135 963 737

osakkeet 28.2.2007 139 615 737

vvk, 
maksimimäärä 20 000

optiot, 
maksimimäärä

2 700 
000

vvk- ja optioiden laimennusvaikutuksella 
oikaistu määrä 142 335 737

Lisäksi Pan-Oston Oy:n ja Lappipaneli Oy:n viimeisiin, 

tilikaudella 2007 maksettaviin lisäkauppahintaeriin liittyy 

maksuvelvoite, jonka tarkka määrä on riippuvainen Ruukki 

Group Oyj:n osakkeiden markkina-arvon kehityksestä ja 

joka oletettavasti maksetaan suunnatun maksuttoman 

osakeannin kautta, mikäli yhtiön varsinainen yhtiökokous 

keväällä 2007 niin päättää.

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat 

liitetiedot:

Yhtiö on konsernin emoyritys Ruukki Group Oyj,  

kotipaikka Oulunsalo (Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo)
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Markkina-arvo Kirjanpitoarvo

Muut arvopaperit 31.12.2006  31.12.2005  31.12.2005

1890 Sijoitusrahasto Sampo Yhteisökorko 0,00 8 578 936,95 8 570 349,79

Tiedot osakkeenomistajista

Yhtiöllä oli 31.12.2006 yhteensä 3.226 osakkeenomistajaa, joista hallintarekisteröityjä oli 4. Liikkeeseenlaskettujen 

osakkeiden lukumäärä 31.12.2006 oli 135.963.737 osaketta.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006

Osakkeenomistaja Osakkeita Osuus, %

Oy Herttakakkonen Ab 33 775 681 24,84 %

Nordea Pankki Suomi Oyj 18 047 930 13,27 %

EVLI Pankki Oyj 12 911 881 9,50 %

Nordea Pankki Suomi Oyj, hall. rek 12 617 873 9,28 %

Kankaala Markku 9 880 400 7,27 %

OP-Suomi Pienyhtiöt 5 993 000 4,41 %

FIM Pankkiiriliike Oy 5 992 586 4,41 %

Hukkanen Esa 5 599 500 4,12 %

Mandatum Pankkiiriliike Oy 4 020 000 2,96 %

Rausanne Oy 1 803 500 1,33 %

Moncheur & Cie SA 1 800 000 1,32 %

Muut osakkeenomistajat 23 521 386 17,30 %

Osakkeita yhteensä 135 963 737 100,00 %

Osakkeenomistuksen jakauma

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2006

Osakkeita Omistusten lkm % osuus omistuksista Osakemäärä kpl % osakekannasta

1-100 390 12,09 % 24 923 0,02 %

101-1.000 1 521 47,15 % 908 797 0,67 %

1.001-10.000 1 054 32,67 % 4 003 910 2,94 %

10.001-100.000 220 6,82 % 5 645 062 4,15 %

100.001-1.000.000 28 0,87 % 9 491 194 6,98 %

1.000.001-10.000.000 9 0,28 % 38 488 986 28,31 %

yli 10.000.000 4 0,12 % 77 353 365 56,89 %

Yhteensä 3 226 100,00 % 135 916 237 99,97 %

joista hallintarekisteröityjä 4 0,12 % 14 062 303 10,34 %

Yhteistilillä osakkeita 47 500 0,03 %

Liikkeeseenlaskettu määrä 135 963 737 100,00 %

Muut liitetiedot

Arvopapereiden markkina-arvot
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% osake-

kannasta

Suomalaiset 
osakkeenomistajat 96,01 %

jotka jakautuvat seuraavasti:

Liikeyritykset 34,30 %

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 40,10 %
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 0,16 %

Kotitaloudet 21,45 %

Ulkomaiset osakkeenomistajat 3,96 %

Yhteistilillä osakkeita 0,03 %

Yhteensä 100,00 %

joista hallintarekisteröityjä 10,34 %

Hallituksen ja toimitusjohtajan omistus 

Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja 

omistivat 31.12.2006 yhteensä 83.146.388 kappaletta 

(31.12.2005: 74.341.849) Ruukki Group Oyj:n osakkeita, 

kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, 

joita ko. henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutus-

valtayhteisöidensä kautta omistivat. Tämä vastaa 61,2 % 

(71,2 %) yhtiön kaikista liikkeelle lasketuista, 31.12. 

kaupparekisteriin merkityistä osakkeista.

31.12.2006: osakkeet osaketermiinit

vvk-osuuksien 

kautta konvertoi-

tavissa osakkeiksi optiot YHTEENSÄ

HALLITUS

Danielsson Fredrik 1 184 000 osakkeet ja 

termiinit yht.

0 0 1 184 000

Haapanen Mikko 0 0 0 0

Honkala Timo 7 000 0 0 0 7 000

Matti Lainema 34 000 0 0 0 34 000

Markku Kankaala 9 980 400 0 0 0 9 980 400

Kai Mäkelä 33 775 701 0 1 561 000 0 35 336 701

Matti Vikkula 1 316 000 0 0 0 1 316 000

Ahti Vilppula 245 450 34 542 837 0 0 34 788 287

TOIMITUSJOHTAJA

Antti Kivimaa 150 000 0 0 350 000 500 000

Hallitus + toimitusjohtaja yhteensä 46 692 551 34 542 837 1 561 000 350 000 83 146 388

Kaikki yhtiön osakkeet 135 963 737

 tEUR      Palkkiot tilintarkastajille 2006 2005

KPMG Oy Ab

tilintarkastus 22,5 19,1

muut palvelut 100,7 49,4

PricewaterhouseCoopers Oy

tilintarkastus 0,00 16,5

muut palvelut 0,00 7,8

Hallituksen ehdotus voitonjaosta

Yhtiön hallitus on päättänyt esittää myöhemmin erikseen 

koolle kutsuttavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

31.12.2006 voittovaroista jaetaan osinkoina 0,03 euroa 

osakkeelta, eli yhteensä 4.078,9 tEUR.

Osakkeenomistajat osakasryhmittäin 31.12.2006
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ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Espoo  27. päivänä helmikuuta 2007

Matti Vikkula  Kai Mäkelä     Fredrik Danielsson  Mikko Haapanen

Hallituksen   Hallituksen      Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja    

Timo Honkala  Markku Kankaala     Matti Lainema        Ahti Vilppula

Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen     Hallituksen jäsen  Hallituksen jäsen

 Antti Kivimaa

Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Toimintakertomus ja tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

 

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

 

Espoo  27. päivänä helmikuuta 2007  

     KPMG Oy Ab

Reino Tikkanen    Antti Kääriäinen

KHT     KHT
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Ruukki Group Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Ruukki Group Oyj:n kirjanpidon, 

toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon 

tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja 

ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan 

laaditun konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernin 

taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman 

oman pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä Suomessa 

voimassa olevien määräysten mukaisesti laaditut 

toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, 

joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 

rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme 

tarkastuksen perusteella annamme lausunnon 

konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakertomuksesta, 

emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan 

mukaisesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen 

ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja 

esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa 

sen toteamiseksi, etteivät toimintakertomus ja tilinpäätös 

sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon 

tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen 

jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta 

osakeyhtiölain säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu 

konsernitilinpäätös antaa näiden standardien ja 

kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät 

tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 

asemasta. 

Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja 

tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten 

ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa 

tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja 

toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden 

säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus 

on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa 

kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät 

tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös 

voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää 

emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 

tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys 

voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain 

mukainen.

Espoo  27 päivänä helmikuuta 2007  

     KPMG Oy Ab

Reino Tikkanen    Antti Kääriäinen

KHT     KHT
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YHTEENVETO HALLINNOINTIPERIAATTEISTA

Yleistä

Ruukki Groupin toiminta perustuu voimassa olevan 

lainsäädännön sekä sen nojalla annettujen normien ja 

yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen noudattamiseen. 

Ruukki Group noudattaa pääosin Helsingin Pörssissä 

listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettuja 

hallinnointiperiaatteita koskevaa corporate governance 

-suositusta. Keskeisimmät poikkeamat suosituksesta ovat:

yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa

yhtiön hallitus ei ole perustanut valiokuntia

Ruukki Group –konsernin johtaminen ja liiketoimintojen 

ohjaaminen perustuvat selkeään organisaatio-

rakenteeseen, määriteltyihin valtuuksiin ja vastuisiin, 

yhtenäisiin suunnittelu- ja raportointijärjestelmiin sekä 

toimintaohjeisiin. Ruukki Group toimii kehitysyhtiönä, 

jonka eri liiketoimintojen asiakkaat, ansaintalogiikat 

ja muut peruselementit poikkeavat toisistaan, minkä 

perusteella eri toiminnat on organisoitu erillisiin 

liiketoimintaryhmiin. Jokainen tytär- ja osakkuusyhtiö on 

yrittäjävetoinen, ja niissä yrittäjät tekevät jokapäiväiset 

operatiiviset päätöksensä. Tämä toimintamalli 

mahdollistaa kevyen organisaation Ruukki Group Oyj:ssä. 

Päivittäiset toimintarutiinit tytär- ja osakkuusyhtiöissä eivät 

nojaudu Ruukki Groupin suunnittelu-, päätöksenteko- eikä 

valvontaprosessiin, vaan kunkin yhtiön omiin prosesseihin.

Yhtiökokous

Ruukki Groupin osakkeenomistajille tiedotetaan ennen 

yhtiökokousta riittävästi käsiteltävistä asioista käyttäen 

ensisijaisena tiedotuskanavana pörssitiedotteita. 

Yhtiökokouksen aineisto on osakkeenomistajien 

nähtävillä sekä yhtiön pääkonttorissa että yhtiön 

Espoon toimipisteessä. Aineistosta lähetetään 

osakkeenomistajalle pyynnöstä jäljennös. 

Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajat 

voivat tehokkaasti käyttää omistajaoikeuksiaan. 

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja käsiteltävien 

asioiden luonteeseen nähden riittävä määrä hallituksen 

jäseniä on läsnä yhtiökokouksessa. Henkilöt, jotka ovat 

ensimmäistä kertaa ehdolla hallituksen jäseneksi, ovat 

lähtökohtaisesti läsnä yhtiökokouksessa.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta 

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus 

vastaa sille osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä 

määritellyistä tehtävistä. Hallituksen tehtävänä on 

suunnata yhtiön toiminta siten, että toiminta tuottaa 

sijoitetulle pääomalle mahdollisimman suuren lisäarvon 

pitkällä aikavälillä. Yhtiön hallituksen toiminta perustuu 

vakiintuneisiin toimintatapoihin. Yhtiön on tarkoitus 

käynnistää projekti, joka tähtää vakiintuneiden 

toimintatapojen kirjaamiseen hallituksen työjärjestykseksi. 

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus:

päättää konsernin liiketoimintastrategian

valvoo strategian toteuttamista

päättää konsernin pääomarakenteen

päättää merkittävistä investoinneista, luotoista, 

takauksista ja muista sitoumuksista

käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, 

toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tulevaisuuden 

ennusteet

päättää konsernin organisaatiorakenteen

nimeää emoyhtiön toimitusjohtajan sekä päättää 

toimitusjohtajan palkasta ja muista etuisuuksista

nimeää merkittävien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet

tekee yhtiökokoukselle esitykset ja kutsuu 

yhtiökokouksen koolle

päättää konsernin yleiset toimintaohjeet

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen 

jäsenten lukumäärä on yhtiöjärjestyksen mukaan 

3 – 9 henkilöä. Varsinainen yhtiökokous valitsee 

hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka päättyy valintaa 

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön 

hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön koon, 

markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. 

Vuonna 2006 hallitus kokoontui 23 kertaa; kokousten 

osallistumisprosentti oli keskimäärin 93 %. 

Toimitusjohtaja ja muu johto

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja 

hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 

ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen 

jäsen.

HALLINTO JA JOHTAMINEN

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Yhtiöllä ei ole varsinaista johtoryhmää, konsernin johtoon 

kuuluvat:

Antti Kivimaa, toimitusjohtaja

(s. 1949), DI, ekonomi, on toiminut Ruukki Group Oyj:

n toimitusjohtajana 22.11.2004 alkaen. Hän toimii myös 

Ruukki Groupin tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten 

puheenjohtajana ja jäsenenä sekä FIM Group 

Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Hän on aikaisemmin 

työskennellyt mm. Startel Oy:n toimitusjohtajana, Esmerk 

Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Janton Oyj:n 

toimitusjohtajana, E. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana ja 

Sponsor Oy:n toimialajohtajana. Kivimaa omisti Ruukki 

Group Oyj:n osakkeita 31.12.2006 yhteensä 150.000 

kpl. Lisäksi hänellä oli 350.000 kpl Ruukki Group Oyj:n 

optioita.

Jukka Havia, talous- ja hallintojohtaja

(s. 1968), KTM, on toiminut Ruukki Group Oyj:n 

talous- ja hallintojohtajana 1.5.2005 alkaen. Hän on 

aikaisemmin työskennellyt mm. talousjohtajana Helsingin 

kauppakorkeakoulun yliopppilaskunnassa. Havia ei 

omistanut Ruukki Group Oyj:n osakkeita 31.12.2006, 

mutta hänellä oli 100.000 kpl Ruukki Group Oyj:n optioita.

Esa Hukkanen, kehitysjohtaja

(s. 1954), ins., on toiminut Ruukki Group Oyj:n 

kehitysjohtajana 1.10.2006 alkaen, mitä ennen 

hän on ollut Ruukki Furniture Oy:n toimitusjohtaja. 

Aiemmin hän on toiminut noin kuusi vuotta yrittäjänä 

puutuoteteollisuudessa, sekä sitä ennen eri tehtävissä 

mm. Ahlström Eristeet Oy:ssä ja Saint-Gobain Isover 

Oy:ssä. Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsen Esa 

Hukkanen oli 2003 - 2006. Hukkanen omisti 31.12.2006 

yhteensä 5.599.500 Ruukki Group Oyj:n osaketta.

Hallituksen jäsen Markku Kankaala on toiminut 

toimialajohtajana 31.8.2006 saakka, minkä jälkeen hän ei 

ole työsuhteessa Ruukki Group Oyj:öön, mutta hän jatkaa 

hallituksen jäsenenä.

Palkitseminen

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2006 

päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan 

vuosipalkkiona: puheenjohtajalle 12.000,00 euroa, 

varapuheenjohtajalle 9.000,00 euroa ja muille hallituksen 

jäsenille 6.000,00 euroa. 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki toimitusjohtajan 

palkitsemiseen liittyvät asiat. Palkitsemisessa otetaan 

huomioon tehtävien hoitamiseen tarvittava aika, yhtiön 

tilanne ja yleisesti vallitsevat käytännöt. Toimitusjohtajan 

palvelussuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitus-

johtajasopimuksessa, jonka hallitus on hyväksynyt. 

Toimitusjohtajan palkka luontoisetuineen oli vuonna 2006 

yhteensä 133.338,00 euroa, ja vastaavasti vuonna 2005 

yhteensä 115.840,80 euroa. Yhtiön muun ylimmän johdon 

palkitsemisen vahvistaa hallitus.

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta

Yhtiön sisäisen valvonnan periaatteet vahvistaa 

hallitus. Yhtiön sisäinen tarkastus on järjestetty ulkoisen 

tarkastuksen eli tilintarkastuksen yhteydessä. Konsernin 

johto ja tytäryhtiöiden hallitukset toteuttavat liiketoiminnan 

ohjausta ja hallinnon valvontaa konsernin päivittäisessä 

toiminnassa. Yhtiön ja sen toiminnan kehittyessä sisäisen 

valvonnan ja riskien hallinnan tarpeita ja toteutusta 

kehitetään, ja jos tarvetta ilmenee, käynnistetään 

tarvittavia kehitysprojekteja.

Sisäpiirihallinto

Yhtiö noudattaa sisäpiiriasioissa Helsingin Pörssin 

sisäpiiriohjetta.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään 

yksi ja enintään kolme varsinaista tilintarkastajaa. 

Mikäli tilintarkastajia on yksi, on yhtiössä myös yksi 

varatilintarkastaja. Varsinaisen tilintarkastajan ja 

hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin 

hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi. Yhtiön 

tilintarkastajina ovat 7.6.2005 alkaen toimineet KHT 

Reino Tikkanen sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka 

nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii 

KHT Antti Kääriäinen. Tilikauden 2006 tilintarkastukseen 

liittyvistä palveluista yhtiölle ja sen tytäryhtiöille aiheutui 

kuluja yhteensä noin 63 tuhatta euroa. Tilikaudella 2006 

suoritetuista, muihin kuin tilintarkastukseen liittyvistä 

palveluista aiheutuneet kulut olivat vastaavasti yhteensä 

noin 93 tuhatta euroa.

Tiedottaminen

Yhtiö huolehtii siitä, että markkinoilla on samanaikaisesti 

käytettävissään riittävä ja oikea tieto yhtiöstä ja yhtiön 

osakkeesta. Yhtiö pitää internet-sivuillaan saatavilla 

muun muassa taloudellista kehitystään kuvaavat tiedot, 

hallinnointiperiaatteita koskevat tiedot, pörssitiedotteet ja 

pörssi-ilmoitukset. Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot ovat 

saatavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.ruukkigroup.

fi/sivu/fi/sijoittajatietoa/julkinen_sisapiiri/.

Yhtiön internet-kotisivujen osoite on www.ruukkigroup.fi. 
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HALLITUS 

Hallituksen jäsenet

Tilikauden alkaessa yhtiön hallitukseen kuuluivat Juha 

Halttunen, Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Kai Mäkelä, 

Matti Vikkula ja Ahti Vilppula. 

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2006 valitsi yhtiön 

hallitukseen Markku Kankaalan, Kai Mäkelän, Matti 

Vikkulan ja Ahti Vilppulan ja uusiksi jäseniksi Fredrik 

Danielssonin, Mikko Haapasen, Timo Honkalan ja Matti 

Laineman. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 

Matti Vikkulan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten esittely ja osakeomistukset

Matti Vikkula

(s. 1960), KTM, toimii Elisa Oyj:n henkilöasiakasliiketoi

minnasta vastaavana johtajana. Lisäksi hän on toiminut 

Saunalahti Group Oyj:n toimitusjohtajana 13.12.2001 

lähtien. Hän on aikaisemmin työskennellyt myös 

mm. partnerina PwC Consultingissa liikkeenjohdon 

konsultoinnissa. Hän on lisäksi Kristina Cruises Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja ja Satama Interactive Oyj:n 

hallituksen jäsen. Ruukki Group Oyj:n hallituksen 

jäsenenä Vikkula on toiminut 7.6.2005 alkaen. Vikkulan 

Ruukki Group Oyj:n osakkeiden omistus, mukaan lukien 

hänen määräysvallassaan olevan yhteisön sekä lähipiirin 

osakeomistukset, oli 31.12.2006 yhteensä 1.316.000 

kappaletta.

Kai Mäkelä

(s. 1947), KTM, HTM, toimii omistamissaan 

Herttayhtiöissä, mm. Oy Herttaässä Ab:ssä ja Oy 

Herttakakkonen Ab:ssa hallituksen puheenjohtajana 

ja toimitusjohtajana. Hän on myös Talentum Oyj:n 

hallituksen jäsen, Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja 

Boardman Oy:n partneri. Ruukki Group Oyj:n hallituksen 

jäsen Kai Mäkelä on ollut 10.2.2000 alkaen. Mäkelän 

Ruukki Group Oyj:n osakkeiden omistus, mukaan 

lukien hänen määräysvallassaan olevan yhteisön 

omistukset, oli 31.12.2006 yhteensä 33.775.701 kpl 

(vaihtovelkakirjalainat huomioon ottaen yhteensä 

33.777.262 kpl).

Fredrik Danielsson

(s. 1974), ekonom, toimii Novator Partners LLP:n 

partnerina. Aiemmin hän on toiminut mm. Carnegie 

AB:lla analyytikkona. Danielsson on Ruotsin kansalainen. 

Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsenenä hän on toiminut 

26.4.2006 alkaen. Danielsson omisti 31.12.2006 Ruukki 

Group Oyj:n osakkeita 1.184.000 kpl, kun otetaan 

huomioon myös osaketermiinisopimukset.

Mikko Haapanen

(s. 1949), DI, on vuodesta 1976 lähtien toiminut asian-

tuntijaorganisaation johtotehtävissä ollen perustajana 

ELC Finland Oy:ssä (MH-Konsultit Oy) ja sen hallituksen 

puheenjohtajana 25 vuoden ajan. Mikko Haapanen 

on ollut logistiikan opettajana TKK:lla vuodesta 1976. 

Mikko Haapanen on lisäksi Boardman Oy:n hallituksen 

puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Ruukki Group Oyj:n 

hallituksen jäsen Mikko Haapanen on ollut 26.4.2006 

alkaen. Mikko Haapanen ei 31.12.2006 omistanut Ruukki 

Group Oyj:n osakkeita.

Timo Honkala

(s. 1943), VTM, on toiminut Helsingin kaupungin 

apulaiskaupunginjohtajana,. Tästä virasta hän 

on jäänyt eläkkeelle. Lisäksi Honkala on toiminut 

Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana. 

Hän on toiminut myös Kuntarahoitus Oyj:n hallituksen 

varapuheenjohtajana. Ruukki Group Oyj:n hallituksen 

jäsen Timo Honkala on ollut 26.4.2006 alkaen. Honkalan 

Ruukki Group Oyj:n osakkeiden omistus 31.12.2006 oli 

yhteensä 7.000 kappaletta.

Markku Kankaala

(s.1963), ins., on toiminut Ruukki Group Oyj:n 

toimialajohtajana 31.8.2006 saakka. Aiemmin hän 

on toiminut noin kymmenen vuotta yrittäjänä puutuote-

teollisuudessa, sekä sitä ennen eri tehtävissä mm. 

Ahlströmillä ja Rautaruukissa. Hän on myös toiminut 

Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtajana 2003-2004. Ruukki 

Group Oyj:n hallituksen jäsen Kankaala on ollut vuodesta 

2003. Lisäksi Kankaala toimii Ruukki Group-konsernin 

puutuote- ja huonekalutoimialojen yhtiöiden hallituksen 

jäsenenä sekä konsernin ulkopuolisen Junnikkala Oy:n 

hallituksen puheenjohtajana. Kankaalan Ruukki Group 

Oyj:n osakkeiden omistus oli 31.12.2006 yhteensä 

9.980.400 kappaletta.

Matti Lainema

(s. 1939), KTT, perusti vuonna 1982 strategiakonsultointiin 

erikoistuneen S.A.M.I. Oy:n, toimi 14 vuotta sen 

toimitusjohtajana sekä myöhemmin S.A.M.I. Ernst & 

Young Oy:n partnerina. Hän on keskittynyt vuodesta 2001 

hallitustehtäviin, ja on mm. Boardman Oy:n partner ja 

Electrobit Group Oyj:n hallituksen jäsen. Matti Laineman 

erityisosaaminen liittyy monialayritysten johtamiseen. 

Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsen Matti Lainema on 

ollut 26.4.2006 alkaen. Laineman ja hänen lähipiirinsä 

Ruukki Group Oyj:n osakkeiden omistus 31.12.2006 oli 

yhteensä 34.000 kappaletta.

Ahti Vilppula

(s. 1959) toimii johtajana ja hallituksen jäsenenä 

Procomex SA:ssa. Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsen 
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Vilppula on ollut 7.6.2005 alkaen. Vilppulan Ruukki Group 

Oyj:n osakkeiden omistus hänen määräysvallassaan 

olevien yhteisöjen kautta 31.12.2006 oli yhteensä 

34.788.287 kappaletta, kun otetaan huomioon myös 

osaketermiinisopimukset.

KONSERNIN JOHTO

Ruukki Group Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut Antti 

Kivimaa marraskuusta 2004 alkaen. Hallituksen jäsen 

Markku Kankaala on toiminut toimialajohtajana 31.8.2006 

saakka, minkä jälkeen hän ei ole työsuhteessa Ruukki 

Group Oyj:ön, mutta hän jatkaa hallituksen jäsenenä. 

Yhtiön talous- ja hallintojohtajana on toiminut Jukka Havia 

toukokuusta 2005 alkaen. Esa Hukkanen on toiminut 

kehitysjohtajana 1.10.2006 alkaen, mitä ennen hän on 

ollut Ruukki Furniture Oy:n toimitusjohtaja. Ruukki Group 

Oyj:llä ei ole erillistä johtoryhmää. Edellä mainitut henkilöt 

muodostavat yhtiön johdon.

YHTIÖKOKOUKSET 2006

Ylimääräinen yhtiökokous 9.3.2006 Espoossa

Yhtiökokous päätti korottaa yhtiön osakepääomaa 

suunnatulla osakeannilla vähintään 1.700.000,00 eurolla 

(10.000.000 osakkeella) ja enintään 5.100.000,00 eurolla 

(30.000.000 osakkeella) alla tarkemmin määritellyin 

ehdoin. Päätöshetkellä yhtiön rekisteröity osakepääoma 

oli 15.861.149,60 euroa, joka jakaantui 93.300.880 

osakkeeseen. Osakeanti päätettiin toteuttaa tarjousantina 

sekä yleisölle että instituutioille huutokauppamenettelynä. 

Osakkeiden merkintähinnan hintavälin alaraja oli 

kuusikymmentäkaksi (62) senttiä osakkeelta ja 

yläraja kahdeksankymmentä (80) senttiä osakkeelta. 

Osakeanti toteutettiin huutokauppamenettelynä siten, 

että merkitsijät voivat merkitessään osakkeita ilmoittaa 

myös osakekohtaisen merkintähinnan, joka on asetetun 

hintavälin sisällä mukaan lukien ala- ja ylärajat. Yli 

30.000.000 osakkeen osalta merkintöjä leikattiin 

ensisijaisesti alimmalla merkintähinnalla merkittyjen 

osakkeiden osalta. Päätettiin, että hallitus voi merkintäajan 

päätyttyä myös vapaan harkintansa mukaan päättää, 

että huutokauppamenettelyssä liikkeeseen laskettavien 

osakkeiden määrä on vähemmän kuin 30.000.000 

osaketta, jos se merkintähinta huomioon ottaen on yhtiön 

edun mukaista. Lopullisen merkintähinta päätettiin olevan 

osakeannissa kaikkien osakkeiden osalta sama. Osakkeet 

päätettiin tarjota yhtiön vanhojen osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen vapaasti yleisölle. 

Merkintäoikeus oli näin ollen vapaa kaikille. Osakeannissa 

merkittäväksi tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen ja 

listalle ottoon liittyen yhtiö laati arvopaperimarkkinalain 

mukaisen esitteen. Yhtiökokous päätti, että osakeannissa 

liikkeeseen laskettavilla uusilla osakkeilla ei ole oikeutta 

osinkoon, jonka keväällä 2006 kokoontuva yhtiökokous 

mahdollisesti päättää jakaa tilikaudelta 2005.

Yhtiö aikoo käyttää ehdotetulla suunnatulla osakeannilla 

keräämänsä varat strategiansa mukaisesti kasvun 

edellyttämiin investointeihin ja toiminnan laajentamiseen. 

Yhtiöllä on kasvuun tähtäävän liiketoimintasuunnitel

man toteuttamiseksi tarve oman pääoman ehtoiselle 

lisärahoitukselle. Hallitus totesi esityksessään 

yhtiökokoukselle asettaneensa tavoitteeksi yhtiön 

markkina-arvon kasvattamisen kohtuullisen nopeasti 

siten, että yhtiön osake noteerattaisiin tulevassa 

yhteispohjoismaisen pörssilistan keskikokoisten yhtiöiden 

ns. mid cap-luokassa. Ruukki Group -konsernin painopiste 

tulee jatkossa olemaan noin 3-5 toimialan kehittämisessä 

ja toiminnan kansainvälistämisessä. 

Osakeanti toteutettiin maaliskuussa 2006.

Varsinainen yhtiökokous 26.4.2006 Espoossa 

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilikaudelta 

1.1. – 31.12.2005. Yhtiökokous päätti hallituksen 

esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta 

siten, että osinkoon eivät ole oikeutettuja yhtiön 

maaliskuussa 2006 toteutetun osakeannin perusteella 

liikkeelle lasketut uudet osakkeet.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille 

ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 

kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen 

Markku Kankaala, Kai Mäkelä, Matti Vikkula ja Ahti 

Vilppula sekä uusina jäseninä Fredrik Danielsson, 

Mikko Haapanen, Timo Honkala ja Matti Lainema. 

Yhtiön uusi hallitus piti varsinaisen yhtiökokouksen 

jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen 

puheenjohtajaksi valittiin Matti Vikkula ja hallituksen 

varapuheenjohtajaksi Kai Mäkelä. Yhtiökokous päätti, että 

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 

12.000,00 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 

9.000,00 euroa ja hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 

6.000,00 euroa.

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi 

edelleen KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab:n sekä Reino 

Tikkasen, KHT.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman 

korottamisesta uusmerkinnällä, antamalla optio-

oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa yhdessä tai 

useammassa erässä, yhteensä enintään 4.165.000,00 
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eurolla eli enintään 24.500.000 uudella osakkeella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

valtuuttaa hallituksen päättämään, yhden vuoden 

kuluessa yhtiökokouksesta lukien, yhtiön omien 

osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla 

varoilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että 

hankittavien osakkeiden lukumäärä on enintään 

12.300.000 osaketta, joka määrä vastaa alle 10 % 

yhtiön sen hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja 

osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti 

muuttaa vuoden 2004 vaihdettavan pääomalainan 

lainaehtoja osittain koron kertymisen osalta.

 

Ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2006 Espoossa

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, 

että yhtiö jakaa lisäosinkoa 0,01 euroa osakkeelta. 

Kyseiseen lisäosinkoon eivät kuitenkaan ole oikeutettuja 

ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetyn maksuttoman 

suunnatun osakeannin perusteella liikkeelle laskettavat 

uudet osakkeet.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti 

osakeannista antamalla osakkeenomistajien 

etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla maksutta 

yhteensä 564.857 kappaletta uusia osakkeita Pan-Oston 

Oy:n ja Lappipaneli Oy:n myyjinä toimineille tahoille 

lisäkauppahintana kyseisten yhtiöiden tilikauden 2005 

taloudelliseen menestykseen perustuen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 

yhtiön yhtiöjärjestyksen 2. pykälä (toimiala) muutetaan 

kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti muiden 

pykälien säilyessä muuttumattomina:

”2. Yhtiön toimiala

Yhtiö on pörssinoteerattu monialaisen konsernin 

emoyhtiö, joka ensisijaisesti toimii pitkäaikaisena 

omistajana ja/tai sijoittajana tytär- ja osakkuusyhtiöissä 

tai yhteisyrityksissä tarjoten asiantuntemusta ja 

konsernihallinnon palveluita. Yhtiön hallituksen erikseen 

valitsemilla toimialoilla yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa 

myös suoraan itse. Yhtiö tavoittelee tytär-, osakkuus- 

ja yhteisyhtiöiden ja liiketoimintojen arvonnousua 

kehittämällä näistä kokonaisuuksia, joista irtautuminen 

voidaan toteuttaa voitollisesti. Kehittäminen toteutetaan 

toimimalla hallituksen tai muiden toimielinten kautta, 

neuvonantajana, rahoittajana tai muutoin yrittäjyyttä 

tukemalla erikseen sovittavalla tavalla. Yhtiön tai sen 

omistamien yhtiöiden liiketoimintaa voidaan harjoittaa 

sekä Suomessa että ulkomailla. Liiketoimintaansa yhtiö 

voi harjoittaa myös aputoiminimillään.”

 

LIPUTUSILMOITUKSET

Ajalla 1.1.2006-23.3.2007 tehdyt arvopaperimarkkinalain 2 

luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset  

3.1.2006 (Procomex SA yli 10 %)

Procomex S.A.:n (rekisterinumero R.C.Luxembourg 

B 57.877)  omistus Ruukki Group Oyj:ssä on ylittänyt 

yhden kymmenesosan (1/10). Procomex S.A. omistaa 

Ruukki Group Oyj:n osakkeita sekä lainaosuuksia Ruukki 

Group Oyj:n liikkeeseen laskemasta vaihdettavasta 

pääomalainasta seuraavasti:

Omistaja Osakkeita Osuus osakepää-

omasta ja äänistä

Procomex S.A.  9 399 960   10,82 %

*Osakemäärä koostuu osakkeista (yhteensä 5.776.960 

kpl), joista osa on Ruukki Group Oyj:n kaupparekisteriin 

merkitsemättömän suunnatun osakeannin kautta tulevia 

uusia osakkeita, sekä vaihdettavan pääomalainan 

sisältämästä oikeudesta muuttaa kyseiset lainaosuudet 

osakkeiksi (yhteensä 3.563.000 kpl).

3.4.2006 (useiden osakkeenomistajien 

omistusosuuden muutokset osakeannin seurauksena)

Ruukki Group Oyj:n hallitus on 3.4.2006 tehnyt yhtiön 

osakeantiin liittyvän allokaatiopäätöksen. Kun otetaan 

huomioon kyseisen allokaatiopäätöksen perusteella 

liikkeelle laskettavat 30.000.000 uutta osaketta ja 

perustuen lisäksi yhtiön osakkeenomistajilta saamiin 

tietoihin osakkeenomistuksesta 3.4.2006, Ruukki Group 

Oyj ilmoittaa täten seuraavat omistusmuutokset. Yhtiö ei 

ole vielä saanut haltuunsa kyseisten osakkeenomistajien 

liputusilmoituksia. Osakeannin allokaatiopäätös ei ole 

välttämättä tavoittanut kaikkia osakkeenomistajia.

Landisbank LU –nimisen yhtiön (osoite 85-91 Route 

de Thionuille, PO BOX 1133, L-1011 Luxembourg) 

omistusosuus on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan 

(1/20). Landisbank LU:n omistus on yhteensä 9.578.000 

osaketta, mikä vastaa noin 7,77 % yhtiön osakkeiden 

määrästä ja äänivallasta osakeannin jälkeen.

JSH Capital Oy:n omistusosuus on alittanut kolmen 

kahdeskymmenesosan (3/20). JSH Capital Oy:n omistus 

on yhteensä 15.074.808 osaketta, mikä vastaa noin 12,23 

% yhtiön osakkeiden määrästä ja äänivallasta osakeannin 

jälkeen.
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Markku Kankaalan omistusosuus on alittanut yhden 

kymmenesosan (1/10). Markku Kankaalan omistus on 

yhteensä 9.610.000 osaketta, mikä vastaa noin 7,79 % 

yhtiön osakkeiden määrästä ja äänivallasta osakeannin 

jälkeen.

Esa Hukkasen omistusosuus on alittanut yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20). Esa Hukkasen omistus on 

yhteensä 5.613.500 osaketta, mikä vastaa noin 4,55 % 

yhtiön osakkeiden määrästä ja äänivallasta osakeannin 

jälkeen.

Oy Herttakakkonen Ab:n omistusosuus on alittanut yhden 

kolmasosan (1/3). Oy Herttakakkonen Ab sekä samaan 

intressipiiriin kuuluva Kai Mäkelä omistavat Ruukki Group 

Oyj:n osakkeita sekä lainaosuuksia Ruukki Group Oyj:n 

liikkeeseenlaskemista vaihdettavasta pääomalainasta 

seuraavasti:

Omistaja Osakkeita Osuus osakepää-

omasta ja äänistä

Oy Hertta-

kakkonen Ab

Kai Mäkelä

 35 406 701*

20

  28,72 %

0,00%

*Osakemäärä koostuu osakkeista (yhteensä 31.686.701 

kpl), joista osa on Ruukki Group Oyj:n kaupparekisteriin 

merkitsemättömän osakeannin kautta tulevia uusia 

osakkeita, sekä vaihdettavan pääomalainan sisältämästä 

oikeudesta muuttaa kyseiset lainaosuudet osakkeiksi 

(yhteensä 3.720.000 kpl).

Rahoitustarkastuksen arvopaperimarkkinalain 

liputussäännösten tulkinnassa todetaan seuraavaa: 

Vaihtovelkakirjaan perustuvaa liputusvelvollisuutta 

arvioitaessa lasketaan omistusosuus aina suhteessa 

kaupparekisteriin merkittyyn osakepääomaan eikä siinä 

oteta huomioon myöhemmin mahdollisesti vaihdettavien 

tai merkittävien osakkeiden vaikutusta kokonaispääomaan 

ja –äänimäärään. Yllämainitun ohjeen johdosta edellä 

esitetty omistusprosentti ei ole tarkka.

10.4.2006 (JSH Capital Oy alle 10 %)

JSH Capital Oy:n 7.4.2006 tekemillä kaupoilla JSH Capital 

Oy:n omistusosuus on alittanut yhden kymmenesosan 

(1/10). JSH Capital Oy:n omistus on yhteensä 7.574.808 

osaketta, mikä vastaa noin 6,14 % yhtiön osakkeiden 

määrästä ja äänivallasta.

11.4.2006 (Nordea Bank AB yli 5 %)

Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) 10.4.2006 

tekemillä kaupoilla Nordea Bank AB:n (publ) 

(rekisterinumero 516406-0120) ja sen omistamien 

tytäryhtiöiden osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan 

(1/20). Nordea Bank AB:n ja sen omistamien 

tytäryhtiöiden omistus on yhteensä 7.500.000 osaketta, 

mikä vastaa noin 6,08 % yhtiön osakkeiden määrästä 

ja äänivallasta. Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi 

tehnyt osakkeista termiinijohdannaissopimuksia, jotka 

toteutuessaan tulevat johtamaan omistuksen laskemiseen 

alle viiden prosentin rajan aikaisintaan 15.9.2006.

4.5.2006 (Evli Pankki Oyj yli 5 %)

Evli Pankki Oyj:n (Y 0533755-0) osuus Ruukki Group Oyj:

n osakepääomasta ja äänimäärästä on 20.4.2006 ylittänyt 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Evli Pankki Oyj:n 

omistusosuus on yhteensä 6.217.000 osaketta, mikä 

vastaa noin 5,05% Ruukki Group Oyj:n osakkeiden 

määrästä ja äänivallasta. Evli Pankki Oyj on myynyt 

6.217.000 Ruukki Group Oyj:n osaketta termiini-

sopimuksella. Evli Pankki Oyj:n omistusosuus ja 

ääniosuus tulee termiinien erääntyessä laskemaan 

alle 5% Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä.

25.7.2006 (Helsingin Mekaanikontalo Oy yli 5 %)

Helsingin Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) 

25.7.2006 tekemillä osake- ja termiinikaupoilla 

Helsingin Mekaanikontalo Oy:n osuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Helsingin 

Mekaanikontalo Oy omistaa yhteensä 25.000 osaketta 

ja on tehnyt termiinisopimuksia yhteensä 9.022.000 

osakkeen ostamiseksi. Helsingin Mekaanikontalo Oy:n 

omistusosuus termiinisopimusten erääntymisten jälkeen 

on yhteensä 9.047.000 osaketta, mikä vastaa noin 7,1 

%:n osuutta Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä.

27.7.2006 (Procomex SA ja Helsingin Mekaaninkontalo 

yhteensä yli 15 %)

Procomex S.A. (rekisterinumero R.C.Luxembourg B 

57.877) ilmoittaa, että Procomex S.A.:n ja Helsingin 

Mekaanikontalo Oy:n (Y 1076761-9) yhteenlaskettu osuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

ylittää kolme kahdeskymmenesosaa (3/20).
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Omistaja Osakkeita Osuus osakepää-

omasta ja äänistä

Procomex S.A.

Helsingin 

Mekaanikon-

talo Oy

Yhteensä

13 200 000*

9 047 000*

22 247 000

  10,4 %

7,13 %

17,53 %

23.8.2006 (Nordea Bank AB yli 10 %)

Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) 23.8.2006 

tekemillä kaupoilla Nordea Bank AB:n (publ) 

(rekisterinumero 516406-0120) ja sen omistamien 

tytäryhtiöiden osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä on ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10). 

Nordea Bank AB:n ja sen omistamien tytäryhtiöiden 

omistus on yhteensä 13.052.000 osaketta, mikä vastaa 

noin 10,23 % Ruukki Group Oyj:n osakkeiden määrästä 

ja äänivallasta. Nordea Pankki Suomi Oyj on lisäksi 

tehnyt osakkeista termiinijohdannaissopimuksia, jotka 

toteutuessaan tulevat johtamaan omistuksen laskemiseen 

alle viiden prosentin rajan aikaisintaan 15.9.2006.

19.9.2006 (Nordea Bank AB yli 10 %, uudistettujen 

termiinisopimusten vaikutus)

Nordea Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) aiemmin 

15.9.2006 toteutuviksi ilmoittamat, Ruukki Group Oyj:

n osakkeita koskevat johdannaiskauppasopimukset on 

uudistettu seurauksin, että ne toteutuessaan tulevat 

johtamaan osakeomistuksen laskemiseen alle 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20) aikaisintaan 

16.3.2007. Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on lisäksi 

voimassa Ruukki Group Oyj:n osaketta koskevia 

johdannaiskauppasopimuksia, jotka toteutuessaan tulevat 

johtamaan osakeomistuksen laskemiseen alle kahden 

kahdeskymmenesosan (2/20) aikaisintaan 15.12.2006. 

Nordea Bank AB (publ):n ja sen omistamien tytäryhtiöiden 

osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä on 14.097.000 osaketta, joka vastaa 11,05 

% ja siten ylittää kaksi kahdeskymmenesosaa (2/20).

10.10.2006 (Helsingin Mekaanikontalo Oy yli 10 % 

sekä Procomex SA ja Helsingin Mekaanikontalo Oy 

yhteensä yli 20 %)

Helsingin Mekaanikontalo Oy (Y 1076761-9) ilmoittaa, että 

sen omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä ylittää yhden kymmenesosan (1/10) 

10.10.2006 tehtyjen osaketermiinikauppojen johdosta.

Lisäksi samassa yhteydessä Helsingin Mekaanikontalo 

Oy:n ja Procomex S.A.:n (rekisterinumero 

R.C.Luxembourg B 57.877) yhteenlaskettu osuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 

kaksi kymmenesosaa (2/10).

Omistaja Osakkeita Osuus osakepää-

omasta ja äänistä

Helsingin 

Mekaanikon-

talo Oy

Procomex S.A.

Yhteensä

 12 866 000*

13 206 060*

26 072 060*

  

10,04 %

10,30 %

20,34 %

* osakemäärät sisältävät sekä osakkeita että useita 

osaketermiinisopimuksia, jotka erääntyvät eri aikoina 

tulevaisuudessa

16.10.2006 (JSH Capital Oy alle 5 %)

JSH Capital Oy:n 16.10.2006 tekemillä kaupoilla 

JSH Capital Oy:n omistusosuus on alittanut yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20). JSH Capital Oy:n omistus 

on yhteensä 3.502.808 osaketta, mikä vastaa noin 2,73 % 

yhtiön osakkeiden määrästä ja äänivallasta.

19.10.2006 (Moncheur & Cie SA ja sen määräys- tai 

vaikutusvaltayhteisöiden omistus yli 5 %)

Moncheur & Cie SA (rekisterinumero 660.0.096.997-7, 

Geneve) ilmoittaa, että Moncheur & Cie SA:n ja sen 

määräys- tai vaikutusvaltayhteisöjen yhteenlaskettu 

omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakkeiden 

määrästä ja niiden äänimäärästä ylittää yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20) 17.10.2006 tehtyjen osake- 

ja osaketermiinikauppojen johdosta. Moncheur & Cie SA:n 

ja sen määräys- tai vaikutusvaltayhteisöjen yhteenlaskettu 

omistus on yhteensä 6.903.000 osaketta, mikä vastaa 

noin 5,39 prosenttia Ruukki Group Oyj:n osakkeiden 

määrästä ja niiden äänimäärästä.

7.12.2006 (Helsingin Mekaanikontalo Oy yli 15 % 

sekä Procomex SA ja Helsingin Mekaanikontalo Oy 

yhteensä yli 25 %)

Helsingin Mekaanikontalo Oy (Y 1076761-9) ilmoittaa, että 

sen omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä ylittää kolme kahdeskymmenesosaa 

(3/20) 5.12.2006 tehtyjen osaketermiinikauppojen 

johdosta. Lisäksi samassa yhteydessä Helsingin 

Mekaanikontalo Oy:n ja Procomex S.A.:n (rekisterinumero 

R.C.Luxembourg B 57.877) yhteenlaskettu osuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 

yhden neljäsosan (1/4).
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Omistaja Osakkeita Osuus osakepää-

omasta ja äänistä

Helsingin 

Mekaanikon-

talo Oy

Procomex S.A.

Yhteensä

 21 240 437*

13 267 658*

34 517 095*

  

16,50 %

10,31 %

26,81 %

 * osakemäärät sisältävät sekä osakkeita että useita 

osaketermiinisopimuksia, jotka erääntyvät eri aikoina 

tulevaisuudessa

7.12.2006 (Nordea Bank AB yli 15 %)

Ruotsalainen Nordea Bank AB (publ)(rekisterinumero 

516406-0120) ilmoittaa, että sen tytäryhtiö Nordea 

Pankki Suomi Oyj:n (Y 1680235-8) omistusosuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä ylittää 

kolme kahdeskymmenesosaa (3/20) 5.12.2006 tehtyjen 

osakekauppojen johdosta.

Lisäksi Nordea Bank AB (publ) ilmoittaa, että Nordea 

Pankki Suomi Oyj:llä on voimassa Ruukki Group Oyj:n  

osaketta koskevia johdannaiskauppasopimuksia, jotka 

toteutuessaan tulevat johtamaan osakeomistuksen 

laskemiseen alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20) 

aikaisintaan 15.12.2006.

Nordea Bank AB (publ):n ja sen omistamien tytäryhtiöiden 

yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä on tällä hetkellä 20.070.100 osaketta, 

joka vastaa 15,59 prosenttia Ruukki Group Oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä.

18.12.2006 (Nordea Bank AB alle 15 %)

Ruotsalainen Nordea Bank AB (publ) (rekisterinumero 

516406-0120)  ilmoittaa, että Nordea Pankki Suomi 

Oyj:llä (Y 1680235-8) olleita Ruukki Group Oyj:n osaketta 

koskevia johdannaissopimuksia on 15.12.2006 erääntynyt 

siten, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus on 

laskenut alle 3/20.

Lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj:llä on voimassa olevia 

Ruukki Group Oyj:n koskevia johdannaissopimuksia siten, 

että niiden erääntyessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

tulee laskemaan alle 1/20.

Nordea Bank AB (publ):n ja sen omistamien tytäryhtiöiden 

yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä on tällä hetkellä 18.047.930 osaketta, 

joka vastaa 13,85 prosenttia Ruukki Group Oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä.

2.1.2007 (Mandatum Pankkiiriliike Oy yli 5 %)

Mandatum Pankkiiriliike Oy:n (1486391-5) osuus Ruukki 

Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 2.1.2007 tehdyn 

osakekaupan johdosta.

Lisäksi Mandatum Pankkiiriliike Oy:llä on on voimassa 

olevia Ruukki Group Oyj:n osaketta koskevia johdannais-

kauppasopimuksia. Johdannaiskauppasopimusten erään-

tyessä, aikaisintaan 21.3.2007, Mandatum Pankkiiriliike 

Oy:n osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä tulee laskemaan alle 1/20.

Mandatum Pankkiiriliike Oy:n osuus Ruukki Group 

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on tällä hetkellä 

8.020.000 osaketta, joka vastaa 5,90 prosenttia Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

19.3.2007  (Mandatum Pankkiiriliike Oy alle 5%)

Mandatum Pankkiiriliike Oy:n (1486391-5) osuus Ruukki 

Group Oyj:n osakkeiden äänimäärästä ja osakepääomasta 

on 16.3.2007 laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan 

(1/20) Ruukki Group Oyj:n osakkeita koskevien johdannais-

sopimusten erääntymisen vuoksi.

Mandatum Pankkiiriliike Oy osuus Ruukki Group Oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä on 3.409.118 kappaletta, 

mikä vastaa 2,44 % Ruukki Group Oyj:n osakkeiden 

äänimäärästä ja osakepääomasta.

21.3.2007 (Nordea Bank Ab yli 15%)

Nordea Bank AB (publ) (ruotsalainen rekisterinumero 

516406-0120) ilmoittaa, että sen suomalainen tytäryhtiö 

Nordea Pankki Suomi Oyj (1680235-8) on 16.3.2007 

ostanut Ruukki Group Oyj:n osakkeita 5.302.500 

kappaletta, minkä seurauksena sen omistusosuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

nousi yli kolmen kahdeskymmenesosan (3/20). Nordea 

Pankki Suomi Oyj omistaa nyt 24.838.480 RUG1V 

osaketta ja 45.000 RUG1VN0107 osaketta eli yhteensä 

24.883.480 osaketta, joka on 17,82 % Ruukki Group Oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä.

Nordea Pankki Suomi Oyj on tehnyt Ruukki Group Oyj:n 

osakkeita koskevia termiinisopimuksia, joista 12.202.517 

on huhtikuussa 2007 erääntyvää termiiniä, 12.212.000 

kesäkuussa 2007 erääntyvää termiiniä ja 4.750.000 

joulukuussa 2007 erääntyvää termiiniä. Termiinien erään-

tyessä huhtikuussa 2007 Nordea Pankki Suomi Oyj:n 

omistusosuus tulee laskemaan alle yhden kymmenesosan 

(1/10) ja termiinien erääntyessä kesäkuussa 2007 alle 

yhden kahdeskymmesosan (1/20).
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