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TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE
Varsinainen yhtiökokous 2017
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.4.2017. Yhtiökokouskutsu julkaistaan
myöhemmin erillisenä tiedotteena.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaisesti julkaistavassa yhtiökokouskutsussa mainitut asiat,
jotka esitetään myös yhtiön yhtiökokousta koskevassa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-osoitteessa
www.sievicapital.fi.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty viimeistään 5.4.2017 Sievi Capital
Oyj:n osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 12.4.2017 klo 16.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteeseen Sievi Capital Oyj, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki, puhelimitse numeroon 040 500
6898, tai sähköpostitse info@sievicapital.fi.
Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 17.803.875,92 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Osingonjakopolitiikka
Maksettavien osinkojen määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa yhtiön tulos, taloudellinen
asema, pääoman tarve ja muut mahdolliset tekijät.
Sievi Capital Oyj:n taloudellinen tiedotus vuonna 2017
Vuonna 2017 Sievi Capital Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen ajalta 1.1.–30.6.2017 torstaina 17.8.2017.
Taloudelliset katsaukset julkaistaan yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi. Yhtiön kotisivuilta löytyy
myös julkaisuhistoria.
Osakasrekisteri
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan nimen- ja osoitteenmuutokset sille pankille, pankkiiriliikkeelle tai
Euroclear Finland Oy:lle, joka kunkin osakkeenomistajan valitsemana tilinhoitajayhteisönä hallinnoi
osakkeenomistajan arvo-osuustiliä.
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YLEISTÄ
Vuosi 2016 lukuina
 Tulos katsauskaudella oli 9,9 (7,9) milj. euroa.
 Tulos / osake oli 0,17 (0,14) euroa.
 Osinkoa jaettiin vuoden 2016 aikana osaketta kohden 0,45 euroa käteisosinkona (0,10) sekä yhteensä
noin 0,24 (0,00) euroa Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeina.
 Substanssiarvo osakkeelta katsauskauden lopussa oli 0,70 (1,23) euroa.

Sievi Capital lyhyesti
Sievi Capital Oyj on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki Oy) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin
yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja
kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.

Visio
Sievi Capital on halutuin kumppani kotimaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden
omistusjärjestelyissä.

Arvot

Yrittäjämäisyys

Ketteryys

Sitoutuminen

Sievi Capitalin sijoitustoiminnan tavoitteena on
Luoda omistaja-arvoa portfolioyhtiöissä aktiivisen omistajuuden kautta.
Tarjota pitkällä aikavälillä markkinatason ylittävää tuottoa kertyneelle sijoitusvarallisuudelle.
Turvata omistajille vakaa ja kasvava osinkotuotto.
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Päättynyt tilikausi oli Sievi Capital Oyj:n viides itsenäinen tilikausi. Tilikaudella 2016 strategiset sijoitukset
kehittyivät kokonaisuutena arvioiden erinomaisesti. Arvonkehityksen kannalta merkittävin tekijä oli Kitron
ASA, jonka osakkeet myytiin 29.9.2016. Kitronin ohella Sievi Capital irtautui IonPhasE Oy:stä sekä olennaisin
osin finanssisijoituksista. Tilikaudella hankittiin enemmistöosuus Suvanto Trucks Oy:stä, jonka haltuunotto on
sujunut odotuksiamme vastaavasti.
Sijoitusten suotuisa kehittyminen näkyi Sievi Capitalin tuloksessa, joka toteutui edellisvuotta selvästi
korkeammalla tasolla, sekä korkeana osingonjakona. Osinkoa maksettiin ennätysmäiset 0,45 euroa osakkeelle
käteisosinkona sekä käteisosingon lisäksi yhteensä noin 0,24 euroa Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n osakkeina.
Portfolioyhtiöistä iLOQ, Finelcomp ja Suvanto Trucks ylsivät historiansa parhaisiin liikevaihtolukemiin.
Tilikaudella 2017 Sievi Capital etsii aktiivisesti uusia pääomasijoituskohteita Pohjoismaista. Vuoden 2017
aikana Sievi Capital Oyj valmistautuu tekemään uusia valitun sijoitusstrategian mukaisia oman pääoman
ehtoisia sijoituksia Pohjoismaissa, erityisesti Suomessa. Sijoituskohteista hankitaan merkittävä osuus, jolla
saavutetaan vaikutusmahdollisuus kohdeyhtiön kehittämiseen, ohjaamiseen ja strategiaan. Sijoitustoiminnan
fokus tulee säilymään pääomasijoituksissa ja finanssisalkusta tullaan luopumaan kokonaan vuoden 2017
aikana.

Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja
Sievi Capital Oyj
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SIJOITUKSET
Finelcomp Oy (omistusosuus 98,1 %) on innovatiivinen sähkökeskuskotelorakenteita ja metallisia
ohutlevytuotteita kehittävä ja valmistava yritys. Yrityksen tuotteilla on vahva markkinaosuus Suomessa ja
kasvava osuus vientimaiden sähkönjakelukeskusteollisuudessa. Yhtiön tuotteistossa on runsaasti patentoituja
ja hyödyllisyysmallisuojattuja rakenne- ja toiminnallisuusratkaisuja. Tuotteiston tehokas asennettavuus ja
vientimarkkinoilla onnistuminen vaatii tuotteilta kilpailukykyisen hintatason lisäksi tasaista laatua ja
mittatarkkuutta, jonka vuoksi tuotannon työvaiheet ovat pitkälle automatisoituja. www.finelcomp.fi

Kuva: Finelcomp Oy

Suvanto Trucks Oy (omistusosuus 67,2 %) on nopeasti kasvava, Suomen suurin itsenäinen käytettyjen kuormaautojen myyjä. Yhtiön liikevaihto koostuu pääosin käytettyjen kuorma-autojen ja lisälaitteiden myynnistä sekä
uusien kuorma-autojen myynnistä, varaosien myynnistä ja autorahoituspalveluista. Sievi Capital teki
katsauskaudella sijoituksen yhtiöön nousten sen enemmistöomistajaksi. Yhtiön liiketoiminta kehittyi vuonna
2016 hyvin, myynnin kasvaessa voimakkaasti. Vuonna 2017 yhtiö laajentaa liiketoimintaansa
pääkaupunkiseudulle, joka luo hyviä edellytyksiä kasvun jatkumiselle. www.suvantotrucks.com

Kuva: Suvanto Trucks Oy
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iLOQ Oy (omistusosuus 22,7 %) on nopeasti kansainvälistyvä suomalainen lukitusalan kasvuyhtiö. Yhtiön
missiona on korvata perinteiset mekaaniseen avaimeen perustuvat lukitusjärjestelmät digitaalisella ratkaisulla,
joka tarjoaa tehokasta ja turvallista pääsyoikeuksien hallintaa ilman kaapelointia ja paristoja.
iLOQ S10 lukitusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainoa digitaalinen lukitusjärjestelmä, joka tuottaa
tarvitsemansa energian avaimen työntöliikkeestä. iLOQ S10 -järjestelmä ratkaisee avainten katoamiseen,
kopiointiin ja lukituksen ylläpitoon liittyvät ongelmat ympäristöystävällisesti ilman paristoja ja kaapelointia.
Järjestelmän elinkaarikustannukset ovat pienemmät kuin mekaanisella lukitusjärjestelmällä. iLOQ
lukitusjärjestelmiä on käytössä yli 4.000 kohteessa, joissa on yhteensä lähes 600.000 lukkoa ja yli 1.000.000
avainta. iLOQ järjestelmän asiakasedut ovat parhaimmillaan kohteissa, joissa on paljon avaimen käyttäjiä ja
lukkoja, toistuvia kulkuoikeuksien muutostarpeita sekä tarve ajan tasalla olevalle korkealle turvallisuustasolle.
Tyypillisiä kohteita ovat asuntoyhtiöt, koulut, sairaalat tms. julkiset tilat, kauppakeskukset, kauppaketjut ja
teollisuuslaitokset. www.iloq.com

Kuva: iLOQ Oy
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SIJOITUSSTRATEGIA
Sijoitusfokus
Sievi Capitalin pääomasijoitustoiminta keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Sijoituksia tehdään pääosin
toimialoista riippumatta, painottaen kuitenkin teollisuutta, jossa yhtiöllä on historiansa ansiosta merkittävää
osaamista. Sijoitukset tehdään kannattaviin yhtiöihin, joilla on merkittäviä kasvumahdollisuuksia toiminnan
laajentamisen, kansainvälistymisen tai yritysostojen kautta. Sijoituskohteista tavoitellaan merkittävää
omistusosuutta.
Aktiivinen omistajuus
Sievi Capital on pitkäjänteinen omistaja, jonka tavoitteena on aktiivisuuden omistajuuden kautta luoda arvoa
portfolioyhtiöissään. Sijoitusyhtiön ja sen henkilöstön monipuolinen liikkeenjohdon ja liiketoiminnan
kehittämisen osaaminen sekä laajat verkostot tuodaan kohdeyhtiöiden käyttöön. Yhteistyötä tehdään
hallitustyöskentelyn lisäksi kaikkien liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeiden osapuolten kanssa. Sievi
Capitalin vahvuus on myös sijoitusten tekeminen suoraan yhtiön taseesta, mikä mahdollistaa arvonluonnin
kannalta optimaaliset ja kohdeyritysten tilanteiden mukaan joustavat sijoitusten pitoajat.

HALLITUS

Asa-Matti Lyytinen, hallituksen puheenjohtaja
Asa-Matti Lyytinen (1950) on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2000. Hän oli Mecrastor
PricewaterhouseCoopers Oy:n partneri ja toimitusjohtaja vuosina 1992–2002. Ennen sitä hän toimi Mecrastor
Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1990–1992 ja varatoimitusjohtajana 1988–1990. Koulutukseltaan Asa-Matti
Lyytinen on ekonomi, kauppatieteiden maisteri. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista.
Hallituksen puheenjohtaja:

Fermlab Oy, Fuko Pharma Oy, Panphonics Oy,

Seppo Laine, hallituksen jäsen
Seppo Laine (1953) on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2014. Hän on ollut Elektrobit Oyj:n talousjohtaja
vuosina 2000–2007, Ernst & Young Oy:n Oulun aluekonttorin johtaja ja International Partner vuosina 1995–
2000, Oulun Laskenta Oy:n toimitusjohtaja vuosina 1979–1995, Turun Muna Oy Jaakko Tehtaat
talouspäällikkönä vuosina 1977–1979 ja Tammerneon Oy:n talouspäällikkönä vuosina 1975–1977.
Koulutukseltaan hän on KHT-tilintarkastaja. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtaja:

Cor Group Oy, Joutsen Media Oy, Pohjaset Oy, Talenom Oyj

Hallituksen jäsen:

Apetit Oyj, FCG City Portal Oy, IKP Group Oy, Marpek Oy, Paikallis-Sähkö Oy,
Partnera Oy
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Jarkko Takanen, hallituksen jäsen
Jarkko Takanen (1967) on ollut Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 1997–2003 sekä 2005–2014. Hän
on työskennellyt Scanfil Oyj:n palveluksessa vuosina 1995 – 2004 mm. asiakaspalvelu-, tehdas-, laatu- ja ATKpäällikkönä sekä logistiikasta ja hankinnoista vastaavana johtajana. Belgiassa toimivan tytäryhtiön Scanfil NV:n
toimitusjohtajana hän toimi 1.4.2003–30.6.2004. Koulutukseltaan Jarkko Takanen on tuotantotalousinsinööri
ja laskentatoimen merkonomi. Hän ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen jäsen:

Scanfil Oyj

Toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen:

Jussi Capital Oy

Jorma J. Takanen, hallituksen varajäsen
Jorma J. Takanen (1946) on yhtiön perustaja, toimitusjohtaja vuosina 1976–2005 ja Sievi Capital -konsernin
konsernijohtaja 1.2.2005–31.12.2011 sekä Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja 1.1.2012–31.3.2013. Lisäksi hän
on toiminut yhtiön hallituksessa vuosina 1976–2016. Koulutukseltaan Jorma J. Takanen on kemian insinööri.
Hän ei ole riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallituksen puheenjohtaja:

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö, Jussi Capital Oy

Hallituksen jäsen:

Hapella Oy, iLOQ Oy

Toimitusjohtaja:

Jussi Invest Oy

ORGANISAATIO
Heikki Vesterinen, toimitusjohtaja
Heikki Vesterinen (1976), toimitusjohtaja 21.1.2015 alkaen. KTM Heikki Vesterinen aloitti Sievi Capital Oyj:n
sijoitus- ja talousjohtajana 1.9.2013. Hän on toiminut aikaisemmin Suomen Teollisuussijoituksessa
sijoitusjohtajana (2010–2013), sekä erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. Kaupthing Bank hf:n,
Finnfundin sekä Ernst & Youngin palveluksessa.
Markus Peura, talousjohtaja & Investment Manager
Markus Peura (1983) aloitti Sievi Capitalilla vuonna 2016. Koulutukseltaan Markus Peura on KTM ja CFA. Ennen
Sievi Capitalia hän on toiminut pääomasijoitusalalla Suomen Teollisuussijoituksessa (2012–2016) sekä
erilaisissa asiantuntijatehtävissä mm. Ålandsbankenilla, Rautaruukilla ja Kaupthing Bankissa.
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TILINPÄÄTÖS 2016
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2016
STRATEGISTEN SIJOITUSTEN KEHITYS
iLOQ Oy (omistusosuus 22,7 %) on nopeasti kansainvälistyvä suomalainen lukitusalan kasvuyhtiö. iLOQ:n
liiketoiminta kehittyi erinomaisesti vuonna 2016 yhtiön liikevaihdon ylittäessä 30 miljoonaa euroa ja
kannattavuuden ollessa hyvällä tasolla. Yhtiön kasvun odotetaan jatkuvan vahvana kuluvana vuonna.
Suvanto Trucks Oy (omistusosuus 67,2 %) on nopeasti kasvava, Suomen suurin itsenäinen käytettyjen kuormaautojen myyjä. Sievi Capital Oyj teki katsauskaudella sijoituksen yhtiöön nousten sen enemmistöomistajaksi.
Yhtiön liiketoiminta kehittyi vuonna 2016 hyvin, myynnin kasvaessa voimakkaasti. Vuonna 2017 yhtiö laajentaa
liiketoimintaansa pääkaupunkiseudulle.
Finelcomp Oy (omistusosuus 98,1 %) on innovatiivinen sähkökeskuskotelorakenteita ja metallisia
ohutlevytuotteita kehittävä ja valmistava yritys. Vuonna 2016 Finelcompin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus
pysyi hyvällä tasolla. Yhtiön näkymät vuodelle 2017 ovat verrattain positiiviset.
Katsauskauden aikana Sievi Capital myi strategisiin sijoituksiin kuuluneet sijoituksensa Kitron ASA:ssa sekä
IonPhasE Oy:ssä. Merkittävä osa yhtiön omistuksista Apetit Oyj:ssa ja Efore Oyj:ssa jaettiin katsauskaudella
Sievi Capital osakkeenomistajille osinkona. Yhtiölle osingonjaon jälkeen jääneet omistukset Apetit Oyj:ssa ja
Efore Oyj:ssa on siirretty yhtiön raportoinnissa strategisista sijoituksista finanssisijoituksiin.
SIJOITUSTOIMINNAN TULOS
Sievi Capitalin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 12,0 (9,0) milj. euroa ja katsauskauden tulos 9,9 (7,9) milj.
euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,14) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 21,6 % (12,3 %).
Katsauskaudella sijoitusten korko- ja osinkotuotot olivat 2,0 (4,4) milj. euroa. Sijoitusten arvonmuutokset olivat
11,1 (5,4) milj. euroa, joista tilikaudella realisoituneet voitot/tappiot 4,1 (-0,1) milj. euroa ja realisoitumattomat
arvonmuutokset 7,0 (5,5) milj. euroa.
Realisoituneet voitot syntyivät valtaosin 29.9.2016 myydyistä Kitron ASA:n osakkeista, joista realisoitui voittoa
katsauskaudella 9,0 milj. euroa. IonPhasE Oy:n tehdyistä sijoituksista irtauduttiin 1.7.2016, mistä realisoitui
tappiota katsauskaudella 1,4 milj. euroa. Osittaisirtautuminen Eforesta osingonjaon kautta johti 3,1 milj. euron
realisoituneeseen tappioon katsauskaudelle.
Realisoitumaton arvonmuutos koostui monesta osatekijästä, joista keskeisin oli iLOQ Oy:n osakkeisiin yhtiön
hyvän kehityksen seurauksena tehty 4,6 milj. euron arvonkorotus. Pienempiä arvonkorotuksia tehtiin lisäksi
Suvanto Trucks Oy:n osakkeiden sekä muihin sijoituksiin sisältyvän sijoituskiinteistön arvoon.
Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat korko- ja osinkotuotoista. Rahoitustuotoissa ja -kuluissa käsitellään vain
sellaisia sijoitustoiminnan rahoituseriä, jotka eivät liity suoraan sijoituksiin.
SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN JA SUBSTANSSIARVO
Sievi Capitalin sijoitustoiminta jakaantuu strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin.
Strategiset sijoitukset olivat vuoden 2016 lopussa 26,7 (59,4) milj. euroa. Lasku johtui pääosin katsauskaudella
toteutuneista Kitronin osakkeiden myynnistä sekä merkittävän osan Sievi Capitalin omistuksista Apetit Oyj:ssa
ja Efore Oyj:ssa jakamisesta osakkeenomistajille osinkona. Finanssisijoituksista irtauduttiin olennaisin osin
katsauskaudella ja niiden arvo oli vuoden 2016 lopussa 0,3 (4,1) milj. euroa. Muut sijoitukset olivat yhteensä
4,8 (3,7) milj. euroa 31.12.2016.
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Sievi Capital Oyj:n substanssiarvo 31.12.2016 oli 0,70 (1,23) euroa per osake. Substanssia laski katsauskauden
aikana jaettu 0,45 euron rahaosinko sekä yhteensä noin 0,24 euron arvoinen Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n
osakkeina jaettu osakeosinko.
Sijoitukset jakaantuivat ja substanssiarvo muodostui 31.12.2016 seuraavasti (milj. euroa):

31.12.2016
Strategiset sijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt
Listaamattomat yhtiöt
Finelcomp Oy *
iLOQ Oy
IonPhasE Oy
Suvanto Trucks Oy
Panphonics Oy
Strategiset sijoitukset, yhteensä
Finanssisijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt
Joukkovelkakirjalainat
Finanssisijoitukset, yhteensä

%

7,1
12,4

17,4 %
30,6 %

7,2
0,0
26,7

17,6 %
0,0 %
65,6 %

0,3

0,8 %

31.12.2015

%

40,5

57,1 %

8,3
7,9
2,7

11,7 %
11,1 %
3,8 %

0,0
59,4

0,0 %
83,8 %

5,9 %
5,9 %

0,3

0,8 %

4,1
4,1

3,5
1,3
4,8

8,6 %
3,2 %
11,8 %

2,0
1,7
3,7

2,8 %
2,4 %
5,2 %

Rahavarat
Muut velat ja saamiset yhteensä

9,8
-0,9

24,0 %
-2,3 %

6,0
-2,4

8,5 %
-3,4 %

Substanssiarvo yhteensä
Substanssiarvo per osake

40,7
0,70

100,0 %

70,8
1,23

100,0 %

Muut sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Listaamattomat osakkeet
Muut sijoitukset, yhteensä

* Finelcompin arvossa tapahtunut muutos on pääosin seurausta vertailukauden lukuun sisältyneen 1,1 milj. euron
lainasaamisen takaisinmaksusta katsauskauden aikana.

MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS
Sievi Capitalin maksuvalmius on erinomainen. Taseen loppusumma oli 44,7 (75,9) milj. euroa.
Omavaraisuusaste oli 91,0 (93,4) % ja nettovelkaantumisaste -24,0 (-10,6) %.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 32,4 (8,7) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta -28,7 (-6,3) milj. euroa sisältää
osingonmaksun -26,0 (-5,8) milj. euroa.
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HENKILÖSTÖ JA MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
Sievi Capitalin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 3 (3) henkilöä.
Sievi Capital nimitti Markus Peuran yhtiön talousjohtajaksi 1.1.2017 alkaen. Uuden tehtävänsä ohella hän
jatkaa edelleen Sievi Capitalin palveluksessa Investment Managerina.
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA KURSSIKEHITYS
Sievi Capital Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät katsauskauden aikana muuttumattomana.
Sievi Capitalin osakepääoma oli vuoden 2016 lopussa 15.178.567,50 euroa ja osakkeiden lukumäärä 57 765
439. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon. Yhtiön
omistuksessa ei ollut omia osakkeita katsauskauden aikana.
Sievi Capitalilla oli 31.12.2016 yhteensä 1648 (1466) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistivat
yhteensä 96,1 (95,9) % osakkeista. Hallintarekisteröityjen osuus oli yhteensä 1,3 (1,2) %. Katsauskauden aikana
yhtiö ei ole saanut liputusilmoituksia omistusosuuden muutoksista Sievi Capitalissa.
Sievi Capitalin osakkeen päätöskurssi vuoden 2015 lopussa oli 1,58 euroa. Katsauskauden aikana osakkeen ylin
kurssi oli 1,91 euroa, alin 1,21 euroa ja keskikurssi 1,49 euroa. Katsauskauden lopussa osakkeen päätöskurssi
oli 1,29 euroa ja osakekannan markkina-arvo 74,5 (91,3) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä
katsauskaudella 1 232 502 (557 113) kappaletta, joka vastaa 2,1 (1,0) % osakekannasta.
YHTIÖKOKOUKSET VUONNA 2016 JA HALLITUKSEN VALTUUDET
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2016. Tämän lisäksi katsauskaudella pidettiin
ylimääräiset yhtiökokoukset 30.9.2016 ja 9.12.2016. Sievi Capital julkaisi yhtiökokouksien päätöksistä
pörssitiedotteet yhtiökokouspäivinä. Pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.sievicapital.fi.
Sievi Capitalin ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 4.11.2014 pitämässään kokouksessa hallituksen päättämään
yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien
osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta. Osakeannit ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat
tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallituksen harkinnan
mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysostojen rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön
tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja pääomarakenteen vahvistamiseksi.
Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeanneista. Valtuutus on
voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Sievi Capitalin hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka ohjaa varojen sijoittamista ja määrittelee rajat
riskinotolle sekä ohjaa allokaatiota eri riski- ja omaisuusluokkiin. Finanssisijoituksissa pyritään painottamaan
likvidejä ja maltillisen riskin instrumentteja. Finanssisijoituksista on pääosin luovuttu tilikauden 2016 aikana,
jolloin riskin hajauttaminen ei salkun vähäisen koon takia ole enää olennaista. Uusia pääomasijoituksia ei
sijoitusstrategian mukaan tehdä aloittaviin tai aloittavassa vaiheessa oleviin yhtiöihin joilla ei vielä ole näyttöä
liiketoiminnan kannattavuudesta. Sijoitusten hajautusta koordinoidaan riskienhallinnan kannalta myös
yksittäisten omaisuusluokkien sisällä.
Sijoituksiin saattaa sisältyä markkinariskiä, vastapuoliriskiä, poliittista riskiä ja valuuttariskiä.
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Osakkeiden hintariski
Sievi Capital jakaa sijoituksensa strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin.
Finanssisijoituksiin sisältyy ainoastaan sijoitukset Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n. Kymmenen prosentin positiivisella
tai negatiivisella muutoksella strategisten sijoitusten ja muihin sijoituksiin sisältyvien listaamattomien
osakkeiden käyvässä arvossa olisi noin 2,8 milj. euron samansuuntainen vaikutus tulokseen ennen veroja.
Valuuttariski
Yhtiö voi tehdä sijoituksia myös muissa valuutoissa kuin euroissa, jolloin yhtiö altistuu translaatioriskeille eli
riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan yhtiön toimintavaluutaksi eli euroksi.
Arvonmuutokset kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelmassa. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2016 muussa valuutassa
kuin eurossa tehtyjä sijoituksia.
Korkoriski ja luottoriski
Sievi Capitalin sijoitustoimintaan ei liity merkittävää korkoriskiä eikä luottoriskiä sijoitusten rakenteesta
luonteesta johtuen. Nämä riskit liittyvät ainoastaan yhtiön pääomasijoitustoimintaan liittyviin lainoihin, joiden
määrä suhteessa yhtiön varoihin oli alle 1 % yhtiön taseen loppusummasta katsauskauden lopussa.
Muiden riskien osalta ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskauden aikana.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Sijoitustoiminnan näkymiin vaikuttaa olennaisesti yhtiön ulkopuoliset tekijät, josta johtuen Sievi Capital ei anna
ennustetta tulevaisuuden näkymistä.
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 17.803.875,92 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.4.2017.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Sievi Capitalin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä
osana vuoden 2016 vuosikertomuksessa viimeistään viikolla 11 ja se on julkaisunsa jälkeen myös saatavilla
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sievicapital.fi.
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TULOSLASKELMA, IFRS

EUR

Liitetieto

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

Osinkotuotot
Korkotuotot
Tuotot yhteensä

2
2

1 738 064
287 535
2 025 599

3 785 377
627 591
4 412 969

Sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot & kulut
Sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset
Liiketoiminnan muut tuotot
Hallintokulut
Liiketoiminnan muut kulut

3
3

4 094 824
7 046 812
42 000
-531 098
-661 229

-129 850
5 504 770
44 375
-487 033
-314 621

12 016 908

9 030 609

6 315
-46 376

3 067
-63 616

11 976 847

8 970 060

-2 093 444

-1 037 703

Tilikauden tulos

9 883 403

7 932 357

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille

9 883 403

7 932 357

0,17
0,17

0,14
0,14

12
13

Liikevoitto
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

14
14

Tulos ennen veroja
Tuloverot

15

Tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur)
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (eur)
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TASE, IFRS
EUR

Liite
tieto

31.12.2016

31.12.2015

4
6
7
17
18

28 324 343
3 500 000
394 821
0
884 737
33 103 901

57 311 549
2 000 000
3 780 875
0
2 381 760
65 474 184

19

298 723

201 427

5

0

4 144 890

20

1 514 832
9 772 233
11 585 787

0
6 041 612
10 387 928

Varat yhteensä

44 689 688

75 862 112

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä

21

15 178 568
12 664 002
12 825 689
40 668 258

15 178 568
12 664 002
43 004 219
70 846 789

Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat

22
18

0
2 384 055
2 384 055

2 147 000
2 085 361
4 232 361

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat

22
22

0
1 637 375
1 637 375

540 000
242 962
782 962

4 021 430

5 015 323

44 689 688

75 862 112

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
Sijoituskiinteistöt
Pitkäaikaiset saamiset
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Siirtosaamiset ja muut saamiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset
Rahavarat

Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä
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RAHAVIRTALASKELMA, IFRS
EUR

Liitetieto

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

26

9 883 403
-13 120 415
2 093 444

7 932 357
-9 720 063
1 037 703

257 087
-243 850

-531 892
-40 054

Sijoitusten hankinnat
Sijoitusten luovutustuotot
Sijoitustoiminnan myönnetyt lainasaamiset
Sijoitustoiminnan lainasaamisten takaisinmaksut
Saadut korot sijoitustoiminta
Saadut korot rahoitustuotot
Maksetut korot
Saadut osingot
Maksetut verot

-5 186 224
38 657 543
-637 288
1 128 111
287 535
152 869
-785 652
1 738 064
-1 812 559

-3 150 997
9 562 304
-1 125 123
487 044
625 844
3 067
-190 966
3 785 377
0

Liiketoiminnan nettorahavirta

32 412 069

8 674 601

0

0

-2 687 000
-25 994 448
-28 681 448

-490 000
-5 776 544
-6 266 544

3 730 621
6 041 612
9 772 233

2 408 057
3 633 556
6 041 612

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto
Oikaisut tilikauden tulokseen
Verot
Käyttöpääoman muutokset
Velkojen muutokset
Saamisten muutokset

Investointien rahavirrat
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.

27

20

15

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
1000 EUR

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

EUR

Liite- Osaketieto pääoma

Sijoitetun
vapaan pääoman rahasto

15 179

12 664

Oma pääoma 1.1.2016
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Liiketoimet omistajien kanssa
Optio-oikeudet
Osingonjako

12
27

Oma pääoma 31.12.2016

21

EUR

15 179

12 664

Liite- Osaketieto pääoma

Sijoitetun
vapaan pääoman rahasto

15 179

12 664

Oma pääoma 1.1.2015
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Liiketoimet omistajien kanssa
Optio-oikeudet
Osingonjako
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Oma pääoma 31.12.2015

21

15 179

12 664

16

Oma
Kertyneet pääoma
voittovarat yhteensä
43 003

70 846

9 883

9 883

7
-40 069

7
-40 069

12 825

40 668

Oma
Kertyneet pääoma
voittovarat yhteensä
40 840

68 683

7 932

7 932

7
-5 777

7
-5 777

43 003

70 846

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
1. Perustiedot
Sievi Capital Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sievi ja rekisteröity osoite
Unioninkatu 20–22, 00130 Helsinki. Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien.
Emoyritys Sievi Capital Oyj on pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa kasvaviin ja kannattaviin yhtiöihin
ensisijaisesti Suomessa ja Pohjoismaissa.
2. Tilinpäätöksen laatimisperusta
Sievi Capitalin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016 voimassa olleita IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn
mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Tilinpäätöksen
liitetiedot ovat myös suomalaisen, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.
Tilinpäätöstiedot esitetään euroina, oman pääoman laskelma ja liitetiedot tuhansina euroina. Sievi Capitalin
tytär- ja osakkuusyrityssijoitukset, sijoituskiinteistöt sekä muut sijoitukset arvostetaan käypään arvoon.
Muiden tilinpäätöserien arvostaminen perustuu alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laatimisperiaatteissa ole
muuta kerrottu. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Yhtiöllä ei ole ollut laajan tuloksen eriä esitettävillä tilikausilla ja siten laajaa
tuloslaskelmaa ei esitetä. Tilinpäätös laaditaan kalenterivuodelta, joka on Sievi Capitalin raportointikausi.
3. Sijoitusyhteisö
Sievi Capital Oyj on sijoitusyhteisö. Sijoitusyhteisö on IFRS:n mukaan yhteisö,





joka saa yhdeltä tai useammalta sijoittajalta rahaa siinä tarkoituksessa, että kyseiselle sijoittajalle (tai
kyseisille sijoittajille) tuotetaan sijoitusten hallinnointipalveluja;
joka sitoutuu sijoittajaansa (tai sijoittajiaan) kohtaan siihen, että sen liiketoiminnan tarkoituksena on
rahan sijoittaminen yksinomaan tuoton hankkimiseksi pääoman arvon nousuna, sijoitustuottoina tai
näinä molempina. Sijoitustuottoja ovat esimerkiksi osingot, korkotuotot tai vuokratuotot; ja
jonka sijoituksista olennainen osa arvostetaan ja niiden tuloksellisuutta arvioidaan käypään arvoon
perustuen.

Se, että jokin edellä olevista tyypillisistä ominaispiirteistä puuttuu, ei estä yhteisön luokittelemista
sijoitusyhteisöksi. Sijoitusyhteisön on sovellettava konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevaa
poikkeusta. Siten Sievi Capitalin omistamat tytäryrityssijoitukset käsitellään rahoitusinstrumentteina ja
arvostetaan taseessa käypään arvoon, eikä niitä yhdistellä tilinpäätöksen eri eriin rivi riviltä.
Tytäryrityssijoitukset esitetään taseessa nettomääräisesti yhdistettynä yhdelle riville Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset. Sijoitusten käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja
ne esitetään tuloslaskelman erissä sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat
arvonmuutokset riippuen arvonmuutosten luonteesta. Käsittelytavan perusteena on se, että sijoitusyhteisön
kannalta käypää arvoa käyttämällä tuotetaan merkityksellisempää informaatiota. Konsernin sisäisiä eriä, jotka
hankintamenetelmää sovellettaessa eliminoitaisiin, ei eliminoida. Sievi Capital ei myöskään sovella
liiketoimintojen yhdistämisiin IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia, kun se saa määräysvallan
toisessa yhteisössä.
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Osakkuusyrityssijoitusten kirjanpitokäsittelyä on kuvattu osiossa Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset.
Tarkemmat tiedot Sievi Capitalin sijoituksista 31.12.2016 ja 31.12.2015 on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa
4-7.
4. Ulkomaan rahan määräiset erät
Sievi Capitalin tilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.
Valuuttamääräiset
liiketapahtumat
kirjataan
toimintavaluutan
määräisiksi
tapahtumapäivän
valuuttakursseilla. Syntyneet kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoituksen kurssierot esitetään
nettomääräisinä rahoitustuotoissa ja -kuluissa.
Muiden kuin euromääräisten tytär- ja osakkuusyrityssijoitusten euroiksi muuntamisesta johtuvat kurssierot
sisältyvät erään Sijoitusten arvonmuutokset.
5. Rahoitusvarat ja -velat
Sijoitukset ja rahoitusinstrumentit luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin
rahoitusvaroihin ja -velkoihin, lainoihin ja muihin saamisiin, ja jaksotettuun hankintamenoon kirjattuihin
velkoihin. Sievi Capital luokittelee rahoitusvarat ja -velat hankintahetkellä hankinnan tarkoituksen perusteella.
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.
5.1 Rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin sijoituksiin kuuluvat mm. sijoitukset tytär- ja osakkuusyrityksiin
sekä arvopaperisijoitukset. Sijoitukset arvostetaan käypiin arvoihin jokaisena raportointipäivänä ja käyvän
arvon muutokset kirjataan tilikauden tulokseen sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Sijoitusten
käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään tuloslaskelman erissä sijoitusten
realisoituneet voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset riippuen arvonmuutosten
luonteesta. Käypien arvojen määritysperusteita on kuvattu laatimisperiaatteissa kohdassa 6 ja liitetiedoissa 810.
Tytäryritykset
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa emoyrityksellä on määräysvalta. Määräysvallan katsotaan syntyvän, kun
Sievi Capital olemalla osallisena yhteisössä altistuu yhteisön muuttuvalle tuotolle tai Sievi Capital on oikeutettu
sen muuttuvaan tuottoon ja yhtiön pystyy vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä yhteisöä koskevaa
valtaansa. Määräysvalta perustuu yleensä emoyrityksen välittömään tai välilliseen yli 50 prosentin
omistusosuuteen tytäryrityksen äänivallasta. Mikäli tosiasiat tai olosuhteet myöhemmin muuttuvat, Sievi
Capital arvioi uudelleen onko sillä vielä määräysvalta yhteisössä. Sievi Capital soveltaa sijoitusyhtiönä
konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevaa poikkeusta. Sijoitukset tytäryrityksiin käsitellään
rahoitusinstrumentteina käypään arvoon tulosvaikutteisesti, eikä niihin sovelleta IFRS10:n mukaisia
yhdistelytoimenpiteitä. Nämä osuudet esitetään taseessa yhdellä rivillä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat sijoitukset. Sijoitusten käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään
tuloslaskelman erissä sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat
arvonmuutokset riippuen arvonmuutosten luonteesta.
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Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa Sievi Capitalilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta
syntyy pääsääntöisesti silloin, kun yhtiö omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun Sievi Capitalilla on
muutoin huomattava vaikutusvalta mutta ei määräysvaltaa.
Sievi Capital on päättänyt käyttää pääomaosuusmenetelmän soveltamista koskevaa helpotusta (IAS 28). Kuten
tytäryrityssijoitukset, myös sijoitukset osakkuusyrityksiin käsitellään rahoitusinstrumentteina käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, eikä niihin sovelleta pääomaosuusmenetelmää. Nämä osuudet esitetään taseessa yhdellä
rivillä Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset. Osakkuusyrityssijoitusten käypien arvojen
muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään tuloslaskelman erissä sijoitusten realisoituneet
voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset riippuen arvonmuutosten luonteesta.
Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat julkisesti noteeraamattomia muita kuin johdannaissopimuksia, joilla on kiinteä
tai määriteltävissä oleva maksupäivä, eikä Sievi Capital pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän erään
kuuluvat myyntisaamiset ja muut saamiset. Lainat ja saamiset arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä
jaksotettuun hankintamenoon. Ne kirjataan pitkäaikaisiin varoihin, jos niiden eräpäivä on enemmän kuin 12
kuukautta raportointipäivän jälkeen. Myyntisaamiset arvostetaan hankintamenoon vähennettynä
mahdollisilla arvonalentumistappioilla. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan tapauskohtaisesti.
Luottotappiot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan.
Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisvaroista, pankkitileillä olevista varoista ja lyhytaikaisista pankkitalletuksista.
Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Ne
ovat helposti vaihdettavissa etukäteen tiedossa olevaan määrään käteisvaroja ja niiden arvonmuutosten riski
on vähäinen.
5.2 Rahoitusvelat
Rahoitusvelat jaetaan kahteen ryhmään: käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusvelkoihin
(johdannaisvelat) sekä jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvelkoihin (muut rahoitusvelat).
Sievi Capitalilla ei ollut rahoitusvelkoja 31.12.2016 ja oli vain muita rahoitusvelkoja 31.12.2015.
Rahoitusvelka merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon ja se arvostetaan myöhemmin edellä
mainitun luokittelun perusteella joko jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä tai
käypään arvoon. Rahoitusvelka luokitellaan lyhytaikaiseksi, ellei Sievi Capitalilla ole ehdotonta oikeutta siirtää
velan maksua vähintään 12 kuukauden päähän raportointikauden päättymispäivästä. Vieraan pääoman menot
kirjataan rahoituskuluiksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.
6. Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen
Käypä arvo on rahamäärä, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä
markkinaosapuolten välillä toimivilla markkinoilla toteutuvassa tavanomaisessa liiketoimessa arvostuspäivänä.
IFRS-standardit edellyttävät käypien arvojen määrittämistä sekä tase-erien arvostamista että liitetiedoissa
esitettäviä lisätietoja varten. Käypien arvojen määrittämisessä käytettävät syöttötiedot luokitellaan kolmelle
eri käypien arvojen hierarkiatasolle. Hierarkiatasot perustuvat syöttötietojen lähteeseen.


Taso 1: käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien noteerattuihin hintoihin toimivilla
markkinoilla arvostuspäivänä.
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Taso 2: instrumenttien käyvät arvot perustuvat merkittäviltä osin muihin syöttötietoihin kuin tasoon
1 sisältyviin noteerattuihin hintoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle ovat
todennettavissa joko suoraan tai epäsuorasti.
Taso 3: instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät
perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden
käyttöön yleisesti hyväksytyissä kassavirtapohjaisissa arvostusmalleissa.

Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettu erä on kokonaisuudessaan luokiteltu,
on määritetty koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan
syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys on arvioitu kyseisen käypään arvoon arvostetun erän
suhteen kokonaisuudessaan.
Lisätietoja Sievi Capitalin sijoitusten käypien arvojen määrittämisen periaatteista sekä käytännöistä on esitetty
liitetiedoissa 8-10.
7. Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistö on kiinteistö, eli maa-alue, rakennus tai rakennuksen osa, jota Sievi Capital pitää hallussaan
hankkiakseen vuokratuottoja tai omaisuuden arvonnousua tai näitä molempia. Sijoituskiinteistö arvostetaan
alun perin hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään transaktiomenot, kuten varainsiirtoverot ja
asiantuntijapalkkiot, sekä lisätään perusparannuksista johtuvat aktivointikelpoiset menot. Alkuperäisen
kirjaamisen jälkeen Sievi Capital arvostaa sijoituskiinteistöt käypään arvoon. Sijoituskiinteistöjen käypien
arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään tuloslaskelman erissä sijoitusten realisoituneet
voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset riippuen arvonmuutosten luonteesta.
Sijoituskiinteistö kirjataan pois taseesta, kun se luovutetaan, tai kun se poistetaan käytöstä pysyvästi eikä sen
luovuttamisesta ei ole odotettavissa vastaavaa taloudellista hyötyä.
8. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sievi Capitalilla ei ollut aineellisia hyödykkeitä 31.12.2016 tai 31.12.2015.
9. Vuokrasopimukset
Sievi Capitalilla ei ollut rahoitusleasingsopimuksia eikä pitkiä vuokrasopimuksia tilikausilla 2016 tai 2015.
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina
vuokrasopimuksina, ja vuokrat kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi vuokra-ajalle.
10. Oma pääoma
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut maksut kirjataan omaan pääomaan, vähennettyinä
liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvilla transaktiomenoilla sekä verojen osuudella.
Mikäli emoyritys ostaa omia osakkeitaan, maksettu vastike ja hankinnasta välittömästi aiheutuvat
transaktiomenot, verovaikutuksilla oikaistuna, vähennetään emoyrityksen omistajille kuuluvasta omasta
pääomasta, kunnes osakkeet mitätöidään tai ne lasketaan uudelleen liikkeeseen. Jos kyseiset omat osakkeet
myöhemmin myydään edelleen tai ne lasketaan uudelleen liikkeeseen, saadut vastikkeet merkitään suoraan
emoyrityksen omistajille kuuluvaan omaan pääomaan, vähennettynä liikkeeseenlaskusta välittömästi
johtuvilla transaktiomenoilla sekä verojen osuudella.
Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa osinkoa ei vähennetä emoyrityksen omasta pääomasta ennen kuin
yhtiökokous on päättänyt osingon maksamisesta.
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11. Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan taseeseen, kun Sievi Capitalille on syntynyt aikaisemman tapahtuman seurauksena ole-massa
oleva velvoite, jonka toteutuminen on todennäköistä, ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioi-tavissa.
Näihin kuuluvat mm. uudelleenjärjestelykustannukset. Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun sitä koskeva
yksityiskohtainen ja asianmukainen suunnitelma on laadittu ja annettu riittävä peruste odottaa että
uudelleenjärjestely toteutetaan. Varauksena kirjattava määrä vastaa johdon parasta arviota menoista, joita
olemassa olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää raportointikauden päättymispäivänä.
Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta Sievi Capitalin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman
realisoituessa (esimerkiksi keskeneräisen oikeusprosessin lopputulos). Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös
sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka
suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona.
12. Sijoitusten arvonmuutokset, tuotot ja niiden tuloutusperiaatteet
Sievi Capitalin tuotot koostuvat korko- ja osinkotuotoista. Korkotuotot ja muut rahoitustuotot kirjataan
efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. Oikeus osinkoon
syntyy silloin, kun osinkoa jakavan yhtiön yhtiökokous on tehnyt päätöksen osingon jakamisesta.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavien sijoitusten arvonmuutokset sisältyvät tuloslaskelman eriin
sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot tai sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset riippuen
arvonmuutosten luonteesta.
13. Työsuhde-etuudet
Sievi Capitalin työsuhde-etuudet koostuvat seuraavista:




lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet; ja
osakeperusteiset maksut.

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisältyvät tuloslaskelman erään Hallintokulut.
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat palkat, palkkiot sekä luontaisedut, vuosilomat ja bonukset.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (eläkkeet)
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet maksetaan saajilleen työsuhteen päättymisen jälkeen. Sievi
Capitalissa nämä etuudet koostuvat eläkkeistä. Yhtiön suomalaisen henkilöstön eläketurva on hoidettu
eläkevakuutuksilla. Eläkejärjestely luokitellaan joko maksu- tai etuuspohjaseksi järjestelyksi. Maksupohjaisessa
järjestelyssä yhtiö suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yhteisölle tai järjestelylle, jonka jälkeen Sievi Capitalilla
ei ole mitään lakiin perustuvaa tai tosiasiallista velvoitetta suorittaa lisämaksuja, jos maksujen vastaanottaja
olisi kykenemätön suorittamaan kyseessä olevat eläkkeet. Kaikki eläkejärjestelyt, jotka eivät ole
maksupohjaisia järjestelyjä ovat etuuspohjaisia järjestelyjä. Maksupohjaisten eläkejärjestelyjen maksut
kirjataan tuloslaskelmaan sen tilikauden kuluksi, johon ne liittyvät. Sievi Capitalilla ei ollut etuuspohjaisia
järjestelyjä tilikaudella.
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Osakeperusteiset maksut (optiojärjestely)
Optio-oikeudet arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluiksi tasaisesti oikeuden
syntymisajanjakson aikana. Optioiden myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu Sievi Capitalin arvioon
niiden optioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Yhtiö
päivittää oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena raportointikauden päättymispäivänä. Arvioiden
muutokset käsitellään tulosvaikutteisesti.
Optiojärjestelyjen käypä arvo määritetään black-sholes -hinnoittelumallin perusteella. Optioiden käypää arvoa
määritettäessä otetaan huomioon markkinaperusteiset ehdot sekä oikeuden syntymiseen liittymättömät
ehdot. Työsuoritukseen perustuvia ja muita kuin markkinaperusteisia oikeuden syntymisehtoja, kuten
kannattavuus ja tietty tuloksen kasvutavoite, ei oteta huomioon määritettäessä option käypää arvoa, vaan ne
vaikuttavat arvioon optioiden lopullisesta määrästä. Arvio siitä, kuinka moneen optioon odotetaan syntyvän
oikeus, tarkistetaan jokaisen raportointikauden päättymispäivänä.
Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkinnöistä saadut varat, mahdollisilla transaktiomenoilla
vähennettyinä, kirjataan järjestelyn ehtojen mukaisesti sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoon.
14. Liikevoitto
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Sievi Capital on määrittänyt sen
seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka saadaan, kun korko- ja osinkotuottojen, sijoitusten
arvonmuutosten sekä liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissummasta vähennetään hallintokulut sekä
liiketoiminnan muut kulut. Rahoituserät sekä tuloverot esitetään liikevoiton alapuolella.
15. Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu koostuu emoyrityksen tilikauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta sekä
emoyrityksen laskennallisten verovelkojen ja -saamisten muutoksesta. Kauden verotettavaan tuloon
perustuva vero lasketaan Suomen verolainsäädännön mukaan määräytyvän verotettavan tulon ja
voimassaolevan verokannan tai tilinpäätöspäivään mennessä käytännössä hyväksytyn verokannan perusteella.
Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Tuloverot kirjataan tulosvaikutteisesti,
paitsi silloin kun ne liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjattuihin eriin tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin
myös vero kirjataan kyseisiin eriin.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan pääsääntöisesti kaikista varojen sekä velkojen kirjanpitoarvojen
ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista velkamenetelmän mukaisesti. Merkittävin väliaikainen
ero syntyy sijoitusten arvostamisesta käypään arvoon.
Laskennallinen verosaaminen kirjataan vain siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että saaminen voidaan
käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa vastaan. Laskennallisen verosaamisen
kirjaamisedellytykset arvioidaan jokaisen raportointikauden päättymispäivänä. Laskennalliset verovelat
kirjataan yleensä taseeseen täysimääräisinä. Sijoituksista kirjattava laskennallinen verovelka määritetään
verotuksellisen hankintamenon ja käyvän arvon välisestä erotuksesta luovutusvoittoverosäännöstön alaisen
omaisuuden osalta.
Laskennalliset verot määritetään käyttäen niitä verokantoja (ja verolakeja), jotka todennäköisesti ovat
voimassa veron maksuhetkellä. Verokantana käytetään raportointikauden päättymispäivänä voimassaolevia
verokantoja tai tilikautta seuraavan vuoden verokantoja, mikäli ne on käytännössä hyväksytty
raportointikauden päättymispäivään mennessä.
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16. Rahavirtalaskelma
Pääomasijoituksille annettujen lainasaamisten käsittely muuttui vuoden 2015 tilinpäätöksessä aiemmasta
investointien rahavirrasta liiketoiminnan rahavirtaan.
17. Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
IFRS-tilinpäätöksen laatiminen edellyttää yhtiön johdon tekevän sekä



harkintaan perustuvia ratkaisuja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan että
arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitavien varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin
sekä esitettäviin liitetietoihin.

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut vaikuttavat laatimisperiaatteiden valintaan ja niiden
soveltamiseen. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa on
vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja. Merkittävin osa-alue, jossa johto on käyttänyt edellä
kuvattua harkintaa, liittyy Sievi Capital Oyj:n sijoitusyhteisöstatukseen.
Arviot ja niihin liittyvät oletukset perustuvat Sievi Capitalin aikaisempiin kokemuksiin ja muihin tekijöihin, kuten
viimeisimpään käytettävissä olevaan tietoon, tulevaisuuden tapahtumia koskeviin olosuhteisiin ja näkymiin
tilinpäätöksen laadinta-ajankohtana. Näiden katsotaan edustavan johdon parasta näkemystä
tarkasteluhetkellä ja olevan kohtuullisia olosuhteet huomioon ottaen. On mahdollista, että toteumat
poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista ja oletuksista.
Sijoitusyhteisöstatus
Yhtiön johto katsoo, että Sievi Capital Oyj on sijoitusyhteisö, sillä se täyttää sijoitusyhteisöksi luokittelun
edellytykset. Päätös on tehty johdon arvion ja harkinnan pohjalta.

23

Luokitteluehto
Yhteisö saa yhdeltä tai Yhtiö on pörssilistattu sijoitusyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa
useammalta sijoittajalta rahaa voittoa osakkeenomistajilleen.
siinä tarkoituksessa, että
kyseiselle sijoittajalle (tai
kyseisille sijoittajille) tuotetaan
sijoitusten
hallinnointipalveluja
Yhteisö sitoutuu sijoittajaansa Sievi Capital harjoittaa sijoitustoimintaa tuoton hankkimiseksi pääoman
(tai sijoittajiaan) kohtaan arvon nousuna, sijoitustuottoina tai näinä molempina. Sijoitukset
siihen, että sen liiketoiminnan jaetaan strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin.
tarkoituksena
on
rahan
sijoittaminen vain tuoton
hankkimiseksi pääoman arvon
nousuna, sijoitustuottoina tai
näinä molempina; ja
Yhteisö, jonka sijoituksista Yhtiön ulkoinen ja sisäinen raportointi perustuu käypien arvojen
olennainen osa arvostetaan ja käyttöön.
niiden
tuloksellisuutta
arvioidaan käypään arvoon
perustuen.

Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen
Sievi Capitalin tilinpäätöksessä sijoitusten käypien arvojen määrittäminen on keskeinen osa-alue. Sijoitusten
käypien arvojen määrittäminen saattaa edellyttää merkittäviä johdon arvioita ja oletuksia silloin kun
sijoituksella ei ole markkinanoteerausta. Ensisijaisesti sijoituksille käytetään markkinanoteerausta. Jos sitä ei
ole saatavilla, arvostuksessa käytetään yleisesti käytettyjä kassavirtapohjaisia arvonmääritystapoja, jotka
edellyttävät liiketoiminnan ja sen markkinoiden ennusteiden käyttöä. Käytettyihin ennusteisiin liittyy
huomattavaa epävarmuutta niiden toteutumisesta sekä sijoituskohteesta johtuvista että sen ulkopuolisista
syistä.
18. Päättyneellä tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit
Sievi Capital on noudattanut vuoden 2016 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja
standardeja:
Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskeva hanke
(sovellettava 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset selventävät IAS 1:n ohjeistusta
olennaisuuteen, tuloslaskelma- ja tase-erien yhdistämiseen, väliotsikoiden esittämiseen sekä tilinpäätöksen
rakenteeseen ja laadintaperiaatteisiin liittyen. Sievi Capital Oyj:n konsernitilinpäätökseen on tehty pieniä
muutoksia tilinpäätöksen esittämiseen.
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19. Tulevilla tilikausilla sovellettavat uudet ja uudistetut standardit sekä tulkinnat
IASB on julkistanut seuraavat standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa ja joita Sievi Capital ei ole
vielä soveltanut. Sievi Capital ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien,
tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan
tilikauden alusta lukien.
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit (voimaantulo 1.1.2018). IFRS 9 -standardi korvaa nykyisen IAS 39
Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardin. IFRS 9:ään sisältyy uudistettu ohjeistus
rahoitusinstrumenttien kirjaamisesta ja arvostamisesta. Rahoitusvarat luokitellaan ja arvostetaan yhteisön
liiketoimintamalliin ja rahoitusvarojen sopimusperusteisiin kassavirtoihin perustuen. Standardin myötä tulee
uusia, yhteisön riskienhallintakäytäntöjä koskevia liitetietovaatimuksia. Yhtiö arvioi, ettei muutoksilla ole
merkittävää vaikutusta konsernin tuleviin tilinpäätöksiin. Sievi Capitalin sijoitukset arvostetaan jatkossakin
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Yhtiö jatkaa standardin vaikutusten arviointia.
Muiden muutettujen standardien ja tulkintojen käyttöönotolla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia Sievi
Capitalin tilinpäätöksiin niiden käyttöönoton yhteydessä.
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, IFRS
1000 eur
1. Segmentti
Sievi Capitalilla on vain yksi toimintasegmentti; sijoitustoiminta.
Sijoitustoiminta jakaantuu strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin sekä muihin sijoituksiin.
Sievi Capital Oyj ei esitä erikseen segmenttilukuja, koska koko yhtiön luvut ovat samalla sijoitustoiminnan
segmentin lukuja.

2. Tuotot

Osinkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista
Korkotuotot pitkäaikaisista saamisista
Tuotot yhteensä

2016

2015

1 738
235
53
2 026

3 785
455
173
4 413

2016
9 389
-4 567
-727

2015
290
-309
-110

4 095

-130

4 427
0
0
1 119
1 500
7 047

10 663
-641
-85
-2 132
-2 300
5 505

3. Sijoitusten arvonmuutokset
Sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot sekä kulut
Toteutuneet sijoitusten voitot
Toteutuneet sijoitusten tappiot
Sijoituksien hankintaan ja luovutuksiin liittyvät korko- ja muut kulut
(sisältää myös valuuttakurssivoitot- ja tappiot)
Sijoitusten realisoituneet voitot/tappiot sekä kulut yhteensä
Sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista/osakkuusyhtiöt
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista/pitkäaikaiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista/lyhytaikaiset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista sijoituksista/tytäryhtiöt
Arvonmuutokset sijoituskiinteistöistä
Sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset yhteensä
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4. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset/pitkäaikaiset
Yhtiö ei yhdistele tytäryrityksien tietoja, vaan ne arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Osakkuusyritykset arvostetaan myös käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirj. sijoitukset/pitkäaik. kauden alussa
Lisäykset/siirto lyhytaikaisista
Vähennykset
Käyvän arvon muutokset
Muut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirj. sijoitukset/pitkäaik. kauden lopussa
Osakkuusyrityksien osakkeet kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Käyvän arvon muutokset
Siirto käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset/pitkäaikaiset
Osakkuusyrityksien osakkeet kauden lopussa

2016
8 040
316
-8 021
0
337

2015
0
8682
0
-641
8040

40 373
0
-32 034
4 427
-316
12 449

29 554
156
0
10 663
40 373

Realisoituneet voitot syntyivät valtaosin 29.9.2016 myydyistä Kitron ASA:n osakkeista, joista realisoitui voittoa
katsauskaudella 9,0 milj. euroa. IonPhasE Oy:n tehdyistä sijoituksista irtauduttiin 1.7.2016, mistä realisoitui tappiota
katsauskaudella 1,4 milj. euroa. Osittaisirtautuminen Eforesta osingonjaon kautta johti 3,1 milj. euron realisoituneeseen
tappioon katsauskaudelle. In-natura osinkoa jaettiin 8,3 milj. euroa (Apetit Oyj:n osakkeina), sekä 5,8 milj. euroa (Efore
Oyj:n osakkeina).

Tytäryhtiöosakkeet kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Käyvän arvon muutokset
Tytäryhtiöosakkeet kauden lopussa

8 898
5 652
-130
1 119
15 538

11 030
0
0
-2 132
8 898

Yhteensä

28 324

57 311
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Tiedot osakkuusyrityksistä
Kotipaikka

Omistusosuus (%)

31.12.2016
iLOQ Oy
Panphonics Oy

Oulu
Tampere

22,68
40,00

31.12.2015
iLOQ Oy
Kitron ASA
Panphonics Oy
IonPhasE Oy
Efore Oyj

Oulu
Billingstad, Norja
Tampere
Tampere
Espoo

23,1
33,0
40,0
35,8
21,8

31.12.2016
Scanfil NV
Finelcomp Oy
Suvanto Trucks Oy

Ekeren (Antwerpen), Belgia
Outokumpu
Turku

99,998 %
98,1 %
67,2 %

31.12.2015
Scanfil NV
Finelcomp Oy

Ekeren (Antwerpen), Belgia
Outokumpu

99,998 %
100 %

Tiedot tytäryrityksistä

Sijoitukset jakaantuivat 31.12.2016 seuraavasti (milj. euroa):
31.12.2016
Strategiset sijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt
Listaamattomat yhtiöt
Finelcomp Oy *
7,1
iLOQ Oy
12,4
IonPhasE Oy
Suvanto Trucks Oy
7,2
Panphonics Oy
0,0
Strategiset sijoitukset, yhteensä
26,7
Finanssisijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt
Joukkovelkakirjalainat
Finanssisijoitukset, yhteensä
Muut sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Listaamattomat osakkeet
Muut sijoitukset, yhteensä

31.12.2015
40,5
8,3
7,9
2,7
0,0
59,4

0,3
0,3

4,1
4,1

3,5
1,3
4,8

2,0
1,7
3,7

* Finelcomp Oy:n arvossa tapahtunut muutos on pääosin seurausta vertailukauden lukuun sisältyneen 1,1 milj.euron
lainasaamisen takaisinmaksusta katsauskauden aikana.
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5. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset/lyhytaikaiset
2016
4 145
0
-4 145
0
0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset
Käypä arvo tilikauden alussa
Käyvän arvon muutokset
Lisäykset ja vähennykset
Siirto pitkäaikaisiin
Yhteensä kauden lopussa

2015
19 482
-85
-6 570
-8 682
4 145

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainoja, yritysten
luottotodistuksia, strukturoituja sijoitusinstrumentteja sekä ETF- ja osakesijoituksia.

6. Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistön käypä arvo kauden alussa
Voitot/tappiot käyvän arvon muutoksissa
Sijoituskiinteistön käypä arvo kauden lopussa

2016

2015

2 000
1 500
3 500

4 300
-2 300
2 000

Käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot/tappiot esitetään Sijoitusten arvonmuutoksissa tuloslaskelmassa
(liitetieto 3).
3
Hierarkiataso
0

Sijoituskiinteistön käyttöaste kauden aikana

3
0

Arvostusmenetelmät ja syöttötiedot
Sijoituskiinteistön käypä arvo perustuu kassavirtapohjaiseen arvonmääritysmalliin kiinteistön vuokrauksesta
markkinatietojen perusteella. Vuoden 2016 realisoitumaton arvonmuutos on pääosin seurausta noususta oletetussa
markkinavuokratasossa ja laskusta oletetussa vajaakäyttöasteessa. Yhtiö on käynyt aktiivisesti neuvotteluja kiinteistön
vuokraamisesta, joiden perusteella markkinavuokraoletusta on tarkistettu. Kasvaneen vuokrauskiinnostuksen johdosta
vajaakäyttöasteoletusta on tarkistettu alaspäin.
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7. Pitkäaikaiset saamiset

Pääomalainasaamiset hankintameno kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Käyvän arvon muutokset/osakkuusyhtiön laina
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

2016

2015

1 732
0
-1 732

1 519
213
0

0

1 732

912
251
-1 163
0

0
912

2016

2015

0
0
0
0

487
0
-487
0

2016

2015

1 128
0
-1 128
0

1 026
103

2016

2015

0
386
0
386

0
0
0
0

8

8

394

3 780

Pääomalainoihin kohdistui 1,3 milj. euron arvonalennus.

Vaihtovelkakirjalainat hankintameno kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

Saamiset osakkuusyritysten lähipiiriltä
Hankintameno kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

Saamiset tytäryrityksiltä
Hankintameno kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

Saamiset tytäryritysten lähipiiriltä
Hankintameno kauden alussa
Lisäykset
Vähennykset
Kirjanpitoarvo kauden lopussa

Muut saamiset
Saamiset yhteensä

Saamisten alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole
olennainen saatavien maturiteetti huomioon ottaen.
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912

1 128

8. Sijoitusvarojen luokittelut
Sijoitusvarat muodostuvat seuraavista eristä:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset/pitkäaikaiset, erittely liite 4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset/lyhytaikaiset, erittely liite 5
Sijoituskiinteistöt, erittely liite 6
Pitkäaikaiset saamiset, erittely liite 7 (poislukien muut saamiset 8 te)

2016

Taso 1

Taso 2

Strategiset sijoitukset
Listaamattomat yhtiöt
Finanssisijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt

Taso 3

Yhteensä

26 674

26 674

337

337

Muut sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Listaamattomat osakkeet
Tasot yhteensä

2015
Strategiset sijoitukset
Pörssilistatut yhtiöt
Listaamattomat yhtiöt
Muut saamiset

3 500
1 313

3 500
1 313

337

0

31 487

31 824

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Yhteensä

15 140
3 772

40 461
15 140
3 772

40 461

Finanssisijoitukset
Joukkovelkakirjalainat

4 145

4 145

Muut sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Listaamattomat osakkeet
Tasot yhteensä

44 606
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0

2 000
1 711

2 000
1 711

22 623

67 229

9. Käypien arvojen hierarkia
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset, sijoituskiinteistöt sekä pitkäaikaiset saamiset
jaettuna hierarkiatasoihin:
Strategiset
FinanssiMuut
sijoitukset
sijoitukset
sijoitukset
TASO 1
Käyvät arvot 1.1.2015
10 667
Arvonmuutokset
11 596
-81
Hankinnat
156
2 995
Luovutukset
-129
-9 436
Siirto pois tasosta 1
0
Siirto tasolle 1
28 835
Käyvät arvot 31.12.2015
40 461
4 145
Arvonmuutokset
-127
0
Hankinnat
276
Luovutukset
-39 997
-4 421
Siirto pois tasosta 1
-337
337
Siirto tasolle 1
Käyvät arvot 31.12.2016
0
337
TASO 2
Käyvät arvot 1.1.2015
Arvonmuutokset
Hankinnat
Luovutukset
Siirto pois tasosta 2
Siirto tasolle 2
Käyvät arvot 31.12.2015
TASO 3
Käyvät arvot 1.1.2015
Arvonmuutokset
Hankinnat
Luovutukset
Siirto pois tasosta 3
Siirto tasolle 3
Siirto finanssisijoituksista
Käyvät arvot 31.12.2015
Arvonmuutokset
Hankinnat
Luovutukset
Siirto pois tasosta 3
Siirto tasolle 3
Käyvät arvot 31.12.2016

Käyvät arvot yhteensä 31.12.2016

44 803
-2 166

1 026

-42 637

-1 026

0

0

2 920
-1 578
656

1 519

14 828
2 090
18 912
6 072
5 910
-4 219

26 674

5 977
-2 265

572

-2 090
0

0

3 711
1 102

4 813

26 674

337

4 813

Yhteensä
31 824

5 945
7 852

0
-82

1 102
-2 265

7 047
5 505

Arvonmuutokset tulosvaikutteisesti:
Arvonmuutokset 2016
Arvonmuutokset 2015
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10. Käypien arvojen hierarkiat
Hierarkiatason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien noteerattuihin hintoihin toimivilla
markkinoilla tilinpäätöspäivänä. Tälle hierarkiatasolle luokiteltavien instrumenttien käyvän arvon määrittelemisessä yhtiö
käyttää pääasiassa arvopaperipörssinoteerauksia.
Hierarkiatason 2 käyvät arvot perustuvat joko osittain tai kokonaan muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin
noteerattuihin arvoihin, mutta kuitenkin tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle ovat odotettavissa joko suoraan tai
epäsuorasti. Tälle hierarkiatasolle luokiteltavien instrumenttien käyvän arvon määrittämisessä yhtiö käyttää yleisesti
hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot kuitenkin perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin
markkinatietoihin.
Hierarkiatason 3 käyvät arvot perustuvat omaisuuserää koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa olevaan
markkinatietoon vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.
Arvostusmalleina on käytetty pääosin kassavirtapohjaisia yleisesti hyväksyttyjä malleja.
Yhtiön omistamat listatut sijoitukset luokitellaan hierarkiatasolle 1 ja yhtiön omistamat listaamattomat sijoitukset ml.
kiinteistösijoitukset on luokiteltu hierarkiatasolle 3, koska niillä ei ole olemassa noteerattuja markkinahintoja eikä
arvostusmalleissa käytettyjä syöttötietoja voida todentaa markkinatietojen perusteella.
Tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja hierarkiatasojen välillä.
11. Riskienhallinta
Sievi Capitalin hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka ohjaa varojen sijoittamista ja määrittelee rajat riskinotolle sekä
ohjaa allokaatiota eri riski- ja omaisuusluokkiin. Finanssisijoituksissa pyritään painottamaan likvidejä ja maltillisen riskin
instrumentteja. Finanssisijoituksista on pääosin luovuttu tilikauden 2016 aikana, jolloin riskin hajauttaminen ei salkun
vähäisen koon takia ole enää olennaista. Uusia pääomasijoituksia ei sijoitusstrategian mukaan tehdä aloittaviin tai
aloittavassa vaiheessa oleviin yhtiöihin joilla ei vielä ole näyttöä liiketoiminnan kannattavuudesta. Sijoitusten hajautusta
koordinoidaan riskienhallinnan kannalta myös yksittäisten omaisuusluokkien sisällä.
Sijoituksiin saattaa sisältyä markkinariskiä, vastapuoliriskiä, poliittista riskiä ja valuuttariskiä.
Osakkeiden hintariski
Sievi Capital jakaa sijoituksensa strategisiin sijoituksiin, finanssisijoituksiin ja muihin sijoituksiin. Finanssisijoituksiin sisältyy
ainoastaan sijoitukset Apetit Oyj:n ja Efore Oyj:n. Kymmenen prosentin positiivisella tai negatiivisella muutoksella
strategisten sijoitusten ja muihin sijoituksiin sisältyvien listaamattomien osakkeiden käyvässä arvossa olisi noin 2,8 milj.
euron samansuuntainen vaikutus tulokseen ennen veroja.
Valuuttariski
Yhtiö voi tehdä sijoituksia myös muissa valuutoissa kuin euroissa, jolloin yhtiö altistuu translaatioriskeille eli riskeille, jotka
syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan yhtiön toimintavaluutaksi eli euroksi. Arvonmuutokset
kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelmassa. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2016 muussa valuutassa kuin eurossa tehtyjä
sijoituksia.
Korkoriski ja luottoriski
Sievi Capitalin sijoitustoimintaan ei liity merkittävää korkoriskiä eikä luottoriskiä sijoitusten rakenteesta luonteesta
johtuen. Nämä riskit liittyvät ainoastaan yhtiön pääomasijoitustoimintaan liittyviin lainoihin, joiden määrä suhteessa
yhtiön varoihin oli alle 1 % yhtiön taseen loppusummasta katsauskauden lopussa.
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12. Hallintokulut
2016
-481
-7
-29
-15
-531

Palkat ja palkkiot
Optio-oikeudet
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt
Muut henkilösivukulut
Hallintokulut yhteensä

2015
-470
-7
-2
-9
-487

Eläkekulut ovat maksupohjaisia.

Sievi Capital Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella 75 000 optio-oikeuden (2014A)
antamisesta Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajalle. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Sievi Capital Oyj:n
uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Optio-oikeuden 2014A merkintä-aika on 1.5.2017 - 30.4.2019. Optio-ohjelman
tarkoittamilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan alkaminen edellyttää, että hallituksen erikseen
määrittelemät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin liiketoiminnan tuotannolliset ja taloudelliset tavoitteet
ja ehdot ovat täyttyneet. Optio-oikeudet, joiden tavoite ei täyty, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla. Osakkeen
alkuperäinen merkintähinta optio-oikeudella 2014A oli 1,17 euroa, joka oli osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.3. – 31.3.2014. Merkintähinta oli tilinpäätöspäivänä laskenut 0,03 euroon osakkeelta
toteutuneiden osingonjakojen seurauksena.
Yhtiön henkilökunta keskimäärin tilikaudella

3

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 25 Lähipiiritapahtumat.
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13. Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät seuraavat olennaisimmat kuluerät:

2016

2015

221
100
317
638

0
86
183
269

13
10
23

33
13
45

661

315

2016

2015

0
6
6

0
3
3

36
11
46

55
9
64

2016

2015

-298
-1 796
-2 093

0
-1 038
-1 038

Tulos ennen veroja

11 977

8 970

Verot laskettuna kotimaan verokannalla
Verovapaat tuotot
Muut erät
Verot tuloslaskelmassa

-2 395
348
-44
-2 093

-1 794
757
0
-1 038

Varainsiirtovero osingonjakoon liittyen
Toimitila- ja kiinteistökulut
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus
Muut palvelut
Yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

14. Rahoitustuotot- ja kulut
Rahoitustuotot
Rahoitustuotot pitkäaikaisista saamisista
Muut rahoitustuotot
Rahoitustuotot yhteensä
Rahoituskulut
Korkokulut pitkäaikaisista rahoitusveloista
Muut rahoituskulut

15. Tuloverot

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 20 %
Laskennalliset verot 20 %
Yhteensä

Tuloslaskelman verokulun ja kotimaan vahvistetun 20 % verokannalla
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
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16. Osakekohtainen tulos

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (1000 kpl)
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana (1000 kpl)

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa/osake), tilikauden tulos
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (euroa/osake)

2016

2015

9 883

7 932

57 765
57 765

57 765
57 765

0,17
0,17

0,14
0,14

Voimassaolevan optio-ohjelman osakemäärä ei vaikuta osakekohtaisiin tunnuslukuihin. Optioiden määrä on 75 000
osaketta, mikä vastaa 0,13 % yhtiön osakkeista.

17. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
2016
0
0
0

2015
17
-17
0

1.1.2016

Kirjattu
tulosvaikutteisesti

31.12.2016

Laskennalliset verosaamiset:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
Vahvistetut tappiot
Yhteensä

2 221
161
2 382

-1 336
-161
-1 497

885
0
885

Laskennalliset verovelat:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
Yhteensä

-2 085
-2 085

-299
-299

-2 384
-2 384

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kauden alussa
Luovutukset
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet kauden lopussa
Yhtiöllä ei ole poistettavaa käyttöomaisuutta.

18. Laskennalliset verosaamiset ja -velat
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat

1.1.2015

Kirjattu
tulosvaikutteisesti

31.12.2015

Laskennalliset verosaamiset:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
Vahvistetut tappiot
Yhteensä

2 631
81
2 712

-410
79
-331

2 221
161
2 382

Laskennalliset verovelat:
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
Yhteensä

-1 378
-1 378

-708
-708

-2 085
-2 085

2016

2015

288
10
299

196
6
201

2016

2015

9 772
9 772

6 042
6 042

19. Siirtosaamiset ja muut saamiset

Siirtosaamiset
Muut saamiset
Yhteensä
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät sijoituksiin liittyviin lyhytaikaisiin saamisiin.

20. Rahavarat

Käteinen raha ja pankkitilit
Yhteensä

21. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
Seuraavassa on esitetty osakkeiden lukumäärien muutosten vaikutukset:

1000 yksikköä

01.01.2016
Siirto rahastojen välillä
Osakkeiden myynti
Pääomanpalautus
31.12.2016

Osakkeiden
lukumäärä
kpl

Osakepääoma

Sijoitetun vapaan oman
pääoman
rahasto

57 765

15 179

12 664

0

0

0
0
0

57 765

15 179

12 664
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Osakkeet ja osakepääoma
Sievi Capital Oyj:llä on yhteensä 57.765.439 osaketta. Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 15.178.567,50 euroa. Yhtiöllä
on yksi osakesarja ja kaikki osakkeet ovat samanlajisia. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.
Sievi Capital Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena 24.5.2000
alkaen. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SCI1V. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset.
Omat osakkeet ja hallituksen valtuudet
Yhtiökokouksessa 8.4.2014 hallitus on valtuutettu päättämään optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen ja
Optio-ohjelman 2014 ehtojen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella annettavien optio-oikeuksien lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 300.000 kpl ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 300.000 kpl yhtiön uusia tai sen
hallussa olevia osakkeita. Optio-oikeuksista 100.000 kpl merkitään tunnuksella 2014A, 100.000 kpl merkitään tunnuksella
2014B ja 100.000 kpl merkitään tunnuksella 2014C. Optio-ohjelman mukaisilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintäaika optio-oikeudella 2014A on 1.5.2017 - 30.4.2019, optio-oikeudella 2014B 1.5.2018 - 30.4.2020 ja optiooikeudella 2014C 1.5.2019–30.4.2021.
Ylimääräinen yhtiökokous 4.11.2014 on myöntänyt hallitukselle osakeantivaltuutuksen hallituksen esityksen mukaisesti
(i) valtuuttamalla hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja OYL 10:1 tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä kaikista niiden ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista; (ii) valtuutuksen perusteella annettavien tai merkittävien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 10 000 000 osaketta; (iii) osakeannit ja muiden OYL 10:1 tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti); (iv) hallituksen harkinnan mukaisesti valtuutusta voidaan käyttää esim. yritysostojen
rahoittamiseksi, yritysten välisen yhteistyön tai muun vastaavan järjestelyn toteuttamiseksi tai yhtiön rahoitus- ja
pääomarakenteen vahvistamiseksi; (v) valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.4.2013 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Hallituksella ei ole voimassa olevaa
valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.
Hallituksen esitys varojen jaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17.803.875,92 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta makseta osinkoa.
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22. Velat

Pitkäaikainen
Rahoitusvelat tytäryrityksille
Lyhytaikainen
Rahoitusvelat tytäryrityksille
Muut velat
Verohallinnolle tilitettävät velat
Tytäryhtiöhankintaan liittyvä maksamaton kauppahinta
Siirtovelat
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat siirtovelat
Ostovelat

Rahoitus- ja muiden velkojen velkojen jakautuminen:
alle 3 kk kuluessa erääntyvät
3 kk - alle 12 kk kuluessa erääntyvät
yhden - viiden vuoden kuluessä erääntyvät
yli viiden vuoden kuluessa erääntyvät
Yhteensä

2016

2015

0

2 147

0

540

258
1 150

19
0

200
30
1 637

199
25
2 930

1 637
0
0
0
1 637

Yhtiöllä ei ole korollisia velkoja.

Maksuvalmiusriski
Yhtiön taserakenne ja omavaraisuusaste huomioon ottaen likviditeettiriski on pieni. Omavaraisuusaste oli 91,0 (93,4) %
ja nettovelkaantumisaste -24,0 (-10,6) %. Rahavarat olivat 9,8 (6,0) milj. euroa. Hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään
sijoittamalla kassavarat vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeästi markkinahintaan muunnettavissa
käteisvaroiksi.
23. Pääomarakenteen hallinta
Vahvan pääomarakenteen avulla yhtiö voi varmistaa normaalit toimintaedellytykset ja kasvumahdollisuudet.
Yhtiö tarkastelee jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja pääoman tehokkaammalle hallinnalle. Sijoitustoiminnan
vaihtelun vuoksi osingonjaon määrä päätetään vuosittain huomioiden yhtiön toiminnan ja kehityksen
tarvitsemat varat.
2016

2015

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

-10,6

-24,0
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24. Vastuusitoumukset, EUR
2016

2015

Omasta velasta annetut kiinnitykset
Yrityksen hallussa olevat kiinteistökiinnitykset
Annetut yrityskiinnitykset
Yhteensä

2 522
6 831
9 353

2 522
6 831
9 353

Annetut takaukset
Tytäryhtiön puolesta annettu omavelkainen takaus
Osakkuusyritysten puolesta annettu
Yhteensä

4 700
0
4 700

4 700
300
5 000

Tytäryhtiö Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen vakuudeksi on saatu
rahoituslaitoksen antama pankkitakaus ja Sievi Capital Oyj on antanut rahoituslaitokselle 2,3 miljoonan
euron vastatakauksen pankkitakauksen mahdollisesta realisoitumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi.
Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.
25. Lähipiiritapahtumat
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytär- ja osakkuusyritykset. Lähipiiriin luetaan myös yhtiön hallituksen
jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja.
Yhtiöiden emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:

Emoyritys Sievi Capital Oyj
Scanfil NV
Finelcomp Oy
Suvanto Trucks Oy

Kotimaa

Konsernin
ja emoyhtiön
omistusosuus

Osuus
äänivallasta

Suomi
Belgia
Suomi
Suomi

99,998 %
98,1 %
67,2 %

99,998 %
98,1 %
67,2 %

Luettelo osakkuusyrityksistä on esitetty liitetiedossa 4
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Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä lähipiirisaamiset ja -velat, 1000 EUR
Liiketoiminnan
muut tuotot
31.12.2016
IonPhase Oy
Finelcomp Oy
Scanfil NV
Suvanto Trucks Oy
Jussi Capital Oy

Ostot

Korkotuotot

Korkokulut

Saamiset

Velat

42
36

Lisäksi annetut omavelkaiset takaukset:
Finelcomp Oy 4.700 te
31.12.2015
IonPhase Oy
Finelcomp Oy
Scanfil NV
Jussi Capital Oy

2 644
1 128

37
103

2 699
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Liiketoiminnan
muut tuotot

Liiketoimet ja avoimet saldot Scanfil Oyj:n kanssa 2016:
Scanfil Oyj tarjoaa hallintopalveluita Sievi Capital Oyj:lle
Hallintopalveluveloitukset 2016

Liiketoiminnan
muut tuotot

Liiketoimet ja avoimet saldot Scanfil Oyj:n kanssa 2015:
Scanfil Oyj tarjoaa hallintopalveluita Sievi Capital Oyj:lle
Hallintopalveluveloitukset 2015
Hallintopalveluveloitukset 2015

18

41

Ostot

Velat

28

7

Ostot

Velat

31

7

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, 1000 EUR
Emoyhtiön toimitusjohtaja
Emoyhtiön hallitus
Yhteensä
Suoriteperusteinen Tyel-eläkemeno
Emoyhtiön toimitusjohtaja

Toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksetut palkat, 1000 EUR
Asa-Matti Lyytinen
Seppo Laine
Jonna Tolonen
Jorma J. Takanen
Jarkko Takanen
Harri Takanen
Heikki Vesterinen
Yhteensä

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen 14.4.2015 asti
hallituksen varajäsen
hallituksen jäsen
toimitusjohtaja 31.1.2015 asti
toimitusjohtaja 1.2.2015 lähtien

2016

2015

288
54
342

171
50
221

23

11

2016

2015

18
12
0
12
12
0
288
342

18
12
4
8
8
7
164
221

2016

2015

-11 807
-62
-1 738
-343
823
7
-13 120

-5 505
130
-3 785
-628
61
7
-9 720

2016

2015

-25 994

-5 777

-14 074

0

-40 069

-5 777

26. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

Oikaisut tilikauden tulokseen
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten arvonmuutokset
Myyntivoitot ja -tappiot
Osinkotuotot
Rahoitustuotot
Korkokulut
Muut oikaisut
Yhteensä
27. Rahoituksen rahavirtojen oikaisut

Rahavirtaan vaikuttava erä:
Maksettu osinko
Ei-rahavirtavaikutteinen erä:
Osinko in-natura
Omaan pääomaan kirjattu osingonjako yhteensä
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TUNNUSLUVUT, IFRS
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2016

2015

Tuotot, milj. euroa
Tuotot, muutos ed. vuodesta %
Liikevoitto, milj. euroa
Liikevoitto, % tuotoista
Tilikauden tulos, milj. euroa
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta

2,0
-54,5
12,0
600,0
9,9
495,0

4,4
144,4
9,0
204,6
7,9
179,8

Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman tuotto, %
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa
Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä kaudella

17,7
21,6
0,0
-24,0
91,0
3

11,4
12,3
2,7
-10,6
93,4
3

0,17
0,70
0,00
0,0
0,0
7,5

0,14
1,23
0,69
502,5
43,7
11,5

1 233
2,13

557
0,96

1,21
1,91
1,49
1,29
74,5

1,33
1,85
1,61
1,58
91,3

57 765
57 765

57 765
57 765

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos / osake, euroa
Oma pääoma / osake, euroa
Osinko / osake, euroa*
Osinko / tulos, % *
Efektiivinen osinkotuotto, % *
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku)
Osakkeiden vaihdon kehitys
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, tkpl
Osuus osakkeiden lukumäärästä, %
Osakkeen kurssi
Vuoden/kauden alin kurssi, euroa
Vuoden/kauden ylin kurssi, euroa
Vuoden/kauden keskikurssi, euroa
Kurssi vuoden/kauden lopussa, euroa
Markkina-arvo vuoden/kauden lopussa, milj. euroa
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa, tkpl
keskimäärin tilikauden aikana, tkpl
* Hallituksen esityksen mukaisesti
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto-%

Tilikauden voitto x 100
Oma pääoma (keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto-%

(Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut) x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)

Nettovelkaantumisaste (%)

(Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
Oma pääoma

Omavaraisuusaste (%)

Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos / osake

Tilikauden voitto
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana

Oma pääoma / osake *

Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko / osake

Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys)
Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa

Osinko / tulos (%)

Osakekohtainen osinko x 100
Osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto (%)

Osakekohtainen osinko x 100
Osakkeen kurssi vuoden lopussa

Hinta / voitto -suhde (P/E-luku)

Osakkeen kurssi vuoden lopussa
Tulos / osake

Osakkeen keskikurssi

Osakkeiden kokonaisvaihto
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

Osakekannan markkina-arvo

Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi

*Substanssiarvo per osake lasketaan samalla kaavalla
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SIEVI CAPITAL OYJ TULOSLASKELMA, FAS
EUR

Liitetieto

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

Liiketoiminnan muut tuotot

1

42 000,00

44 375,00

Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut

2
3
4

-524 340,11
-154 457,52
-661 228,46

-479 755,97
-154 457,52
-314 621,47

-1 298 026,09

-904 459,96

11 086 054,88
-822 559,40
1 426 299,00

4 415 706,24
-193 136,91
-6 121 675,00

10 391 768,39

-2 803 565,63

Liikevoitto
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

6
6
6

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Tilinpäätössiirrot

3

76 900,92

70 655,74

Tuloverot

7

-1 629 808,36

1 224 334,80

8 838 860,95

-1 508 575,09

Tilikauden voitto
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SIEVI CAPITAL OYJ TASE, FAS

EUR
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat

Liitetieto

31.12.2016

31.12.2015

8
8

532 064,18
1 184 052,26
1 716 116,44

532 064,18
1 338 509,78
1 870 573,96

9
10
11
12
13

16 347 340,35
3 987 132,00
0,00
336 573,19
0,00
20 671 045,54

10 871 300,33
30 713 495,62
2 644 225,81
8 040 289,00
4 115 434,62
56 384 745,38

22 387 161,98

58 255 319,34

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset

Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset

13
13
14
13

0,00
386 283,06
422 134,30
8 538,00
816 955,36

1 128 111,12
0,00
1 754 215,80
8 538,00
2 890 864,92

Lyhytaikaiset saamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

13
15

10 285,09
1 803 269,62
1 813 554,71

5 904,49
195 522,59
201 427,08

Rahat ja pankkisaamiset

17

9 772 232,51

6 041 611,66

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

12 402 742,58

9 133 903,66

Vastaavaa yhteensä

34 789 904,56

67 389 223,00
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SIEVI CAPITAL OYJ TASE, FAS

EUR
VASTATTAVAA
Oma pääoma

Liitetieto

31.12.2016

31.12.2015

Osakepääoma
Muut rahastot: Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden tulos

15 178 567,50
12 664 002,15
-3 698 987,18
8 838 860,95

15 178 567,50
12 664 002,15
37 878 279,03
-1 508 575,09

Oma pääoma yhteensä

18

32 982 443,42

64 212 273,59

19

170 086,48

246 987,40

Pitkäaikainen
Velat saman konsernin yrityksille

20

0,00

2 147 000,00

Lyhytaikainen
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat

21
20
21
21

30 171,00
0,00
1 186 268,25
420 935,41
1 637 374,66

25 032,04
552 370,84
18 812,62
186 746,51
782 962,01

1 637 374,66

2 929 962,01

34 789 904,56

67 389 223,00

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero
Vieras pääoma

Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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RAHOITUSLASKELMA, FAS

1000 EUR

Liitetieto

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden tulos
Oikaisut tilikauden tulokseen
Käyttöpääoman muutos
Sijoitusten hankinnat
Sijoitusten luovutustuotot
Sijoitustoiminnan myönnetyt lainasaamiset
Sijoitustoiminnan lainasaamisten takaisinmaksut
Saadut korot sijoitustoiminta
Saadut korot rahoitustuotot
Maksetut korot
Saadut osingot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

22
22

Investointien rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot ja pääomanpalautukset
Omien osakkeiden myynti
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 1.1.
Rahavarat 31.12.

17
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1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

8 838,9
-9 982,4
13,2
-5 186,2
38 657,5
-637,3
1 128,1
287,5
202,1
-834,9
1 738,1
-1 812,6
32 412,1

-1 508,6
758,6
-571,9
-3 151,0
9 562,3
-1 125,1
487,0
625,8
3,1
-191,0
3 785,4
0,0
8 674,6

0,0

0,0

-2 687,0
-25 994,4
-28 681,4

-490,0
-5 776,5
0,0
-6 266,5

3 730,6
6 041,6
9 772,2

2 408,1
3 633,6
6 041,6

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS
Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Sievi Capital Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Sievi. Sievi Capital Oyj:n tilinpäätös on laadittu
Suomen kirjanpitolain ja muiden Suomessa voimassa olevien säännösten mukaisesti (FAS). Yhtiölle on laadittu tilinpäätös
noudattaen IFRS-standardeja. Emoyhtiön tilipäätöksessä on noudatettu IFRS-periaatteita aina, kun se on ollut
mahdollista. Pääosin suomalainen laskentakäytäntö ja IFRS:n mukaiset laskentaperiaatteet ovat yhtenevät Sievi Capital
Oyj:n kannalta, joten keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet on luettavissa IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.
Tärkein ero FAS- ja IFRS-laadintaperiaatteiden välillä on sijoitusten kirjaamisessa; emoyhtiössä sijoitukset arvostetaan
hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen realisointiarvoon ja IFRS-laskennassa sijoitukset arvostetaan käypään
arvoon.

1. Liiketoiminnan muut tuotot

Muut
Yhteensä

2016

2015

42
42

44
44

2016

2015

-481
-29
-15
-524

-469
-2
-9
-480

2. Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

Eläkekulut ovat maksupohjaisia. Tiedot osakeoptioista esitetään IFRS-tilinpäätöksen liitetiedoissa
kohdassa 12.

Henkilökunta keskimäärin tilikaudella
Toimihenkilöt
Yhteensä

2016

2015

3
3

3
3

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lähipiiritapahtumat esitetään IFRS-tilinpäätöksen liitetiedoissa
kohdassa 25.
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3. Poistot ja arvonalennukset
Poistot hyödykeryhmittäin

2016

2015

Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Yhteensä

154
154

154
154

Poistot yhteensä

154

154

78
-2
77

73
-2
71

2016

2015

221
100
340
661

0
86
229
315

2016

2015

13
10
23

18
29
47

Poistoeron muutos
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Yhteensä

4. Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät seuraavat
olennaisimmat kuluerät:
Varainsiirtovero osingonjakoon liittyen
Toimitila- ja kiinteistökulut
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä

5. Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastus
Muut palvelut
Yhteensä
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6. Rahoitustuotot ja -kulut
2016

2015

0
17
17

3 000
0
3 000

1 293
14 089
15 381

337
37
374

445
287
732

449
777
1 226

Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Yhteensä

10
56
65

103
22
125

Arvonmuutokset sijoituksista
Muilta
Yhteensä

-3 681
-3 681

-6 431
-6 431

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Yhteensä

-36
-787
-824

-55
-139
-193

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä

11 690

-1 899

-149

-34

2016

2015

-298
-1 332
-1 630

0
1 224
1 224

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä
Osinkotuotot
Korkotuotot ja luovutusvoitot

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
Osinkotuotot
Korkotuotot ja luovutusvoitot
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Osinkotuotot muilta
Korkotuotot ja luovutusvoitot muilta
Yhteensä

Eriin muut korko- ja rahoitustuotot/-kulut sisältyy
kurssivoittoja/-tappioita (netto)

7. Tuloverot

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Laskennallisen verosaamisen muutos
Yhteensä
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8. Aineelliset hyödykkeet

2016
Hankintameno 1.1.2016
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2016
Kertyneet poistot 1.1.2016
Poistot
Vähennykset
Kertyneet poistot 31.12.2016
Kirjanpitoarvo 1.1.2016
Kirjanpitoarvo 31.12.2016

Maa-alueet Rakennukset

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä

532
0
0
532

4 273
0
0
4 273

0
0
0
0

4 805
0
0
4 805

0
0
0
0

-2 933
-154
0
-3 087

0
0
0
0

-2 933
-154
0
-3 087

532
532

1 339
1 184

0
0

1 871
1 716

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä

Maa-alueiden arvo sisältää liittymismaksuja 15.136,91 euroa.

2015
Hankintameno 1.1.2015
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2015
Kertyneet poistot 1.1.2015
Poistot
Vähennykset
Kertyneet poistot 31.12.2015
Kirjanpitoarvo 1.1.2015
Kirjanpitoarvo 31.12.2015

Maa-alueet Rakennukset
532
0
0
532

4 273
0
0
4 273

17
0
-17
0

4 822
0
-17
4 805

0
0
0
0

-2 779
-154
0
-2 933

0
0
0
0

-2 779
-154
0
-2 933

532
532

1 493
1 339

17
0

2 042
1 871

Maa-alueiden arvo sisältää liittymismaksuja 15.136,91 euroa.
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9. Osuudet saman konsernin yrityksissä

Hankintameno 1.1.
Lisäys, Suvanto Trucks Oy:n osakkeet
Vähennykset, Finelcomp Oy:n osakkeet
Hankintameno 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Konserniyhtiöt

Kotimaa

Scanfil NV
Finelcomp Oy
Suvanto Trucks Oy

Belgia
Suomi
Suomi

2016

2015

10 871
5 659
-183
16 347
16 347

10 871
0
0
10 871
10 871

Emoyhtiön
omistusosuus-%

Emoyhtiön
kirjanpitoarvo

99,998
98,10
67,20

1 350
9 338
5 659
16 347

2016

2015

36 229
0
-32 242
3 987

36 073
156
0
36 229

0
3 987

-5 516
30 713

Emoyhtiön
omistusosuus-%

Emoyhtiön
kirjanpitoarvo

40,0
22,7

0
3 987
3 987

10. Osuudet omistusyhteysyrityksissä

Hankintameno 1.1.
Lisäys
Vähennykset
Hankintameno
Arvonalennukset
Kirjanpitoarvo

Osakkuusyritykset

Kotimaa

Panphonics Oy
iLOQ Oy

Suomi
Suomi
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11. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Pitkäaikaiset
Omistusyhteysyrityksille annetut pääomalainat
Vaihtovelkakirjalainat

2016

2015

0
0

1 732
912

2016

2015

8 040
422
-9 552
1 426
337
337

8 816
0
-6
-770
8 040
8 040

12. Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Käyvän arvon muutos
Hankintameno
Kirjanpitoarvo
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13. Muut saamiset
2016

2015

4 115
-4 115
0
0

5 834
0
-1 719
4 115

Muut pitkäaikaiset:
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Kirjanpitoarvo

0
386
9
395

1 128
0
9
1 137

Muut lyhytaikaiset:
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Kirjanpitoarvo

0
10
10

0
6
6

2016

2015

422
422

1 754
1 754

2016

2015

0
1 515
288
1 803

147
0
49
196

Pitkäaikaiset
Rahoitusarvopaperit
Hankintameno
Vähennykset
Käyvän arvon muutos
Kirjanpitoarvo

14. Laskennalliset verosaamiset

Laskennalliset verosaamiset
Sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
Yhteensä

15. Siirtosaamiset

Lyhytaikaiset saamiset
Korkosaamiset
Tuloverojaksotus
Muut saamiset
Yhteensä
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16. Rahoitusarvopaperit

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno
Vähennykset
Käyvän arvon muutos
Yhteensä

2016

2015

0
0
0
0

1 528
-1 528
0
0

2016

2015

9 772
9 772

6 042
6 042

17. Rahat ja pankkisaamiset

Käteinen raha ja pankkitilit
Yhteensä
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18. Oma pääoma
2016

2015

Osakepääoma
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

15 179
15 179

15 179
15 179

Sidottu oma pääoma yhteensä

15 179

15 179

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12

12 664
12 664

12 664
12 664

36 370
-40 069
-3 699

43 655
-5 777
37 878

8 839

-1 509

Vapaa oma pääoma yhteensä

17 804

49 034

Oma pääoma yhteensä

32 982

64 213

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta kauden lopussa
SVOP-rahasto
Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Yhteensä

12 664
-3 699
8 839
17 804

12 664
37 878
-1 509
49 034

2016

2015

175
-5
170

253
-6
247

Voitto edellisiltä tilikausilta
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Voitonjako
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto/tappio

19. Poistoero tase-erittäin tilikauden lopussa

Kertynyt poistoero rakennuksista
Kertynyt poistoero koneista ja kalustosta
Yhteensä
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20. Velat saman konsernin yrityksille
2016

2015

Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrityksille
Lainat
Yhteensä

0
0

2 147
2 147

Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille
Lainat
Ostovelat
Siirtovelat ja muut lyhytaikaiset velat
Yhteensä

0
0
0
0

540
0
12
552

2016

2015

Pitkäaikaiset
Velat saman konsernin yrityksille

0

2 147

Lyhytaikaiset
Velat saman konsernin yrityksille

0

540

2016

2015

30
37
1 150
1 216

25
19
0
44

2016

2015

200
221
421

187
0
187

Korolliset velat

21. Muut velat ja siirtovelat

Muut velat, olennaisimmat erät
Ostovelat
Alv, ennakonpidätys- ja sotu-velka
Tytäryhtiön ostoon liittyvät velat
Yhteensä

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaisimmat erät
Henkilöstökulut
Varainsiirtoveo
Yhteensä
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22. Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut, EUR
Luvut tuhansissa euroissa
Oikaisut tilikauden voittoon (1000€)
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut
Verot
Varausten muutokset
Yhteensä
Käyttöpääoman muutokset
Lyhytaik.korottomien liikesaamisten lis(-)/väh(+)
Lyhytaik.korottomien velkojen lis(+)/väh(-)
Käyttöpääoman muutos yhteensä

2016

2015

155
-11 690
1 630
-77
-9 982

155
1 899
-1 224
-71
759

-244
257
13

-40
-532
-572

23. Vastuusitoumukset, EUR
2016

2015

Omasta velasta annetut kiinnitykset
Yrityksen hallussa olevat kiinteistökiinnitykset
Annetut yrityskiinnitykset
Yhteensä

2 522
6 831
9 353

2 522
6 831
9 353

Annetut takaukset
Tytäryhtiön puolesta annettu omavelkainen takaus
Osakkuusyritysten puolesta annettu
Yhteensä

4 700
0
4 700

4 700
300
5 000

Tytäryhtiö Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen vakuudeksi on saatu
rahoituslaitoksen antama pankkitakaus ja Sievi Capital Oyj on antanut rahoituslaitokselle vastatakauksen pankkitakauksen
mahdollisesta realisoitumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT
Sievi Capital Oyj:llä on tilinpäätöshetkellä 57.765.439 osaketta. Sievi Capital Oyj:n omistuksessa ei ollut
31.12.2016 eikä tilikauden aikana omia osakkeita.
Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 15.178.567,50 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on
yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.
Sievi Capital Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin
kohteena 24.5.2000 lähtien. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on SCI1V. Osakkeet kuuluvat Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmään.
Osakkeen kurssikehitys, vaihto ja markkina-arvo
Sievi Capitalin osakkeen päätöskurssi vuoden 2015 lopussa oli 1,58 euroa. Katsauskauden aikana osakkeen ylin
kurssi oli 1,91 euroa, alin 1,21 euroa ja keskikurssi 1,49 euroa. Katsauskauden lopussa osakkeen päätöskurssi
oli 1,29 euroa ja osakekannan markkina-arvo 74,5 (91,3) milj. euroa. Osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsingissä
katsauskaudella 1 232 502 (557 113) kappaletta, joka vastaa 2,1 (1,0) % osakekannasta.

Tietoja osakkeenomistajista
Sievi Capitalilla oli 31.12.2016 yhteensä 1648 (1466) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistivat
yhteensä 96,1 (95,9) % osakkeista. Hallintarekisteröityjen osuus oli yhteensä 1,3 (1,2) %. Katsauskauden aikana
yhtiö ei ole saanut liputusilmoituksia omistusosuuden muutoksista Sievi Capitalissa.
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Osakkeenomistuksen jakauma
Osakkeenomistuksen jakauma suuruusluokittain 31.12.2016

Osake- ja
Osuus
Osakkaiden Osuus
äänimäärä osakkeista ja
lukumäärä osakkaista yhteensä äänimääristä
Osakkeiden määrä
kpl
%
kpl
%
kpl
1 - 200
652
39,6
84 778
0,1
84 778
201 - 1 000
579
35,1
345 176
0,6
345 176
1 001 - 2 000
182
11,0
287 970
0,5
287 970
2 001 - 10 000
193
11,7
852 406
1,5
852 406
10 001 - 100 000
33
2,0
844 344
1,5
844 344
100 001 - 999 999 999 999
9
0,5 55 350 765
95,8 55 350 765
Kaikki yhteensä
joista hallintarekisteröityjä

1 648
7

100

57 765 439
748 540

100 57 765 439
1,3
748 540

Osakkeenomistuksen jakauma omistajaryhmittäin 31.12.2016

Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Kotitaloudet
Ulkomaiset omistajat
Yhteensä

Omistajien
Osakkeiden
lukumäärä osuus % lukumäärä osuus %
85
5,2 48 161 039
83,4
8
0,5
849 860
1,5
7
0,4
51 448
0,1
1 540
93,4
8 691 475
15,0
8
0,5
11 617
0,0
1 648
100,0 57 765 439
100,0

joista hallintarekisteröityjä

7

61

748 540

1,3

%
0,1
0,6
0,5
1,5
1,5
95,8
100
1,3

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

Jussi Capital Oy
Laakkonen Mikko Kalervo
Takanen Martti Tapio
Danske Bank Oyj, hallintarekisteri
Takanen Sanna Johanna
Takanen Juha Petteri
Nordea Pankki Suomi Oyj, hallintarekisteri
Ojala Harri Esa Uolevi
Mandatum Life Unit-Linked
Ojala Aimo Antero
Ojala Alpo Armas
Yhteensä, 10 suurinta
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kpl
47 854 343
3 750 260
1 954 218
569 585
428 891
421 191
150 491
116 000
105 786
66 000
66 000
55 482 765

Osuus osakkeista
ja äänimäärästä, %
82,84
6,49
3,38
0,99
0,74
0,73
0,26
0,20
0,18
0,11
0,11
96,05

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus

28. helmikuuta 2017

Asa-Matti Lyytinen
hallituksen puheenjohtaja

Seppo Laine
hallituksen jäsen

Jarkko Takanen
hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

28. helmikuuta 2017

KPMG Oy Ab

Antti Kääriäinen
KHT
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Tilintarkastuskertomus
Sievi Capital Oyj:n yhtiökokoukselle
Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Sievi Capital Oyj:n (y-tunnus 0190457-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista,
rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen
laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että
— konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen
toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
— tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset.
Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
Olennaisuus
Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen
ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden
määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätökseen
kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin
tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin
päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat
mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet
merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon
tilinpäätökseen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa
lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa.

64

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän on
sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu
väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat sijoitukset (konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetiedot 3-5 sekä
8-10)

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
— Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset, yhteensä 28.3 (2015: 61.5) miljoonaa
euroa, muodostavat merkittävän osan yhtiön
taseen vastaavista.
— Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
sijoitukset
arvostetaan
käypään
arvoon
markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten
pohjalta. Mikäli suoraa markkinanoteerausta ei
ole saatavilla, arvostuksessa käytetään kohteen
viimeisimpiä kauppahintoja tai niiden puuttuessa
yleisesti käytössä olevia kassavirtapohjaisia
arvostusmalleja.
— Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
sijoitusten käyvän arvon muutoksilla on
olennainen vaikutus yhtiön tilikauden tulokseen
ja omaan pääomaan. Sijoitusten käyvän arvon
määritteleminen voi lisäksi edellyttää merkittäviä
johdon arvioita, silloin kun sijoitukselle ei ole
saatavilla markkinanoteerausta.

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
— Tilintarkastuksessa olemme keskittyneet erityisesti
tytärja
osakkuusyhtiöiden
arvostuksen
asianmukaisuuteen, koska näille ei ole saatavissa
suoraa markkinanoteerausta ja näin ollen käyvän
arvon määrittäminen vaatii merkittäviä johdon
arvioita.
— Lisäksi olemme arvioineet, ovatko tilikauden aikana
tapahtuneet
olennaiset
tytärja
osakkuusyhtiösijoitusten sekä finanssisijoitusten
myynti- ja ostotransaktiot käsitelty sovellettavien
tilinpäätössäännösten mukaisesti.
— Kassavirtapohjaisiin
malleihin
perustuen
arvostettujen
listaamattomien
tytärja
osakkuusyhtiösijoitusten
osalta
tarkastustoimenpiteisiin
on
sisältynyt
arvonmääritysmallien
keskeisten
oletusten
arviointi ja laskelmien tekninen testaus. Olemme
arvioineet keskeisiä laskelmissa käytettyjä
oletuksia, kuten liikevaihdon kasvu, kannattavuus
ja diskonttauskorko suhteessa yhtiön johdon
hyväksymiin budjetteihin, ulkopuolisiin lähteisiin ja
omiin näkemyksiimme. Olemme verranneet yhtiön
johdon hyväksymien ennusteiden toteutumista
vertaamalla rahavirtoja aiempiin ennusteisiin.
— Tilikauden aikana tapahtuneiden olennaisten tytärja osakkuusyhtiösijoitusten sekä finanssisijoitusten
myynti- ja ostotransaktioiden osalta olemme
käyneet läpi transaktioihin liittyviä laskelmia ja
arvioineet, onko transaktiot kirjattu ja esitetty
sovellettavien tilinpäätössäännösten mukaisesti.
— In natura -osingonjaon, yhteensä 14.1 miljoonaa
euroa, osalta olemme käyneet läpi, että transaktio
on kirjattu sovellettavan tilinpäätössääntelyn
mukaisesti.
— Lisäksi olemme arvioineet käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavien
sijoitusten
liitetietojen asianmukaisuutta.
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat (konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetieto 18.)
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat
— Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan
konsernin taseeseen lähtökohtaisesti kaikista
varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen ja
verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista
eroista.
— Merkittävin väliaikainen ero syntyy sijoitusten
arvostamisesta
käypään
arvoon
konsernitilinpäätöksessä. Koska
sijoitusten
käyvät arvot vaihtelevat merkittävästi, voi
laskennallisten verojen muutoksella olla
merkittävä vaikutus tilikauden tulokseen.

Kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkastuksessa
— Olemme käyneet läpi, että taseeseen kirjatut
laskennalliset verosaamiset ja -velat on kirjattu ja
esitetty sovellettavan tilinpäätössääntelyn
mukaisesti.
— Osakkuus- ja tytäryhtiöiden mahdollisesta
myynnistä syntyvien tappioiden ja niistä
kirjattujen laskennallisten verosaamisten osalta
olemme
arvioineet
johdon näkemyksiä
tappioiden hyödyntämisestä verotuksessa.

— Johdon
arvion
mukaan
osakkuusja
tytäryhtiöiden mahdollisesta myynnistä syntyvät
tappiot voidaan hyödyntää verotuksessa
täysimääräisesti,
joten
laskennalliset
verosaamiset on kirjattu kyseisten erien käyvän
arvon ja verotuksellisten arvojen eroista
täysimääräisesti.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja
riittävän kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten,
että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan
jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät
tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
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— tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden
riskit,
suunnittelemme
ja
suoritamme
näihin
riskeihin
vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
— muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan
tehokkuudesta.
— arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
— teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa
toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
— arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.
— hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan
lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja
suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia
relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista ja muista seikoista,
joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin
liittyvistä varotoimista.
Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana
olevan tilikauden tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta keskeisiä. Kuvaamme kyseiset
seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun
äärimmäisen
harvinaisissa
tapauksissa
toteamme,
ettei
kyseisestä
seikasta
viestitä
tilintarkastuskertomuksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa
olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva yleinen etu.
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Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen
ja vuosikertomukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen
antamispäivää, ja odotamme saavamme vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja
tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai
tilintarkastuksessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti
virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme toimintakertomukseen sisältyvään informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä
seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Oulussa 28.2.2017
KPMG Oy Ab

Antti Kääriäinen
KHT
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SELVITYS HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä,
Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa toiminnassaan
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun
ottamatta suosituksia 8 (Hallituksen kokoonpano), 15 (Valiokunnan jäsenten valinta), 16 (Tarkastusvaliokunta)
ja 18a (Nimitysvaliokunnan jäsenet ja jäsenten valinta) koska toiminnan luonne ja laajuus eivät sitä edellytä.
Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa
cgfinland.fi.
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaan laadittu selvitys Sievi Capitalin hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmästä julkaistaan toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena Sievi Capitalin
internetsivustolla ja vuosikertomuksessa.
Ylintä päätösvaltaa käyttävät toimielimet ovat emoyhtiö Sievi Capital Oyj:n yhtiökokous, hallitus ja
toimitusjohtaja.
YHTIÖKOKOUS
Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous on yhtiön ylin
päättävä elin. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti kuuluvista asioista.
Keskeisimmät yhtiökokouksen päätettävät asiat ovat tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden
myöntäminen, voitonjaosta päättäminen ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä heidän
palkkioistaan päättäminen.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous
voidaan pitää erityisten asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. Kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää
julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä.
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2016 ja siinä käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat. Lisäksi yhtiön piti tilikaudella ylimääräiset yhtiökokoukset 30.9.2016 ja 9.12.2016.
HALLITUS JA VALIOKUNNAT
Hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Sievi Capital Oyj:n hallitukseen kuuluu
yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen tehtävä on päättää merkittävistä liiketoimintastrategiaa,
sijoituksia, organisaatiota ja rahoitusta koskevista asioista sekä valvoa yhtiön hallintoa ja toimintaa. Hallituksen
tulee lisäksi huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.
Hallitus vahvistaa vuosittain työjärjestyksensä, joka sisältää muun muassa ohjeita hallituksen kokousten
muodosta ja sisällöstä sekä yhtiön taloudellisesta raportoinnista. Hallitus suorittaa myös vuosittaisen sisäisen
itsearvioinnin työskentelystään.
Sievi Capitalin hallituksen monimuotoisuusperiaatteilla tarkoitetaan hallituksen jäsenten erilaisia taustoja
kuten ikää, sukupuolta, kokemusta, koulutusta, asiantuntemusta ja osaamista. Hallituksen
monimuotoisuudella halutaan varmistaa muun muassa näkemysten laajuus, avoin keskustelu sekä yhtiön
johdon tukeminen ja haastaminen. Monimuotoisuuden tavoitteena on, että hallituksen jäsenten haku- ja
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arviointiprosessiin saadaan kattavasti mukaan molempien sukupuolten edustajia mahdollistaen tasapainoista
sukupuolijakaumaa hallituksessa.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2016 hallitukseen valittiin Asa-Matti Lyytinen, Seppo Laine ja Jarkko
Takanen sekä varajäseneksi Jorma J. Takanen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallitus piti vuoden 2016 aikana yhteensä 15 kokousta, joista osa oli puhelinkokouksia. Hallituksen jäsenten
läsnäoloprosentti kokouksissa tilikaudella 2016 oli 98 prosenttia. Asa-Matti Lyytinen osallistui 14/15
kokoukseen, Seppo Laine 15/15 kokoukseen, Jarkko Takanen 15/15 kokoukseen ja Jorma J. Takanen
hallituksen jäsenenä ollessaan 4/4 kokoukseen.
Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin mukaan kaksi hallituksen varsinaista jäsentä (Asa-Matti
Lyytinen ja Seppo Laine) ovat yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen
jäsen Jarkko Takanen on ei-riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Varajäsen Jorma J. Takanen
on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja
taloudellisen riskin vuoksi on perusteltua, että myös yhtiöstä tai sen merkittävistä osakkeenomistajista eiriippumattomat hallituksen jäsenet tai varajäsenet valvovat omistajien etua myös hallituksen jäseninä ja voivat
toimia jäseninä valiokunnissa. Hallituksen pienestä koosta johtuen on poikettu suosituksesta 15 (Valiokunnan
jäsenten valinta), jonka mukaan valiokunnissa tulisi olla vähintään kolme jäsentä.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Jarkko Takanen puheenjohtajana ja Seppo Laine. Seppo Laine valiokunnan
jäsenenä on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Jarkko Takanen on riippumaton yhtiöstä ja
ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista
raportointiprosessia ja tilinpäätösten ja puolivuosikatsausten raportointia sekä seurata yhtiön sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta. Se arvioi myös tilintarkastuksen asianmukaisuutta ja valmistelee
tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen. Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikaudella 2016
yhteensä 3 kertaa ja kokousten osallistumisaktiviteetti oli 100 %.
Nimitysvaliokunnassa Jorma J. Takanen on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
Asa-Matti Lyytisen ollessa yhtiöstä riippumaton. Jorma J. Takanen on yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja
vuosina 1976 – 2005 sekä uudestaan 2012–2013. Valiokunnan kokoonpanon katsotaan turvaavan
osakkeenomistajien edun valiokunnan työskentelyssä. Nimitysvaliokunta kokoontui tilikaudella 2016 yhteensä
2 kertaa ja kokousten osallistumisaktiviteetti oli 100 %.
Hallituksen kokoonpano (8) suosituksesta poiketen yhtiön hallituksessa ei ole edustettuna molempia
sukupuolia kuluvalla hallituskaudella. Yhtiöllä on ollut molempia sukupuolia aiemmilla hallituskausilla.
Tavoitteena on löytää hallitukseen tuleville hallituskausille molempien sukupuolten edustajia.
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Hallituksen jäsenten ja varajäsenen tiedot ja omistukset
Nimi

Henkilötiedot

Asa-Matti Lyytinen

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen vuodesta 2000
Syntymävuosi: 1950
Koulutus: Ekonomi, kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen
0
Hallituksen jäsen vuodesta 2014
Syntymävuosi: 1953
Koulutus: KHT-tilintarkastaja
Päätoimi: Hallitusammattilainen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista
Hallituksen jäsen
0
Hallituksen jäsen vuodesta 2015. Aiemmin
hallituksen jäsen vuosina 1997-2003 ja 20052014.
Syntymävuosi: 1967
Koulutus:
Tuotantotalousinsinööri
ja
laskentatoimen merkonomi
Päätoimi: Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja
Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen
merkittävistä osakkeenomistajista
Hallituksen varajäsen
0
Hallituksen jäsen 1976-2016, hallituksen
varajäsen 2016Toimitusjohtaja 1976-2005 ja 2012-2013 sekä
konsernijohtaja 2005-2011.
Syntymävuosi: 1945
Koulutus: Kemian insinööri
Päätoimi: Jussi Invest Oy:n toimitusjohtaja
Ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen
merkittävistä osakkeenomistajista

Seppo Laine

Jarkko Takanen

Jorma J. Takanen

Omat ja määräysvaltayhteisöiden
omistukset Sievi Capital Oyj:ssä ja
sen konserniin kuuluvissa yhtiöissä
31.12.2016
0

PALKITSEMINEN
Hallitus
Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkoista ja palkkioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa
18.4.2016 päätettiin, että hallituksen jäsenten palkkio on 1000 €/kk, hallituksen puheenjohtajan palkkio on
1500 €/kk ja hallituksen varajäsenen palkkio on 1000€ kokoukselta. Hallituksen jäsenille ei makseta muita etuja
tämän tehtävän perusteella.
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan palkan ja muut edut vahvistaa hallitus. Toimitusjohtajasopimus on voimassa toistaiseksi.
Yhtiöllä on oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 9 kuukauden irtisanomisajalla ja toimitusjohtajalla on
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oikeus irtisanoa toimitusjohtajasopimus 6 kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli yhtiö päättää toimitusjohtajan
kanssa tehdyn toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan toimitusjohtajalle erokorvauksena 9 kuukauden
rahapalkkaa vastaava määrä toimitusjohtajasopimuksen ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on lakisääteinen.
Yhtiö ilmoittaa tilikaudelta maksetun toimitusjohtajan palkan ja muut etuudet vuosikertomuksessaan
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
Muu ylin johto
Yhtiön muuhun ylimpään johtoon kuuluu talousjohtaja. Toimitusjohtaja päättää muun ylimmän johdon
palkoista ja etuuksista. Johdon palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus.
Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon tiedot ja omistukset
Nimi

Tehtävä

Henkilötiedot

Heikki Vesterinen

Toimitusjohtaja

Markus Peura

Talousjohtaja &
Investment Manager

Syntymävuosi: 1976
Koulutus: KTM
Syntymävuosi: 1983
Koulutus: KTM, CFA

Omat ja määräysvaltayhteisöiden
omistukset Sievi Capital Oyj:ssä ja
sen konserniin kuuluvissa yhtiöissä
31.12.2016
2014A-optiot: 75 000
0

RISKIENHALLINTA, SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS
RISKIENHALLINTA
Sievi Capital Oyj:n riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa riskit on
ryhmitelty strategisiin ja operatiivisiin riskeihin. Tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta.
Yhtiön riskejä on kuvattu vuosikertomuksessa.
Riskienhallinnan periaatteet
Sievi Capital Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on havainnoida ja analysoida tekijöitä, jotka vaikuttavat
negatiivisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä sekä ryhtyä toimenpiteisiin
riskien minimoimiseksi ja lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Riskienhallinta on osa
liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää, joita kontrolloi hallituksen tarkastusvaliokunta.
SISÄINEN VALVONTA JA TARKASTUS
Sievi Capitalin sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa liiketoiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi ja sen
jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on
luotettavaa ja, että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan.
Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on yhtiön johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön
johtamista ja hallintoa. Sievi Capital Oyj:n taloushallinto tukee ja koordinoi yhtiön taloudellista johtamista.
Taloudellisen valvonnan peruslähtökohta on toimintaprosesseihin sisällytetyt kontrollit, jotka mahdollistavat
poikkeamien nopean havaitsemisen ja niihin reagoimisen. Oleellinen osa taloudellista valvontaa on johdon
kuukausiraportointi. Kuukausiraportoinnissa seurattavat mittarit on asetettu siten, että ne tukevat yhtiön
tavoitteiden saavuttamista sekä nostavat esiin ohjaustoimenpiteitä edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen
vuoksi budjetointia ei perinteisessä tarkoituksessa käytetä.
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Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta
on luotu konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raportointi- ja laskentastandardit. Taloudellisen
raportoinnin luotettavuuden varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan yhteisin raportointivälinein.
Yhdenmukaisten työkalujen käyttö mahdollistaa jatkuvan valvonnan ja toimivan muutostenhallinnan.
Konsernin rakenne ja laajuus huomioon ottaen yhtiössä ei ole varsinaista sisäisen tarkastuksen organisaatiota.
SISÄPIIRIHALLINTO
Sievi Capital Oyj noudattaa 3.7.2016 voimaan tulleen EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen
sisäpiirisäännöksiä ja Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta.
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen voimaantulon myötä listayhtiöiden velvollisuus ylläpitää julkista
sisäpiirirekisteriä poistui. Sievi Capitalin 2.7.2016 saakka ylläpitämän julkisen sisäpiirirekisterin tiedot 2.7.2016
tilanteesta on nähtävillä 3.7.2017 asti yhtiön verkkosivuilta. 3.7.2016 alkaen Sievi Capital on julkistanut
johtohenkilöidensä ja näiden lähipiirin tekemät Sievi Capitalin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti kalenterivuoden aikana tehtyjen liiketoimien arvon ylittäessä
yhteensä 5 000 euroa. Kokonaisomistus julkaistaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti osana
vuosikertomusta. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtohenkilöistään ja näiden lähipiiristä. Lista ei ole julkinen. Sievi
Capital on määritellyt väärinkäyttöasetuksen mukaisiksi johtohenkilöiksi yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja
talousjohtajan.
Sievi Capitalin yllä mainitut johtohenkilöt tai henkilöstö eivät saa toteuttaa Sievi Capitalin rahoitusvälineisiin
liittyviä liiketoimia 30 kalenteripäivän aikana ennen yhtiön tulosjulkistuksia.
Yhtiön pysyvään sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja.
Pysyvään sisäpiiriin voi lisäksi kuulua muita henkilöitä sekä hallituksen erikseen tehtäviensä perusteella
määräämät henkilöt. Näiden lisäksi yhtiö voi ylläpitää hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Yhtiö ylläpitää
sisäpiirirekisteriään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.
TILINTARKASTAJA
Osakeyhtiön tilintarkastuksesta säädetään osakeyhtiölaissa ja tilintarkastuslaissa. Hallituksella on
kokonaisvastuu konsernin kirjanpidosta ja sisäisestä valvonnasta. Toimitusjohtajan vastuulla on järjestää nämä
asiat käytännössä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Sievi Capital Oyj:llä on yhdestä kahteen varsinaista
tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.
Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Antti
Kääriäinen, KHT.
Vuonna 2016 tilintarkastajalle tilintarkastuksesta maksetut palkkiot olivat 13 000 euroa ja muista
tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista olivat 10 000 euroa.
TIEDOTTAMINEN
Yhtiön tiedottamisen tavoitteena on antaa markkinoille kaikki se oleellinen tieto, jota tarvitaan osakkeen
hinnan määrittämiseen ja omalta osaltaan varmistaa, että yrityksen johdon ja markkinoiden käsitys yrityksen
toiminnasta ja tulevaisuudesta on yhtenevä.
Yhtiön Internet-sivuilla julkaistaan kaikki ne tiedot, jotka on julkistettava listayhtiötä koskevan
tiedonantovelvollisuuden nojalla. Yhtiö ylläpitää ja päivittää Internet-sivujaan niin, että sijoittajat ja
osakkeenomistajat saavat käyttöönsä uusinta tietoa yhtiöstä.
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YHTIÖJÄRJESTYS
1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Sievi Capital Oyj ja englanniksi Sievi Capital plc. Yhtiön kotipaikka on Sievi.
2§ Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on sijoitustoiminta ja teollinen toiminta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja omistaa
ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.
3§ Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu
yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa puheenjohtajan
vaalin.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
4§ Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.
5§ Tilintarkastajat
Yhtiössä on yhdestä kahteen (1-2) varsinaista tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin
hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1-2)
varatilintarkastajaa. Jos valitaan vain yksi varsinainen tilintarkastaja, on valittava yksi varatilintarkastaja. Milloin
tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei
varatilintarkastajaa ole kuitenkaan valittava.
Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
6§ Toiminimen kirjoittaminen
Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen
jäsentä yhdessä sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin yhdessä hallituksen
jäsenen kanssa.
Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
7§ Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää
julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
8§ Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa.
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Kokouksessa on päätettävä:
(1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
(2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
(3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
(4) hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;
(5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja
(6) muista kokouskutsussa mainituista asioista.
9§ Osakkeisiin liittyvät oikeudet
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
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