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Suomen Rahapaja -konserni lyhyesti

Kohti parempaa tulevaisuutta
Suomen Rahapaja rakentaa tulevaisuuttaan pyrkimällä kaikessa toiminnassaan asiakastyytyväisyyteen, vastuullisuuteen ja
kannattavuuteen. Yhtiö on yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä.
Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta konserni onnistui kuluneena vuonna voittamaan uusia asiakkaita
Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, josta esimerkkinä merkittävä kolmevuotinen tilaus Etiopiaan. Aihioliiketoiminnassa
operatiivinen tulos oli selvästi positiivinen, vaikkei tavoiteltua volyymiä täysin saavutettukaan.
Myös juhlarahaliiketoiminnan kehittämiseksi tehty pitkäjänteinen työ palkittiin positiivisella tuloksella. Samalla viennin
osuus suomalaisten juhlarahatuotteiden myynnistä nousi lähes puoleen.
Asiakkaat odottavat Suomen Rahapajalta ehdotonta turvallisuutta. Suomen Rahapaja on määritellyt yritysturvallisuuden
yhdeksi keskeisimmistä asiakkaan luottamuksen rakentajista. Turvallisuus on yksi toiminnan lähtökohdista ja jatkuvan
kehittämisen kohde.
Suomen Rahapaja on toimialansa edelläkävijä vastuullisten toimintatapojen kehittäjänä. Kehittämistyössä tukeudutaan
ISO26000-standardiin, jonka käytäntöjä otetaan osaksi yhtiön toimintaa. Myös yhtiön Eettiset ohjeet päivitetettiin vuonna
2015. Lisäksi, kuluneen vuoden aikana konsernin rakennetta yksinkertaistettin ja vähennettiin hallinnollista taakkaa.
Huolimatta toimialan haasteista ja kysymyksistä käteisen rahan roolista pitkällä aikajänteellä, työskennellään konsernin
tulevaisuuden eteen lujasti. Suomen Rahapaja tarjoaa asiakkailleen joustavuutta, vastuullisuutta ja mielenrauhaa.

.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Konsernin tunnuslukuja

88,2M€

-2,2M€

-2,5 %

76,2M€, 2014

-2,6M€, 2014

-3,4 %, 2014

Liikevaihto

Liikevoitto

Liikevoiton osuus liikevaihdosta

-6,8 %

-3,7 %

45,8 %

-7,1 % 2014

-4,0 %, 2014

47,1 %, 2014

Oman pääoman tuotto

Sijoitetun pääoman tuotto

Omavaraisuusaste

77,7 %
67,9 %, 2014
Nettovelkaantumisaste (net gearing)

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Toimitusjohtajan katsaus
Suomen Rahapaja -konserni kehittyi vuonna 2015 kaikilla liiketoiminta-alueilla, vaikka
kannattavuustavoitteita ei täysin saavutettukaan. Parempaa tulevaisuutta pohjustettiin
jatkamalla edelleen strategisesti tärkeiden muutosten läpivientiä.
Toimialalle leimallista on riippuvuus raaka-aineiden hintojen kehityksestä. Nikkelin, kuparin ja
teräksen hinta on laskenut jo vuosia, mikä tekee metallin jalostajalle yhä haasteellisemmaksi löytää
kannattavuuden elementtejä toiminnan eri osa-alueilta. Yhtiö pystyi ratkaisemaan osan haasteista,
mutta kaikilta osilta ei onnistuttu.

Käyttö- ja juhlarahaliiketoiminnassa kehittymistä
Käyttörahaliiketoiminnassa kysyntä piristyi vuoden 2014 hiljaiselon jälkeen. Suomen
Rahapaja onnistui voittamaan uusia asiakkaita Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.
Saadut projektit toivat yhtiön käyttörahatuotantoon töitä pidemmäksi ajaksi.
Ilahduttavaa oli myös, että yhtiö onnistui tuotteiden ja toiminnan laadulla lujittamaan
asiakassuhteita entisestään.
Lukuisista tervehdyttämistoimista huolimatta, positiivista tulosta ei konsernitasolla
saavutettu. Aihioliiketoiminnassa ei päästy täysin tavoiteltuun volyymiin, mutta
operatiivinen tulos oli selvästi positiivinen.
Juhlarahaliiketoiminnassa pitkäjänteinen työ asiakkuuksien ja oman toiminnan
kehittämisen parissa palkittiin positiivisella tuloksella. Viennin osuus suomalaisten
juhlarahatuotteiden myynnistä nousi lähes puoleen, mikä on rohkaisevaa myös
tulevaisuuden suunnitelmia ajatellen.

Rakenteen yksinkertaistaminen ja vastuullisuus yhä toiminnan
keskiössä
Konsernin toiminnan kehittämiseksi ja selkeyttämiseksi tehtiin sekä Saksassa että
Suomessa uudelleenjärjestelyjä, joissa tytäryhtiöiden toimintoja sulautettiin, ja
joidenkin yhtiöiden omistuksesta luovuttiin. Näillä toimenpiteillä yksinkertaistettiin
konsernin rakennetta ja vähennettiin hallinnollista taakkaa. Virtaviivaistamista
toiminnan kehittämiseksi jatketaan myös tulevina vuosina.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.

Kaiken toimintamme
mittana ovat
asiakastyytyväisyys ja
kannattavuus.

Toimitusjohtajan katsaus

Vastaamme ja ennakoimme asiakkaiden tarpeita kolmella liiketoiminta-alueella
tarjoamalla asiakkaille joustavuutta, vastuullisuutta ja mielenrauhaa. Meidät erottaa
muista käyttöraha- ja aihiotoimittajista pohjois-eurooppalainen mentaliteetti, joustavuus
ja vastuullisuus.
Kaiken toimintamme mittana ovat asiakastyytyväisyys ja kannattavuus. Tämä
mahdollistuu sillä, että pyrimme mahdollisimman suureen tarkkuuteen ja
täsmällisyyteen toiminnassamme.
Suomen Rahapaja jatkoi työtään vastuullisuuden parissa. Yhtiön vastuullisuuden
kehittämistyössä tukeudutaan ISO26000-standardiin, josta vuonna 2015 työstettiin
ihmisoikeudet-osio ja aloitettiin oikeudenmukaisen kaupankäynnin käytäntöjen
ottaminen osaksi yhtiön toimintaa. Henkilöstön osalta painotettiin jokaisen
henkilökohtaista vastuuta työn tuloksesta.
Huolimatta markkinoiden haasteista, työskennellään konsernin kannattavuuden ja
tulevaisuuden eteen lujasti. Kilpailu toimialalla on haastavaa johtuen alan toimijoiden
erilaisista lähtökohdista ja ylikapasiteetista. On tärkeää panostaa asiakkuusprosessien
jalostamiseen niin nyky- kuin potentiaalisen asiakaskunnan osalta sekä liiketoimintaa
vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen
luonnollisestikin jatkuu edelleen.
Vaikka volyymiltään käteisen kasvun ei ennakoida dramaattisesti muuttuvan
Rahapajan keskeisillä markkina-alueilla lähimpien vuosien aikana, on seurattava
tarkasti käteisen rahan roolin muuttumista globaalisti ja tärkeimmillä markkinoilla
sekä mahdollisuuksien että riskien näkökulmista.
Lopuksi haluan esittää asiakkaillemme ja henkilöstölle kiitokset hyvästä
yhteistyöstä. Vuosi 2015 oli haasteista huolimatta toivon ja ilon vuosi.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Yleistä vastuullisuudesta
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Vastuullisuudesta yleensä

Yritysvastuustandardin avulla
vastuullisuuden kenttä hallintaan
Suomen Rahapaja –konserni käyttää ISO 26000 –yritysvastuustandardia oppaanaan
vastuullisuuden käytännön toteutuksessa. Kansainvälinen ISO 26000 –
yritysvastuustandardi kuvaa eri sidosryhmien yhteisen käsityksen yritysvastuusta. ISO
26000 -standardin lisäksi konsernissa vastuullisuuden kehittämistä tarkastellaan
sosiaalisen -, ympäristö- ja taloudellisen vastuun näkökulmasta.
Järjestelmä ei ole vielä sertifioitavissa, mutta sen avulla yritys voi omaksua
yritysvastuuperiaatteita. Standardi käsittelee yhteiskuntavastuun terminologiaa ja
periaatteita, yhteiskuntavastuun tunnistamista ja sidosryhmien osallistamista sekä
seitsemää yhteiskuntavastuun ydinaihetta: organisaation hallintotapaa, ihmisoikeuksia,
työelämän käytäntöjä, ympäristöä, oikeudenmukaisia toimintatapoja, kuluttaja-asioita
sekä yhteisön toimintaan osallistumista ja yhteisön kehittämistä.

Painopisteenä ihmisoikeudet ja oikeudenmukaiset toimintatavat
Yhtiö on jo vuosia tehnyt työtä yritysvastuun kehittämisessä ja konsernissa työ
vastuullisuuden kentän systematisoimiseksi aloitettiin suunnittelemalla miten ja missä
aikataulussa ISO 26000 -standardin eri ydinaihealueet käydään läpi.
Vuonna 2015 yhtiössä käsiteltiin yritysvastuun ydinaiheista ihmisoikeuksia sekä
oikeudenmukaisia toimintatapoja. Työssä arvioitiin miten ihmisoikeudet ja
oikeudenmukaiset toimintatavat näkyvät tällä hetkellä yhtiön arjessa ja miten toimintaa
edellä mainittujen ydinaiheiden näkökulmasta kehitetään. Työn tuloksena aloitettiin
muun muassa yhtiön eettisten ohjeiden päivitystyö. Vuoden 2016 aikana on tavoitteena
tehdä koulutuksia ja täsmennyksiä liittyen siihen, miten eettisten ohjeiden päivitykset
vaikuttavat yhtiön toimintaan eri sidosryhmien kanssa.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.

Vuonna 2015 yhtiössä
käsiteltiin yritysvastuun
ydinaiheista
ihmisoikeuksia ja sekä
oikeudenmukaisia
toimintatapoja.
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Sosiaalinen vastuu

Toiminnan kehittämisen vuosi
Vuosi 2015 oli Suomen Rahapaja -konsernissa henkilöstön ja sen johtamisen
näkökulmasta toiminnan kehittämisen vuosi, mikä näkyi useissa niin arkea helpottavissa
pienissä uudistuksissa kuin suuremmissa prosessiuudistuksissakin.
Suomen Rahapaja -konsernissa henkilöstöjohtamisen tavoitteena on osaava,
motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö. Henkilöstöjohtaminen vaikuttaa tuloksellisuuteen
ja tavoitteiden saavuttamiseen työn arjessa samalla työhyvinvoinnin toteutumisen
mahdollistaen.
Vastuulliset toimintatavat ovat yhtälailla osa henkilöstöjohtamista kuin yhtiön
toimintaa muutenkin. Tasapuolinen kohtelu, lakien, säädösten ja sopimusten
noudattaminen toimivat pohjana henkilöstöjohtamiselle.
Vuorovaikutus yhtiön johdon ja muun henkilöstön välillä on tärkeää. Se on jatkuvan
kehittämisen kohde. Suomen Rahapaja -konsernissa halutaan rakentaa tulevaisuutta ja
edelläkävijyyttä yhdessä. Yhdessä haetaan tapoja tehdä arjesta yhä sujuvampaa.
Vuoden 2015 aikana yhtenäistettiin henkilöstöjohtamisen käytäntöjä emo- ja
tytäryhtiön välillä. Yhtenäistäminen jatkuu edelleen.
Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi tapaturmien suhteen. Tavoitteemme on estää
terveysriskit ja työtapaturmat. Työturvallisuuden kehittäminen on jatkuvan
kehittämisen kohde, jota huolletaan säännöllisillä työturvallisuuden
havainnointikierroksilla ja työturvallisuuskoulutuksilla.

Toiminnan kehittämiseen panoksia niin Vantaalla kuin Halsbrϋckessä
Vuonna 2014 aloitettiin Halsbrücken aihiotehtaalla henkilöstön kehittämiseksi Fit
for the Future –hanke, jota jatkettiin vuonna 2015. Tuotannon organisaatio uudistettiin
ja prosessien hallintaa kehitettiin. Lisäksi osaamisen kehittämiselle luotiin uusi,
tulevaisuuden tarpeet varmistava järjestelmä
Vantaan kolikkotehtaalla käynnistyi keväällä kehittämishanke tehokkaamman,
sujuvamman ja viihtyisämmän työnteon edistämiseksi. Hankkeen lähtökohtana on ollut
yhdistää sadan prosentin vastuun periaate ja Lean-filosofia. Tavoitteena on sujuvoittaa
työn arkea yhdessä jokaisen työntekijän omien huomioiden pohjalta. Kehittämistä on
toteutettu pienryhmätyöskentelynä ja Lean-elementtejä on otettu käyttöön työn ohessa.
Kehittämishankkeessa on toteutettu suuri määrä pieniä, arkea sujuvoittavia
parannuksia, mutta myös merkittäviä prosessiuudistuksia on viety läpi.
Sekä Halsbrϋcken että Vantaan kehittämishankkeissa henkilöstöllä ja henkilöstön
edustajilla on tärkeä rooli. Kehittämistyötä tehdään yhdessä. Työ jatkuu 2016.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.

Vuoden 2015
henkilöstökyselyssä
saavutettiin sekä
Halsbrückessä että
Vantaalla huomattavasti
edellisvuotta korkeampi
osallistumisaste. Kyselyn
tulokset osoittivat, että
kehitystä on tapahtunut
monella rintamalla
oikeaan suuntaan.
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Sosiaalinen vastuu

Huomio osaamisen varmistamiseen
Vuonna 2015 Halsbrϋckessä ja Vantaalla kiinnitettiin erityistä huomiota myös
moniosaamiseen uudistamalla ja täsmentämällä yhtiön tuotannon osaamistasoa
kartoittavia osaamismatriiseja. Pyrkimyksenä on ollut varmistaa kyky vastata
haasteisiin myös tulevaisuudessa sekä edistää työn mielekkyyttä ja sitoutumista,
tarjoamalla mahdollisuuksia kehittymiseen ja urapolkuihin. Työ osaamisen
varmistamisen parissa jatkuu vuonna 2016.

Henkilöstökysely osoitti kehitystä oikeaan suuntaan
Vuoden 2015 henkilöstökyselyssä saavutettiin sekä Halsbrϋckessä että Vantaalla
huomattavasti edellisvuotta korkeampi osallistumisaste. Kyselyn tulokset osoittivat, että
kehitystä on tapahtunut monella rintamalla oikeaan suuntaan. Henkilöstön usko ja
luottamus yrityksen menestykseen tulevaisuudessa on vahvistunut. Vantaalla henkilöstö
nosti kyselyn pohjalta kehityskohteeksi vastuullisuuden, joka on keskeisenä teemana jo
käynnissä olevassa koko yksikköä koskevassa kehityshankkeessa. Halsbrückessa
kyselyn pohjalta aloitettiin työhyvinvointi- ja työterveysjärjestelmän rakentaminen.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Yritysvastuu rakentuu sisältä käsin,
pienistä teoista
Vantaan tehtaalla valmistetaan metallirahaa ja Halsbrücken tuotantolaitoksessa tehdään
metallirahan leimaamisessa tarvittavia raha-aihioita. Suomen Rahapaja -konsernin
Vantaan ja Halsbrücken tehtailla on käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, jotka
ohjeistaa systemaattisesti yhtiön ympäristöasioiden hallintaa ja tuloksellisuutta.
Vantaan ja Halsbrücken tehtailla on omat ISO 14001 ympäristöjärjestelmäsertifikaattinsa, joita auditoidaan ulkopuolisen auditoijan toimesta
vuosittain. Lisäksi Halsbrückeen saatiin vuonna 2015 ISO 50001 -energiasertifikaatti,
joka tähtää energiakulutuksen pienentämiseen.
Keskeinen konsernin toiminnasta aiheutuva ympäristökuorma syntyy
materiaalikuljetuksista ja pakkauksista. Näiden vaikutuksen pienentäminen on jatkuva
kehittämiskohde. Avainasemassa kuljetuksista aiheutuvan ympäristökuorman
pienentämisessa on kiinteä vuorovaikutus tavarantoimittajien kanssa sekä ympäristöä
vähän kuormittavat pakkausmenetelmät. Kuljetusten hiilidioksidipäästöjä ympäristöön
seurataan ja mitataan kuljetusmuodoittain (ks. kuva).
Lisäksi kummallakin tehtaalla ympäristökuorman pienentämiseen kiinnitetään
huomioita myös muista näkökulmista.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Ympäristövastuu

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Ympäristövastuu

Vantaa
Kolikkotehtaalla jatkuvaa parantamista
Vuonna 2015 Vantaan tehtaan työsuojelutoimikunta teki ympäristöriskiarvioinnin,
jonka pohjalta tarkkaan valvottuja, korkeatasoisia työskentelyolosuhteita analysoidaan
ja parannetaan jatkuvasti. Menneenä vuonna parannettiin leimauksen työturvallisuutta
sekä madallettiin melutasoa.
Pitkän tähtäimen jatkuva tavoite Vantaalla on vähentää sekajätteen syntymistä ja
edistää kierrätystä. Muun muassa vuonna 2015 vähennettiin energiajätteen määrää
erottamalla kirkkaat muovikalvot ja toimittamalla niitä muovituotteita valmistavan
teollisuuden raakaineiksi. Vantaalla kierrätyksen edistymistä mitataan seuraamalla
hyötykäyttöprosenttia, sekametallin kierrätystä sekä sekajätteen osuutta (ks. kuva).
Tulevaisuudessa selvitetään lisää muita mahdollisuuksia hyödyntää yhtiön
toiminnasta syntyvää jätettä teollisuuden raaka-aineena. Lisäksi varmistetaan, että
ympäristönäkökulmat ovat tiukemmin integroitu Vantaan tehtaan toimintoihin.

Halsbrücke
Aihiotehtaalla iso harppaus ympäristökuorman pienentämiseen
Vuonna 2015 Halsbrücken aihiotehtaalla otettiin käyttöön ISO 50001 standardin
mukaisesti sertifioitu energianhallintajärjestelmä. Päätavoitteena on vähentää energian
kulutusta jokaista tuotettua aihiotonnia kohti.
Halsbrücken vuonna 2015 aloitettu ympäristötavoiteohjelma jatkuu myös vuonna
2016 tähdäten jatkuvaan parantamiseen jäteveden, melun ja vaarallisten aineiden
aiheuttaman ympäristökuorman pienentämiseksi. Lisäksi tehtaalla on yleistavoitteena
parantaa raaka-aineiden vastuullista käyttöä. Näille ohjelmille asetetut tavoitteet
pyritään saavuttamaan vuoden 2016 loppuun mennessä.
Vuoden 2015 lopussa aloitettiin hanke, jossa vuoden 2016 aikana rakennetaan uusi
jäteveden käsittelyjärjestelmä, joka tähtää asetettujen tavoitteiden mukaiseen jäteveden
ja vaarallisten aineiden ympäristökuorman vähentämiseen.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu on tarkkuutta
tulevaisuuden eteen
Taloudellinen vastuu Suomen Rahapajassa tarkoittaa tulevaisuuden toimintaedellytysten
turvaamista ja asiakkaalle tuotetun lisäarvon kasvattamista. Yhtiön toiminta pohjaa
vastuullisuutta kunnioittaviin arvoihin, valintoihin ja toimintatapoihin.
Sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti. Yhtiön toiminnan keskeisiä
mittareita ovat kannattavuus, tarkkuus ja täsmällisyys. Tavoitteena on, että kaikki
osallistuvat vastuun kantamiseen ja ovat tietoisia vastuullisista valinnoista. Pienilläkin
asioilla on merkitystä. Taloudellisen vastuun tavoitteena on varmistaa kannattava
toiminta myös tulevaisuudessa. Keskeisinä kehityskohteina ovat jatkuvuuden
turvaaminen, kannattavuuden parantaminen ja pääoman käytön tehostaminen.
Taloudellisen vastuun toteutuminen on kuvattu tilinpäätösosiossa.

Veropolitiikka osana yritysvastuuta
Suomen Rahapaja kuvaa verojalanjäljellä toimintansa verovaikutusta ja sen
jakautumista eri maihin. Suomen Rahapaja noudattaa verojen maksamisessa,
keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Verot
maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perusteella kuuluvat. Verojalanjälki
muodostuu kolmesta pääalueesta: yhtiön maksamat välittömät verot (kuten tulovero,
erilaiset työnantajamaksut, ajoneuvo-, varainsiirto- ja kiinteistöverot), yhtiön maksamat
välilliset verot (verot, jotka yhtiö maksaa osana palvelun tai tuotteen hintaa, mutta
jonka myyjä tilittää, kuten vakuutusmaksu- ja autovero) sekä yhtiön tilittämät verot
(kuten ennakonpidätykset, lähde- ja arvonlisäverot). Suomen Rahapaja -konserni
raportoi kaikki maksamansa verot. Siirtohinnoittelussaan yhtiö noudattaa paikallisia
lakeja ja siirtohinnat perustuvat julkisesti noteerattuihin hintoihin silloin, kun soveltuva
hintanoteeraus on saatavilla. Suomen Rahapaja –konsernissa veroilmoitukset ja muut
lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja ajantasaisesti.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Verojalanjälki maittain*
1000 €

Suomi

Saksa

Espanja

Tilikaudelta maksettavat
välittömät verot
Tuloverot

0

-265

91

Työnantajamaksut

67

0

488

Kiinteistöverot

83

0

0

Muut verot

0

110

32

Yhteensä

150

-155

611

Tilikaudelta tilitettävät verot
Ennakonpidätykset

1 006

298

315

Arvonlisäverot, myynnit

5 211

3 733

1750

-6 355

-4 171

-2802

-138

-140

-737

48 995

27 103

18 783

-630

-7 120

455

63

78

46

Arvonlisäverot, hankinnat
Yhteensä

Liikevaihto maittain eriteltynä
Tulos ennen veroja maittain
eriteltynä
Henkilöstö maittain eriteltynä

*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin
omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.

Pääomavirrat sidosryhmille*
1000 €

Suomen
Rahapaja
Oy

Saxonia
Eurocoin
GmbH

2015

2014

2015

2014

48 995

23 620

27 424

37 529

322

110

278

335

0

8 803

0

0

Materiaali- ja palveluostot

40 948

21 346

14 460

19 830

Liiketoiminnan muut kulut

4 106

2 745

8 480

10 259

Henkilöstökulut (sis. Eläke- ja muut
henkilösivukulut)

4 128

3 382

3 617

2 823

Verot (tuloverot)

0

0

-154

585

Annetut tuet ja lahjoitukset

0

0

0

0

Omistajille maksetut osingot

0

0

0

8 803

Asiakkaat
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuotot osuuksista osakkuusyrityksissä

Tavaroiden ja
palveluiden
toimittajat

Henkilöstö

Julkinen sektori
Yleishyödylliset tahot
Osakkeenomistajat
Rahoittajat
Rahoituskulut (netto)

Yhtiön oman
toiminnan
kehittämiseen
jääneet varat
Investoinnit

307

276

87

144

-172

4 784

1 058

-3 995

276

153

778

81

*Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin
omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista.
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Käyttörahat ja aihiot

Suomen Rahapaja vastaa asiakkaan
odotuksiin
Vuonna 2015 tehokas myyntityö käyttöraha- ja aihioliiketoiminnassa jatkui ja kantoi
hedelmää erityisesti käyttörahakaupassa. Järjestelmällinen ja jatkuva toiminnan
kehittäminen sekä vuorovaikutus on myös myynnin edistymisen edellytys.
Käyttöraha- ja aihiomarkkinoiden liiketoimintaympäristössä ei tapahtunut vuoden 2015
aikana merkittäviä muutoksia. Kilpailu on säilynyt erittäin tiukkana ja hinnat matalina.
Käyttörahojen osalta kysyntä piristyi edellisistä vuosista ja aihioissa säilyi kohtalaisena.

Jatkuvasti eteenpäin
Vuosi 2015 oli työntäyteinen. Käyttörahaliiketoiminnassa yhtiö sai useita merkittäviä,
monivuotisia sopimuksia. Aihiokaupassa kilpailu on entisestään kiristynyt.
Myynnin tulostavoitteiden lisäksi käyttöraha- ja aihioliiketoiminnassa päämääränä
oli lisätä myynnin aktiivisuutta, parantaa globaalia edustajaverkostoa, virtaviivaistaa
prosesseja sekä parantaa projektinhallintaa. Kaikilla osa-alueilla on menty eteenpäin.
Yhtiö kasvatti markkina-aluettaan uusilla sopimuksilla. Työ jatkuu. Kilpailukyvyn
ylläpitäminen edellyttää toiminnan jatkuvaa parantamista.

Joustavuus ja asiakkaan odotusten tunteminen tärkeää
Suomen Rahapajalla on oma aihiotuotanto, mikä helpottaa käyttörahaprojektien
hallintaa tuotteiden laadun ja toimitusaikataulujen osalta. Yhtäällä käyttöraha- ja
aihioliiketoiminta saavat toisistaan tukea ja toisaalla ne ovat toisistaan riippumattomia
liiketoiminta-alueita, jossa käyttörahoilla asiakaskunta muodostuu eri maiden
keskuspankeista ja aihioissa rahapajoista. Asiakkaiden hankintaprosessit ovat
molemmilla liiketoiminta-alueilla hyvin samankaltaiset.
Suomen Rahapaja vastaa asiakkaan odotuksiin. Käyttöraha- ja aihioasiakkaat
odottavat hyvää laatua ja laatimansa teknisen spesifikaation mukaisia tuotteita. Yhtä
tärkeää tuotelaadun kanssa ovat luotettavat ja turvalliset toimitukset sovitussa
aikataulussa. Yhä tärkeämmäksi asiakkaiden mielestä nousee toimittajien vastuullisuus.
Lisäksi asiakkaat odottavat Suomen Rahapajalta ehdotonta turvallisuutta. Suomen
Rahapaja on määritellyt yritysturvallisuuden keskeiseksi asiakkaan luottamuksen
rakentajaksi. Turvallisuus on yksi toiminnan lähtökohdista ja jatkuvan kehittämisen
kohde.
Myynti työskentelee ennakoiden ja järjestelmällisesti laadun, toimitusvarmuuden ja
vastuullisuuden eteen yhdessä yhtiön muiden toimintojen kanssa. Myyntitiimissä on
vahva usko Suomen Rahapajan kykyyn menestyä. Se näkyy motivoituneena työnä, joka
on tuottanut tulosta.

Tulevaisuuden kasvupotentiaalista entistä tiukemmin kiinni

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Käyttörahojen tilauskanta on suhteellisen hyvä mutta toisaalta raha-aihioiden
kysyntätilanne on haastava. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen luonnollisestikin
jatkuu edelleen. Tavoitteena on edelleen vahvistaa yhtiön kilpailukykyä.
Suomen Rahapaja pyrkii varmistamaan tulevaisuuden kasvupotentiaalia jatkamalla
tunnettuuden kasvattamista uusilla markkina-alueilla, ja löytämään edelleen uusia
asiakkuuksia valmistamilleen tuotteille ja palveluille.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Juhlarahaliiketoiminta

Juhlarahamyynnissä saavutettiin
positiivinen tulos
Suomen Rahapaja -konsernin juhlarahaliiketoimintaa on uudistettu viime vuosina. Nyt
saavutetun positiivisen tuloksen taustalla on pitkäjänteinen työ uusien jälleenmyyjien ja
asiakkaiden tavoittamiseksi sekä juhlarahamarkkinoinnin ja -myynnin kehittämiseksi.
Juhlarahaliiketoiminnan kokonaisuus muodostuu pienistä puroista. Asiakaskunnan
muodostavat pääsääntöisesti keräilyharrastamiseen keskittyvät suuret globaalisti
toimivat jälleenmyyjät sekä paikallisesti toimivat erikokoiset yritykset ja myös
yksityishenkilöt. Kiinteä ja säännöllinen vuorovaikutus toimintaa säätelevien tahojen
sekä alan järjestöjen ja Suomen Rahapajan oman palauteryhmän ja muiden
liiketoimintaan liittyvien tahojen kanssa on tärkeää.
Tulostavoitteiden lisäksi päämääränä on nykyisten asiakkuuksien syventäminen
sekä uusien asiakkuuksien hakeminen lahjatavaramarkkinasta ja markkinalähtöisyyden
lisääminen. Mitä paremmin omat prosessit ja viestintävalmiudet ovat kunnossa sen
helpommin ja tehokkaammin onnistuu yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.
Vuonna 2015 asiakasmäärää saatiin edelleen kasvatettua ja myös
jälleenmyyjäverkosto laajeni. Vuoden alussa aloitettu 10 € juhlarahojen numerointi
lisäsi asiakkaiden kiinnostusta juhlarahoja kohtaan.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Uusia toimenpiteitä vuonna 2015
Suomen Rahapajan juhlarahat valmistetaan kaikki yhtiön Vantaan tehtaalla. Vuoden
2015 hopeisissa juhlarahoissa oli ensimmäistä kertaa käytössä Suomalaisen Työn Liiton
vuoden 2014 lopussa myöntämä Avainlippu-tunnus, joka voidaan myöntää Suomessa
valmistetulle tuotteelle. Yhtiö on pyrkinyt myös pakkaussuunnittelussa hyödyntämään
ensisijaisesti kotimaisia, kierrätettävistä materiaaleista valmistettuja kilpailukykyisiä
vaihtoehtoja, jotka olisivat vetovoimaisia myös lahjanostajille.
Vakaan nykyasiakaskunnan varmistaminen ja uusien asiakkuuksien tavoittaminen
on juhlarahaliiketoiminnassa ensiarvoisen tärkeää. Vuonna 2015 kartoitettiin uusia
markkina-alueita esim. Kaukoidän suunnalta. Juhlarahamyynnin prosesseja edistettiin,
jotta tulevien tuotteiden markkinointi voitiin aloittaa entistä aikaisemmassa vaiheessa.
Kotimaassa aktivoiduttiin uudenlaisella näkyvyydellä olemalla mukana Sisun
juhlavuodessa ja Urheilurahat-sarjan yhteydessä erilaisissa tapahtumissa. Suomen
Rahapaja teki yhteistyötä eri lajiliittojen kanssa ja jalkautui uudella pop-up myyntikärryllä merkittäviin urheilutapahtumiin.
Sosiaalista mediaa on valjastettu entistä tehokkaammin juhlarahamyynti- ja
brändityöhön, mistä tuloksena saavutettiin useita onnistuneita kampanjoita. Sosiaalisen
median haltuunottoon ja markkinointiviestinnän kehittämiseen tullaan panostamaan
myös jatkossa.

Juhlarahaliiketoiminnan kehittäminen jatkuu
Juhlarahaliiketoiminnan positiivinen tulos on merkki toiminnan oikeasuuntaisesta
kehityksestä, mutta kysyntään heijastuu vuonna 2016 kuitenkin kotimaan
kuluttajamarkkinan heikko tilanne. Työsarkaa riittää edelleen olemassa olevien
asiakkuuksien kehittämisessä sekä uusien asiakkaiden ja markkinoiden
saavuttamisessa. Yhtiön juhlarahaliiketoiminnan kannalta merkittävässä roolissa on
verkkokauppa, jota tulee kehittää niin jälleenmyyjien kuin kuluttaja-asiakkaidenkin
näkökulmasta.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Vuonna 2015 Suomen Rahapaja
julkaisi valtiovarainministeriön
päätöksellä kaikkiaan viisi
jalometallista valmistettua
juhlarahaa. Jean Sibelius sai jo toisen
juhlarahan, kun säveltäjän 150vuotisjuhlavuoden kunniaksi lyötiin
sekä kulta- että hopearaha.
Suomalaista sisua muistettiin
hopearahalla maaliskuussa ja
eurooppalaisten rahapajojen
yhteiseen Europa Star –sarjaan
kuuluva ”70 rauhan vuotta
Euroopassa” julkaistiin toukokuussa.
Syksy toi mukanaan vielä hopearahat
Tapio Wirkkalan 100vuotisjuhlavuoden, ja Akseli GallenKallelan 150-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi. Vuoden 2015 julkaisuista
etenkin ”70 rauhan vuotta
Euroopassa” ylitti odotukset, sillä
sitä myytiin reilusti yli tavoitteen.
Kyseisen juhlarahan osalta saatiin
päänavaus myös uuteen markkinaalueeseen, Kiinaan.
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Suomen Rahapaja Oy on Suomen valtion omistama osakeyhtiö vuodesta 1993, jolloin
yhtiön kansainvälistyminen alkoi. Suomen Rahapajalle vientitoiminta on elinehto ja se
onkin tällä hetkellä yksi maailman johtavista kolikkojen viejistä.
Valtio-omisteisen vientiyhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen
osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Lisäksi Suomen Rahapaja Oy noudattaa soveltuvin
osin vuonna 2009 voimaan tullutta Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi Suomen Rahapajalla on eettiset
toimintaohjeet, joissa linjataan eettisestä näkökulmasta yhtiön liiketoimintaperiaatteet,
suhtautuminen ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, terveyteen ja turvallisuuteen,
eturistiriitoihin, toimittajiin sekä ympäristöön. Eettiset toimintaohjeet päivitettiin vuona
2015.
Yhtiön hallinnossa pyritään yksinkertaisiin, pelkistettyihin ja selkeisiin
ratkaisuihin. Hyvin hoidettu ja läpinäkyvä hallinnointi on osa yhtiön vastuullisuutta.

Hallinnoinnin periaatteet
Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa (corporate governance) on määritelty
yhtiötä hallinnoivien elinten keskeiset tehtävät, keskinäiset suhteet, palkitseminen,
sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, riskien hallinta ja tilintarkastus.

Sovellettavat säännökset
Suomen Rahapaja Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa
noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Lisäksi Suomen Rahapaja Oy
noudattaa soveltuvin osin vuonna 2009 voimaan tullutta
Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Konsernirakenne
Suomen Rahapaja-konsernissa (jäljempänä Suomen Rahapaja) valmistetaan rahaaihioita, käyttörahoja ja juhlarahoja. Konserniin kuuluvat sataprosenttisesti Suomen
Rahapaja Oy ja Saxonia Eurocoin GmbH Suomen Rahapaja Oy on Saxonia Eurocoin
GmbH:n emoyhtiö. Lisäksi espanjalainen Compañia Europea de Cospeles, S.A. on osa
konsernirakennetta.
Lain edellyttämiä konsernia johtavia hallintoelimiä ovat Suomen Rahapaja Oy:n
yhtiökokous, hallitus, toimitusjohtaja, sekä tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat.
Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja nimittää tytäryhtiöiden sekä osakkuusyhtiöiden
hallituksiin Suomen Rahapaja Oy:n jäsenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien
johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivisen liiketoiminnan johtamista tukien.
Operatiivisesti konsernin liiketoimintoja johtaa yhtiön johtoryhmä, jonka jäsenet
raportoivat Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajalle. Tytäryhtiöiden operatiivisesta
johtamisesta vastaavat yhtiöiden toimitusjohtajat, jotka raportoivat yhtiöidensä
hallituksille.

Yhtiökokous
Konsernissa ylin päätöksentekoelin on Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokous.
Yhtiökokous kutsutaan koolle yhtiöjärjestyksen mukaan kirjatulla kirjeellä
osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella viimeistään kahdeksan
päivää ennen kokousta. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen
määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä joko yhtiön kotipaikassa tai
Helsingissä.
Yhtiökokous valitsee Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen sekä sen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Hallitus
Suomen Rahapaja Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän
yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus on vastuussa konsernin johtamisesta ja valvonnasta
osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.
Hallitus toimii Corporate Governance -suositusten mukaisena riippumattomana
elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain
edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön
arvon nousu pitkällä aikavälillä. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on
käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa,
että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden
mukaisesti.
Hallitus päättää konsernissa noudatettavista keskeisistä toimintapolitiikoista ja
asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria ja tärkeitä tai poikkeavat
normaalista konsernin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen määrittelee
käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen. Hallituksen päätehtävät on kerrottu
työjärjestyksessä.
Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.
Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa johdon palkitseminen.

Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja tekee itse ja konsernin johtoryhmän tukemana päätöksiä hallituksen
määrittelemien valtuuksien puitteissa ja muilta osin valmistelee Suomen Rahapaja Oy:n
hallitukselle tehtäviä esityksiä.
Toimitusjohtaja
1. on vastuussa yhtiön ja konsernin päivittäisestä johtamisesta yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja hallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti.
2. raportoi hallitukselle.
3. vastaa konsernin strategian ja toimintasuunnitelmien valmistelusta ja esittelystä hallitukselle hyväksyttäväksi.
4. informoi säännöllisesti hallitusta yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta.
5. esittelee hallituksen päätettäväksi tulevat asiat, ellei esittelyä anneta vastaavan liiketoimintajohtajan tai
asiantuntijan tehtäväksi.

Suomen Rahapaja-konsernin johtoryhmä
Suomen Rahapaja Oy:n johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa tämän työssä ja
kokoontuu toimitusjohtajan kokouskutsussa mainitsemassa kokoonpanossa kulloinkin
käsiteltäväksi tulevien asioiden mukaan.
Konsernin johtoryhmä
1. Varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön organisaatiossa.
2. Tekee ehdotuksia Suomen Rahapaja -konsernin strategian kehittämisestä hallituksen hyväksyttäväksi.
3. Avustaa Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajaa valmistautumaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen
kokouksiin ja selvittämään kaikkia toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia asioita.
4. Edistää aktiivisesti toimialojen välistä yhteistyötä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehittämistoimista konsernin
johtamisessa.
5. Johtoryhmä valvoo liiketoiminnan kehitystoimintoja. Päivittäinen kehittäminen on liiketoiminta-alueiden
johdon vastuulla. Pitkäaikaiset kehittämishankkeet ja liiketoiminta-alueiden erikseen tehtäväksi antamat
hankkeet johdetaan toimitusjohtajan ja/tai johtoryhmän toimesta.
6. Kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta noin kerran kuukaudessa.

Tytäryhtiöt

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Suomen Rahapaja Oy:n osakkaita tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa edustaa Suomen
Rahapaja Oy:n hallituksen puheenjohtaja tai hänen nimeämänsä henkilö.
Tytäryhtiöiden hallituksen jäsenet nimeää emoyhtiön hallitus.
Kunkin tytäryhtiön hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että tytäryhtiön
hallituksessa vahvistetaan lain edellyttämällä tavalla ne tarvittavat päätökset, joilla
toteutetaan Suomen Rahapaja Oy:n hallituksen, Suomen Rahapaja Oy:n
toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän tämän Corporate Governance -ohjeistuksen
mukaisesti tekemät päätökset.
Suomen Rahapaja -konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen ja
toimitusjohtajan tehtävänä on normaalin toimialan liiketoimintavastuun ja
raportointivastuun lisäksi:
Vastata, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja konsernihallinnon
ohjeita.
Vastata, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia
sekä vastata lainsäädännön seurannasta ja siihen liittyvien muutosten
informoimisesta oman liiketoiminta-alueensa johtajalle sekä Suomen Rahapaja
Oy:n toimitusjohtajalle.
Huolehtia, että kaikki Suomen Rahapaja Oy:n toimitusjohtajan määräämät tehtävät
suoritetaan.
Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia osakkaita, noudatetaan pääsääntöisesti
edellä kuvattua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin osakkaiden oikeudet sekä,
yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen osakassopimuksen määräykset.

Johdon palkitseminen
Hallituksen jäsenten palkkiot. Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2.800 euroa,
varapuheenjohtajan 1.970 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkiot 1.400 euroa
kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan 600 euroa kustakin hallituksen kokouksesta.
Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot. Toimitusjohtajalle on sovittu kuukausittain
maksettava kuukausipalkka, joka vuoden 2014 lopussa oli luontoisetuineen 17 952
euroa, lisäksi tulostavoitteisiin sidottu palkkio, joka on maksimissaan 29,4 %
vuosipalkasta. Palkkion määräytymisperusteet on sidottu Suomen Rahapaja-konsernin
liikevoittoon sekä erikseen määriteltyihin tavoitteisiin. Toimitusjohtajan palkkion
vuositavoitteet määrittelee hallitus.
Vuonna 2014 yhtiössä ei maksettu tulospalkkiota johdolle eikä millekään
muullekaan henkilöstöryhmälle.
Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kuukautta ja lisäksi
hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan
irtisanoutuessa irtisanomisaika on 3 kuukautta.
Eläkeoikeuksista katso alla kohta Eläkkeet.
Muun johdon palkitseminen. Suomen Rahapajan palveluksessa oleville tytäryhtiöiden
hallitusten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä korvausta jäsenyydestä.
Ulkopuolisille jäsenille maksettavan palkkion määrää Suomen Rahapaja Oy:n hallitus.
Suomen Rahapajan palveluksessa oleville osakkuus- tai tytäryhtiöiden hallitusten
jäsenille voidaan maksaa palkkio silloin, kun se on perusteltua yhdenvertaisuuden
saavuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. Palkkioiden periaatteet sovitaan Suomen
Rahapaja Oy:n hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palkkioperusteista kyseisen
yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.
Konsernin johtoryhmän jäsenille on sovittu kuukausipalkan lisäksi kannustepalkkio,
joka on maksimissaan kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Konsernin
johtoryhmän osalta ehdotuksen tavoiteasetannasta tekee konsernin toimitusjohtaja ja
sen hyväksyy Suomen Rahapaja Oy:n hallitus.
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Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.
Vuonna 2015 ei maksettu johdolle tulospalkkiota.

Eläkkeet
Konsernin johtoryhmään kuuluvat johtajat mukaan lukien toimitusjohtaja kuuluvat
työntekijäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. Konsernin toimitusjohtajalle sekä
johtajasopimuksen tehneille johtoryhmän jäsenille on tämän lisäksi tehty erillinen
lisäeläkevakuutus. Konsernin toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Muiden
johtoryhmään kuuluvien henkilöiden eläkeikä määräytyy kunkin työsopimuksen
mukaan. Lisäeläke-eduista päättää Suomen Rahapaja Oy:n hallitus.

Sisäinen valvonta
Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin yhtiöiden toiminta on
tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja
toimintaperiaatteita noudatetaan. Vastuu sisäisestä valvonnasta on yhtiön hallituksella.
Toimintaa ohjataan ja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja yhtiöittäin.
Ohjaus- ja seurantaprosessi sisältää olennaisina osinaan kuluvan tilikauden sekä
vuositason ennusteiden tarkastelun.
Valvonnan toimia johtaa konsernitasolla CFO ja liiketoimintatasolla
liiketoimintajohto. Valvonnan toteutuksesta huolehtii kontrolleri, joka yhdessä
liiketoimintajohdon kanssa järjestävät, että liiketoiminnan tapahtumat kirjataan oikeaaikaisesti järjestelmiin ja raportoidaan tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti
noudattaen erikseen annettua konsernin ohjeistusta sisäisen valvonnan ja raportoinnin
sisällöstä.

Sisäinen tarkastus
Suomen Rahapaja Oy:llä ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota. Hallitus
vastaa sisäisestä tarkastuksesta. Tilintarkastussuunnitelmat käydään läpi ja hyväksytään
hallituksessa. Hallitus yhteistyössä tilintarkastajien kanssa arvioi ja varmistaa
konsernin sisäisen valvontajärjestelmän asianmukaisuutta ja toimivuutta, toimintojen
tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, taloudellisen tiedon ja raportoinnin
luotettavuutta sekä sääntöjen toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista sekä luo
lisäarvoa organisaatiolle myös konsultoimalla näissä asioissa.

Riskienhallinta
Riskienhallintatyön tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita sellaiset riskit, jotka
toteutuessaan voivat vaarantaa yhtiön toimintoja ja asetettujen tavoitteiden
saavuttamista taikka toisaalta voivat avata mahdollisuuksia.
Riskienhallinta on osa normaalia liiketoimintaa ja siitä vastaavat kaikki johtajat ja
heidän organisaatioihinsa kuuluvat henkilöt kukin omalta osaltaan. Konsernin
riskienhallintaprosessin kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä riskienhallintatyön
koordinoinnista vastaa CFO.
Riskienhallinnan näkökulma on kattava ja kokonaisvaltaiseen riskienkartoitukseen
ja -hallintaan tähtäävä. Erityisesti riskit otetaan tarkasteltaviksi strategiasuunnittelun,
vuosisuunnittelun ja investointien sekä projektien suunnittelun yhteydessä.
Liiketoimintajohtajat ovat velvollisia raportoimaan riskit.
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Yhtiössä tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa katetaan joko strategisia -, talouden
-, operatiivisia - tai vahinkoriskejä. Strategisia riskejä ovat yhtiön yrityskulttuuriin,
liikestrategiaan, markkina- ja kilpailutilanteeseen, asiakkuuksiin, investointeihin,
yrityskauppoihin, infrastruktuuriin, kansainvälistymiseen, suhdannevaihteluihin,
poliittisiin riskitekijöihin, verkostoihin, tuotekehityksen riskitekijöihin, henkiseen
pääomaan, maineeseen ja brändiin liittyviä riskitekijöitä. Talouden riskejä ovat
pääomaan, korkoriskiin, valuuttariskiin, hintariskiin, maksuvalmiuteen,
kannattavuuteen, asiakassuhteisiin, sopimuskumppaneihin, luottotappioihin,
kansainvälisyyteen, investointeihin, taloudellisiin väärinkäytöksiin ja sijoitusriskeihin
liittyviä tekijöitä. Operatiivisia riskitekijöitä ovat kirjanpitoon ja laskentaan,
raportointiin, henkilöstöhallintaan, tuotantotoimintaan, viestintään,
tietoturvallisuuteen, IT-järjestelmään, vastuisiin, sopimuksiin ja
oikeudenkäyntiriskeihin liittyviä tekijöitä. Vahinkoriskejä ovat henkilöriskeihin,
tulipaloihin ja räjähdyksiin, ympäristöön, kuljetukseen ja liikenteeseen, ääriliikkeisiin,
rikolliseen toimintaan, luonnonilmiöihin, riippuvuuksiin, keskeytyksiin sekä koneisiin
ja laitteisiin liittyviä tekijöitä.

Tilintarkastus
Konsernin tilintarkastus on järjestetty niin, että yhtiökokouksen valitsema emoyhtiön
vastuullinen KHT-tilintarkastusyhteisö suorittaa tarkastuksensa Suomen Rahapajakonsernissa ja vastaa tilintarkastuksesta koko konsernissa.
Valittu tilitarkastajayhteisö on KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Ari Hakkola. Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous vuodeksi
kerrallaan.
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Konsernin hallitus ja johtoryhmä
Konsernin hallitus
Hallituksen puheenjohtaja

Hanna Maria Sievinen, s. 1972, KTM, MA in International Business
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen, Cinia Group Oy 2015Hallituksen jäsen, FRV Oy, 2015- Hallituksen jäsen, Koskitukki Oy 2015Keskeinen työkokemus: Itsenäinen neuvonantaja, 2014–, Chief Restructuring
Officer, Nokia, 2012–2014 Varatoimitusjohtaja, Nokia, Pohjois-Eurooppa, 2012
Toimitusjohtaja, Nokia GmbH 2010–2012 Strategia- ja liiketoiminnankehitysjohtaja,
Nokia 2008–2010 Strategia-, prosessi- ja laatujohtaja, Nokia, Intia, 2006–2007 Johtaja,
Yhtymästrategia, Nokia, 2004–2006 Markkinoinnin- ja tarjoomansuunnittelupäällikkö,
Nokia, 2004 Päällikkö, Yrityskaupat, Nokia, 2000–2004 Luottoanalyytikko,
Skandinaviska Enskilda Banken, 1999–2000 Analyytikko, Investment Banking &
Corporate Finance, Enskilda Securities, 1997–1999
Suomen Rahapajan hallituksen puheenjohtaja 2015- , jäsen 2012–
Hallituksen varapuheenjohtaja

Harry Linnarinne, s. 23.2.1965, tekniikan tohtori, KTM
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Darekon Oyn hallituksen jäsen
Keskeinen työkokemus: Stena Recycling Oy, toimitusjohtaja 2015-, Sisäsuomi Oy,
toimitusjohtaja 2012, Outotec Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja 2007-2010, Finpro
Aasian johtaja (Japani) 2005–07, Nokia Oyj, erilaisissa johdon tehtävissä (Suomi,
Puola) 1998–2002
Suomen Rahapajan hallituksen varapuheenjohtaja 2009–
Hallituksen jäsenet

Riitta Mynttinen, s. 1960, insinööri, MBA
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Tikkurila Oy:n hallituksen jäsen 2011–,
Tikkurila Oyj tarkastusvaliokunnan jäsen 2012 -, Okmetic Oyj hallituksen jäsen 2015 Keskeinen työkokemus: Independent Director 2014 - , Minerals Technologies NV,
Vice President Global Paper Business 2009 – 2014, Minerals Technologies NV, Vice
President SMI Europe 2005-2009, Rohm and Haas Company Director, erilaisia
liikkeenjohdon, markkinoinnin, strategia rooleja 1998 – 2005, Ferro Corporation ,
European Marketing Manager 1996 – 1998, Rohm and Haas Company 1987 – 1996,
NIF 1986 – 1987, Tikkurila Oyj 1984 - 1986
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2010-
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Pekka Hurtola, s.1959, OTK
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Boreal Kasvinjalostus Oy:n hallituksen
jäsen 2014- , Gasum Oy:n hallintoneuvoston jäsen 2014Keskeinen työkokemus: Valtioneuvoston kanslia, finanssineuvos
omistajaohjaustehtävät, 2014-; Finavia Oyj, Johtaja kehitys ja strategia, 2006-2012;
Liikenne- ja viestintäministeriö, hallitusneuvos omistajaohjaustehtävät, 1998-2006;
vanhempi hallitussihteeri lentoliikenteen EU-tehtävät 1994-98; ylitarkastaja
lainsäädäntötehtävät 1991-1994; Ilmatieteen laitos, toimistopäällikkö HR -tehtävät,
1989-1991, ylitarkastaja juridiikka, 1986-89
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2015–

Pekka Leskinen, s. 1954, OTK, varatuomari
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Keskeinen työkokemus: Posti Group Oyj, lakiasiainjohtaja, 1998 - 2016, Suomen
PT Oy, lakiasiainjohtaja 1994 – 1998, Posti-Tele/Yhtymähallinto, johtaja
(yhtiöittäminen) 1992-1993, Valmet Oy, lakimies 1986-1992, Asianajotoimisto
Roschier, asianajaja 1984-1986, tuomioistuin harjoittelu Nilsiän tuomiokunta 19831984, Sanoma Osakeyhtiö, lakimies 1981-1983
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2015–

Ari Viinikkala, s. 1967, KTM, CIA, CISA
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Keskeinen työkokemus: Deputy CEO, Tevo Oy, 2015- , CFO, Nurminen Logistics
Oyj, 2014-2015, CEO, Vaahto Group Plc Oyj, 2012-2014, Senior Vice President,
Finance Europe, Dynea Oy 2010-2012, Director Corporate Controller, GS-Hydro,
2008-2010, useita tehtäviä Suomessa ja ulkomailla, KONE Oyj, 1995-2007
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2015–

Anna Maija Wessman, s. 27.10.1958, tekniikan lisensiaatti
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: -
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Keskeinen työkokemus: Pääsihteeri, European Pulp Industry Sector Association
AISBL, 2016-; CEO, Sustinendo Oy, 2014-; Vice President, Sustainablity, Ahlstrom
Oyj, 2008-2014; Ahlstrom Sales Helsinki Oy (entinen Ahlstrom Nordic Oy),
toimitusjohtaja ja Ahlstrom Sales LLC, hallituksen puheenjohtaja 2002–2008;
Ahlstrom Atlanta Inc, Ahlstrom Paper Group Boston Inc, toimitusjohtaja 1998–2001;
International Paper Company, johtaja, tuotekehitys 1993–1998; Jaakko Pöyry
Consulting Inc, vanhempi konsultti 1990–1993; Kymmene Oy, Voikkaan paperitehdas,
tuotekehityspäällikkö 1986–1990; KCL, Oy Keskuslaboratorio, vanhempi tutkija 1980–
1986
Suomen Rahapajan hallituksen jäsen 2011–

Konsernin johtoryhmän jäsenet

Toimitusjohtaja Paul Gustafsson, puheenjohtaja, s. 10.8.1955, DI Suomen
Rahapajalla 2003–

Jarmo Hakkarainen, s. 3.3.1971, insinööri (AMK) CTO Suomen Rahapajalla 2011–

Henna Karjalainen, s. 8.6.1967, FM Viestintäjohtaja Suomen Rahapajalla 2009–

Sirpa Kuusirati, s. 21.4.1971, KTM Myyntijohtaja Suomen Rahapajalla 2013–

Kati Orhanen, s. 24.6.1964, KTM CFO Suomen Rahapajalla 2015–
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Heli Säilä, s. 28.3.1975, BA, BBA Henkilöstöjohtaja Suomen Rahapajalla 2011–
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Hallituksen työjärjestys
Hallituksen työjärjestys täsmentää Suomen Rahapajan hallinnoinnin periaatteissa
(corporate governance) esitettyä. Hallituksen toiminta sisältää päätöksenteon hallituksen
kokouksissa sekä on jatkuvaa koko toimikauden kestävää yhtiön asioiden valvontaa ja
hoitoa yhtiöoikeuden edellyttämällä tavalla. Tehtävänä on huolehtia, että yhtiöhallinnon
päätökset toteuttavat yhtiön etua ja tukevat yhtiön arvon nousua ottaen myös huomioon,
että yhtiön osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti.
Hallituksen päätehtävät
1. Nimittää toimitusjohtajan;
2. Konsernin ja sen liiketoimintojen pitkän aikavälin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien
päästrategioiden määrittäminen ja hyväksyminen sekä näiden ajanmukaisuuden säännöllinen tarkistaminen;
3. Tilikautta koskevien liiketoimintakohtaisten toiminta-, investointi- ja taloussuunnitelmien hyväksyntä sekä näitä
koskevan raportoinnin seuranta;
4. Huolehtiminen, että konsernissa ja sen yhtiöissä tehdään tarvittavat lakien edellyttämät ulkoiset tilinpäätökset
asianmukaisesti.
• yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkkaeduistaan päättäminen johtoryhmän
sekä toimitusjohtajan suorien alaisten nimittämisestä, erottamisesta sekä palkka-asioista päättäminen,
• liiketoiminta-alueiden sekä päätehtävien hyväksyminen,
• henkilöstön osaamisen kehittymisen seuranta,
• konsernin kannustepalkkiojärjestelmien yleisistä periaatteista päättäminen.
5. Toimintapolitiikkojen hyväksyminen sekä niiden toteutumisen seuranta. Raportointi toteutetaan niistä seikoista,
jotka hallitus toimintapolitiikan hyväksyessään on raportoitavaksi päättänyt.
6. Sisäisen tarkastustoiminnan organisointi ja tarkastussuunnitelmien laadinta yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
Ulkoisen tilintarkastajan raporttien seuranta ja niistä seuraavien tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen
yhdessä toimitusjohtajan kanssa.
7. Yritysostot/-myynnit;yritysostostrategian määrittäminen (mukaan lukien yhteisyritykset), jossa
• yritysostostrategian määrittäminen (mukaan lukien yhteisyritykset), jossa
• selvitetään rajat (mm. kauppahinta), joissa toimitusjohtaja on tarvittaessa
• oikeutettu tekemään esisopimuksen toisen osapuolen kanssa siten, että lopullisen
• sopimisen edellytyksenä on hallituksen hyväksyntä,
• kunkin yrityskaupan tiedottamisen ajankohdan hyväksyminen,
• kunkin lopullisen yrityskaupan hyväksyminen operatiivisen johdon tekemän
• investointiesityksen pohjalta, kun on saatu selko kaupan liiketaloudellisista
• perusteista, due diligence -selvityksen sisällöstä, kilpailuoikeudellisten asioiden
• vaikutuksesta ja kauppakirjan ehdoista.
8. Päättäminen merkittävistä investoinneista, omaisuuden luovuttamisista sekä rahoitusjärjestelyistä (lainat,
kiinnitykset, panttaukset).
• hallitus käsittelee ja hyväksyy investointien vuosisuunnitelman, 200 T€:n ylittävät investoinnit on vielä
käsiteltävä hallituksessa erikseen ennen investoinnin toteuttamista. Investointisuunnitelman ulkopuolelta tulevat
100 T€:n ylittävät investoinnit on käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksessa.
9. Päättäminen merkittävistä toiminnan laajentamisista ja supistamisista;
10. Tarvittaessa toimitusjohtajan valtuuttaminen ryhtymään juoksevaan hallintoon kuulumattomiin toimiin.
Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä toimenpidettä tai olla luonteeltaan yleisempi pysyväisvaltuutus.
11. Vuosittain tehtävä arviointi hallituksen toiminnasta ja työskentelytavoista.
12. Rahapajan hallinnointiperiaateisiin (Gorporate Governance) kuuluvien asiakirjojen ajantasaisuuden valvominen
ja päivittäminen tarpeen vaatiessa.
13. Yhtiön toiminnalle tarpeellisen organisaatiorakenteen luominen ja organisaation toiminnan turvaaminen;
Hallitus tekee päätöksensä pääsääntöisesti kirjallisten perusteltujen päätösehdotusten pohjalta, joiden
valmistelusta huolehtii toimitusjohtajaHallitus valitsee itselleen sihteerin, joka pitää hallituksen kokouksissa
pöytäkirjaa.Edellä kerrotun lisäksi osakeyhtiölaissa on useita erityissäännöksiä, joiden mukaan tietty tehtävä tai
toimi kuuluu nimenomaisesti hallitukselle tai sen jäsenille.

Kokouksen koollekutsuminen ja päätösvalta
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Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa,
vähintään kuitenkin kuusi kertaa vuodessa. Kokouksia pyritään mahdollisuuksien
mukaan pitämään konsernin eri toimipisteissä. Jokaisella hallituksen jäsenellä ja
toimitusjohtajalla on oikeus vaatia hallituksen koollekutsumista. Syynä
koollekutsumiseen saattaa olla jokin yksilöity hallitukselle kuuluva asia tai pelkästään
tarve saada yleinen selvitys yhtiön tilasta ja toiminnasta. Jos puheenjohtaja ei kutsu
hallitusta koolle tai on siitä estynyt, hallituksen muullakin jäsenellä on oikeus ja yhtiötä
uhkaavan tappion estämiseksi jopa velvollisuus kutsua hallitus koolle. Niin sovittaessa
myös puhelinkokoukset ovat mahdollisia.
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.
Päätösvaltaisuus edellyttää, että kaikille hallituksen jäsenille on mahdollisuuksien
mukaan varattu tilaisuus osallistua asian käsittelyyn ennen kuin päätös tehdään.
Käytännössä tiedon antaminen hallituksen kokouksesta kaikille hallituksen jäsenille ei
ole aina mahdollista, esim. jäsenen pitkän ulkomaanmatkan vuoksi. Vaikka
kokouskutsua ei tällaisessa tapauksessa olisikaan voitu toimittaa jollekin hallituksen
jäsenelle, kokous voidaan pitää ja tehdä tarpeelliset päätökset.
Jokaisen jäsenen on osakeyhtiön hallituksen kollegiaalisesta luonteesta johtuen
otettava kantaa asioista kokouksessa päätettäessä. Pidättäytyminen äänestämisestä
muun syyn kuin esteellisyyden vuoksi ei ole sallittua. Eriävän mielipiteen
merkityttäminen pöytäkirjaan ei aina riitä vapauttamaan asianomaista vastuusta.
Korvausvastuun välttämiseksi eriävän mielipiteensä hallituksen pöytäkirjaan
merkityttänyt saattaa lisäksi olla velvollinen ilmoittamaan esim. laittomaksi
katsomastaan päätöksestä yhtiökokoukselle taikka viime kädessä eroamaan yhtiön
hallituksesta. Myös toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi
pöytäkirjaan.

Pöytäkirjat
Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja yksi
jäsen allekirjoittavat. Pöytäkirjaa pidetään lyhyen päätöspöytäkirjan muodossa.
Tärkeissä asioissa myös päätöksen pääperustelut kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirjat
numeroidaan juoksevasti ja säilytetään pysyvästi yhtiön pääkonttorissa.

Toimitusjohtajan tehtävät
Toimitusjohtajalle kuuluu yhtiön ns. juokseva hallinto lain ja hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Juoksevalla hallinnolla tarkoitetaan yhtiön toimialaan kuuluvia tavanomaisia,
toistuvia toimintoja. Keskeisimpiä toimitusjohtajan tehtäviä ovat:
Päättäminen konserniyhtiöiden investoinneista, menoista, omaisuuden
luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä, jotka eivät edellä kerrotun mukaan kuulu
hallituksen päätettäviksi taikka joista ei ole muuta määrätty muissa
konserniohjeissa.
yhtiön liiketoimintojen suunnittelu, johtaminen ja valvonta,
yhtiön muun kuin hallituksen päätösvallassa edellä kerrotulla tavalla olevan
henkilökunnan palvelukseen ottamisesta huolehtiminen,
tavanomaisten hankinta- ja asiakassopimusten tekemisestä huolehtiminen,
yhtiön ylempien elinten toimintojen valmistelu, esittely ja päätösten
täytäntöönpano.
Juoksevaan hallintoon eivät kuulu toimet, jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun
huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia.
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Hallituksella on aina oikeus ja yhtiön edun sitä vaatiessa myös velvollisuus antaa
ohjeita ja määräyksiä toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja on velvollinen noudattamaan
saamiaan toimintaohjeita, olivatpa ne yksittäistapauksia koskevia erillisohjeita tai
yleisluonteisia pysyväismääräyksiä. Ohjeet voivat olla suullisia tai kirjallisia.
Toimitusjohtaja on velvollinen oma-aloitteisesti informoimaan yhtiön hallitusta
tärkeistä yhtiön toimintaan liittyvistä asioista, kuten myynnin kehityksestä,
maksuvalmiuden ja kannattavuuden olennaisista muutoksista, huomattavista
luottotappioista sekä merkittävistä hankinta- ym. sopimuksista.
Hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan ryhtymään juoksevaan hallintoon
kuulumattomiin toimiin. Valtuutus voi koskea tiettyä yksilöityä toimenpidettä tai olla
luonteeltaan yleisempi pysyväisvaltuutus. Valtuutus annetaan kirjallisena tai
hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjaten. Valtuutus ei kuitenkaan voi milloinkaan
koskea sellaisia toimia, jotka lain pakottavien säännösten tai yhtiöjärjestysmääräysten
mukaan kuuluvat hallitukselle.
Osakeyhtiölaissa on erityissäännöksiä toimitusjohtajan tehtävistä ja asemasta

Kiireelliset toimet
Toimitusjohtajalla on oikeus ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin, kun
hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista
haittaa. Oikeus ryhtyä tällaisiin kiireellisiin toimiin voi syntyä siitä syystä, että
päätösvaltaista hallitusta ei saada riittävän ajoissa kokoon esim. hallituksen jäsenen
eroamisen, kuoleman tai sairauden takia. Toimitusjohtajan toimivalta saattaa laajentua
epätavallisiin ja laajakantoisiin toimiin myös siitä syystä, ettei hallituksessa, vaikka se
saadaankin päätösvaltaisena kokoon, saada aikaan tilanteen edellyttämää päätöstä esim.
jäsenten keskinäisen erimielisyyden takia. Toimitusjohtajan on niin pian kuin
mahdollista annettava tieto hallitukselle näistä toimistaan ja mahdollisuuden mukaan
informoitava jo toimiin ryhdyttäessä saapuvilla olevia hallituksen jäseniä.

Eettiset toimintaohjeet
Eettiset toimintaohjeemme ovat osa Suomen Rahapaja -konsernin yritysvastuun
periaatteita.
Suomen Rahapaja -konserni tekee kolikoiden tulevaisuudesta valoisamman.
Kolikot ovat osa kansallista maksujärjestelmää ja identiteettiä. Suomen Rahapaja konserni pyrkii osaltaan turvaamaan metallisten maksuvälineiden tulevaisuuden. Yhtiö
uskoo, että kolikot ovat käytännöllinen ja turvallinen maksuväline, nyt ja
tulevaisuudessa.
Yritysvastuu koostuu sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta vastuusta ja
on osa Suomen Rahapaja -konsernin päätöksentekoa ja toimintaa, niin suurissa kuin
pienissäkin asioissa jatkuvan parantamisen näkökulmasta.
Tavoitteemme on tulla maailman arvostetuimmaksi kolikkomaailman
edelläkävijäksi ja vastuullisimmaksi valinnaksi asiakkaillemme.
Suomen Rahapaja on hyväksynyt yhteiset periaatteet toiminnalleen Suomessa ja
Saksassa. Edellytämme, että jokainen työntekijämme noudattaa eettisiä
toimintaohjeitamme jokapäiväisessä työssään.
Suomen Rahapajan eettiset toimintaohjeet linjaavat eettiset normit, jotka
määrittävät yhtiön toimintaa suhteessa ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, työturvallisuuteen,
eturistiriitoihin, toimittajiin ja ympäristöön.

1. Lakien ja säädösten noudattaminen
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Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä, normeja ja
toimintastandardeja sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja -tapoja kaikessa
toiminnassamme. Kunnioitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja
kaikkialla, missä toimimme. Tulkintaa vaativissa tapauksissa ja tilanteissa
turvaudumme asiantuntijoihin.

2. Liiketoimintaperiaatteet
Noudatamme liiketoiminnassamme eettisiä ja rehellisiä toimintaperiaatteita sekä
toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Toimintamme perustuu yhteisiin päämääriin, ja
kunnioitamme asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tekemiämme lupauksia.

3. Reilut toimintaperiaatteet sidosryhmien kanssa
Suomen Rahapajalla on useita sidosryhmiä, joista keskeisimmäksi on tunnistettu:
asiakkaat, henkilöstö, omistaja, palveluntuottajat ja toimittajat, viranomaiset ja
päätöksentekijät, paikalliset yhteisöt, teollisuusorganisaatiot, kansalaisjärjestöt,
ammattiliitot, media ja yleisö.
Suomen Rahapajalle sidosryhmätyö on jatkuva prosessi, jota kehitetään koko ajan
vastaamaan paremmin jokaisen sidosryhmän odotuksia. Avoin vuorovaikutus on
avainasemassa, jotta Suomen Rahapaja voi ymmärtää sidosryhmien toimia ja odotuksia
kaikissa tilanteissa.
Suomen Rahapaja on vastuullisen liiketoimintatavan ja reilun kilpailun puolesta.
Edistämme eettisiä toimintatapoja ja noudatamme paikallista lainsäädäntöä. Emme tue
taloudellisesti poliittisia puolueita. Yleishyödylliset lahjoitukset tulee olla vuotuisen
yhtiökokouksen hyväksymiä.
Suomen Rahapaja ei hyväksy sellaisten lahjojen tai palveluiden tarjoamista tai
vastaanottamista, joiden arvo on enemmän kuin nimellinen tai joiden ei voida katsoa
kuuluvan osaksi tavanomaista markkinointi- ja liiketoimintaa. On esimiesten vastuulla
arvioida, noudattaako lahja tai palvelu tavanomaisia liiketoimintakäytäntöjä. Lahjoihin
ei saa liittyä velvoitteita. Paikallista lainsäädäntöä, mukaan lukien lahjoituksia koskevat
lait, on aina noudatettava.
Työntekijöidemme odotetaan toimivan aina yhtiön edun mukaisesti ja pidättäytyvän
liikesuhteista, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriitoja. Työntekijämme eivät saa ryhtyä
sellaisiin henkilökohtaisiin tai taloudellisiin toimiin, jotka saattaisivat olla ristiriidassa
yhtiöömme liittyvien velvollisuuksien kanssa. Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi
korruption ja lahjonnan suhteen. Olemme laatineet yksityiskohtaisemman selvityksen
reiluista toimintatavoistamme toimittajillemme ja agenteillemme eri maissa.
Toimittajat ovat tärkeä ja olennainen osa konsernin toimitusketjua. Edellytämme
toimittajien toimivan samojen korkeiden juridisten, eettisten sekä ympäristö-,
työntekijä- ja ihmisoikeuskysymyksiin liittyvien normien mukaisesti, joita Suomen
Rahapajakin noudattaa. Suomen Rahapaja edistää ja vaatii mainittujen normien
noudattamista alihankkijoidensa keskuudessa ja valvoo toimittajien toimintaa tässä
suhteessa.

4. Ihmisoikeudet
Kunnioitamme ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen
kirjattuja periaatteita. Suomen Rahapaja ei ole osallinen mihinkään
ihmisoikeusrikkomukseen eikä yhtiö hyväksy lasten hyväksikäyttöä missään muodossa.
Työnantajana noudatamme Kansainvälisen työjärjestön määrittelemiä työntekijän
perusoikeuksia.
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Kunnioitamme yhdenvertaisuutta työpaikalla ja työntekijöiden perusoikeuksia.
Lupaamme kohdella kaikkia työntekijöitä ja -hakijoita reilusti ja tasa-arvoisesti.
Rekrytoimme työntekijöitä pätevyyden ja ammatillisten kykyjen perusteella.
Arvostamme henkilöstömme kokemusta ja monimuotoisuutta. Rohkaisemme
henkilöstöämme kertomaan mielipiteensä ja edistämään avointa keskustelua.
Tarjoamme työntekijöillemme tasavertaisen mahdollisuuden kehittää osaamistaan.
Emme hyväksy minkäänlaista sopimatonta käytöstä, ahdistelua, kiusaamista tai
syrjintää.
Arvostuksen osoittaminen ja toimivan työyhteisön rakentaminen kuuluvat
periaatteisiimme. Suomen Rahapajassa jokainen kantaa vastuun yhteisestä
menestyksestä. Pyrimme olemaan esimerkillisiä kollegoita ja tekemään yhtiöstämme
alan arvostetuimman edelläkävijän.

5. Työturvallisuus
Suomen Rahapajalla on nollatoleranssi tapaturmien suhteen. Tavoitteemme on estää
terveysriskit ja työtapaturmat. Pyrimme erityisesti vaikuttamaan asenteisiin turvallisen
työympäristön rakentamiseksi ja rohkaisemme työntekijöitämme kehittämään itseään
jatkuvasti. Toimimme aktiivisesti työympäristöstä aiheutuvien riskien minimoimiseksi.
Ylläpidämme henkilökunnan terveyttä ja työkykyä tukevia järjestelmiä, joiden
tarkoituksena on havaita ja ennaltaehkäistä mahdollisia uhka- tai ongelmatilanteita
sekä myös reagoida niihin nopeasti. Pyrimme lisäämään tietoisuuttamme siitä, miten
jokaisen työntekijän toimet vaikuttavat työyhteisön turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
Jaamme vastuun työympäristömme turvallisuudesta ja hyvinvoinnistamme työpaikalla.

6. Yhtiön omaisuus
Turvallisuus on osa yhtiön toiminnan ydintä. Suomen Rahapajan päätoimialaa on
käyttökolikoiden, aihioiden ja keräilyrahojen valmistaminen perus- ja jalometalleista.
Yhtiössä turvallisuutta lähestytään teknisen-, kuljetus- ja tietoturvallisuuden
näkökulmasta.
Yhtiön omaisuuden turvaaminen on tärkeää. Yhtiön omaisuutta ovat esimerkiksi
raaka-aineet, työvälineet, laitteet sekä aineeton omaisuus. Työntekijät saavat käyttää
Suomen Rahapajan omaisuutta vain laillisiin liiketoimiin ja heidän on suojeltava sitä
vaurioilta ja luvattomalta käytöltä. Suomen Rahapajan omaisuutta ei missään
tapauksessa saa käyttää laittomasti tai säädösten vastaisesti. Kolikoiden ja aihioiden
kuljettaminen tehtaalta pois ilman asianmukaisia lupia on kielletty.

7. Ympäristö
Suomen Rahapajalla on laatu- ja ympäristöperiaatteet. Yhtiössä määritellään vuotuiset
tavoitteet, joiden tarkoitus on parantaa toiminnan ympäristövaikutuksia minimoimalla
vesistöihin, ilmaan ja maaperään joutuvat päästöt. Tuemme ympäristöystävällistä
toimintaa. Tavoitteenamme on saavuttaa ympäristön suhteen kestävä toiminnan taso
kaikilla osa-alueilla. Pyrimme kierrättämään kaiken jätteen ja tähtäämme siihen, että
tuotteemme olisivat täydellisesti kierrätettäviä koko elinkaarensa ajan. Lisäksi olemme
sitoutuneet vähentämään kuljetustemme ympäristövaikutusta.

8. Eettiset toimintaohjeet käytännössä
Eettiset toimintaohjeemme koskevat kaikkia yhtiön työntekijöitä. Ohjeet otetaan
käyttöön yhtiön hallituksen päätöksellä. Ohjeiden hyväksymisen jälkeen varmistetaan,
että yhtiön henkilöstö tuntee ne ja noudattaa niitä kaikessa toiminnassaan.
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Eettisiin ohjeisiin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Suomen Rahapajan
turvallisuuspäällikköön.
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Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätöksen liitetiedot
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Suomen Rahapaja Oy

Hallituksen toimintakertomus
Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit
Metallirahan kysyntä käteisenä maksuvälineenä on jatkunut tyydyttävällä tasolla
huolimatta uusien maksuvälineiden kehittymisestä. Vaikka kuluttajatutkimukset
indikoivat käteisellä maksamisen vähenevän, se ei ole toistaiseksi heijastunut
metallirahan valmistusmääriin eikä kysyntään Suomen Rahapajan keskeisillä
markkina-alueilla.
Tärkeimpien metallirahojen raaka-aineiden, nikkelin, kuparin ja teräksen, hinnat
laskivat tuntuvasti vuoden 2015 aikana ja lasku on jatkunut myös 2016 alussa. Tämä
vaikuttaa oleellisesti alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen sekä metallirahan
markkinahintaan.
Käyttörahatoiminnassa maailmanlaajuinen ylikapasiteetti sekä toimijoiden erilaiset
lähtökohdat tekevät liiketoimintakentästä haastavan.
Suomessa suuret työttömyysluvut pitävät keräilytuotekysynnän matalana ja
epävarmana.

Tulos
Aihioliiketoiminnan tulos heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna johtuen muun muassa
ongelmista sovittaa kysyntä vapaana olevaan tuotantokapasiteettiin. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä tuotantokapasiteettia ei saatu tyydyttävästi hyödynnettyä.
Käyttörahoissa kesällä 2014 tapahtunut käänne kysynnässä jatkui positiivisena
vuonna 2015 ja liikevaihto kasvoi huomattavasti edellisen vuoden tasosta.
Kannattavuutta ei kuitenkaan pystytty vielä kääntämään positiiviseksi ja tulos jäi
edellisen vuoden tasolle.
Keräilytuotteiden taloudellinen tulos oli positiivinen ja kannattavuus parani
edelliseen vuoteen verrattuna.
Konsernin liikevaihto nousi 15,8 % edellisestä vuodesta. Pääasiassa liikevaihdon
nousu tuli käyttörahaliiketoiminnan kasvusta. Liikevaihto oli 88,2 M€ (2014: 76,2 M€).
Liiketulos oli 2,2 M€ negatiivinen eli –2,5 % liikevaihdosta (2014: -2,6 M€ eli –3,4 %
liikevaihdosta). Konsernin tilikauden tulokseksi muodostui –4,2 M€ eli –4,8 %
liikevaihdosta (2014: –3,6 M€ eli –4,7 % liikevaihdosta). Konsernin tulokseen sisältyy
konsernirakenteen muutoksista johtuvia satunnaisia kuluja 1,6 M€.
Emoyhtiö Suomen Rahapaja Oy:n liikevaihto yli kaksinkertaistui 49,0 M€:oon
(2014: 23,6 M€). Yhtiön liiketulos oli 0,1 M€ positiivinen eli 0,3% liikevaihdosta
(2014: –2,7 M€ eli -11,3% liikevaihosta). Emoyhtiön tilikauden tulos oli –0,6 M€
(2014: –0,4 M€). Tilikauden aikana luovuttiin osakkuudesta Norjan joint venture –
yrityksessä, mistä aiheutui kertaluonteisia, satunnaisiin eriin kirjattuja kuluja yhteensä
0,7 M€.
Vuoden 2015 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 41,4 M€ ja voitonjakokelpoiset
varat 30,0 M€.

Investoinnit
Konsernin nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,6 M€ (2014: 0,6 M€).
Investoinnit ovat olleet tarpeellisia toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden
varmistamiseksi.

Muutokset konsernin rakenteessa
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Vuoden 2015 aikana konsernirakennetta selkeytettiin huomattavasti. Saksassa
toimineet kaksi yhtiötä fuusioitiin ja toiminnot yhdistettiin. Omistus Norjassa
toimineesta joint venture –yhtiöstä myytiin ja lisäksi lakkautettiin kaksi pientä
Ruotsissa toiminutta yhtiötä. Suomessa Beremal Oy fuusioitiin emoyhtiöön.

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 191 henkilöä (2014: 212
henkilöä), joista 63 (2014: 61) työskenteli Suomessa. Vuoden lopussa konsernin
palveluksessa oli 181 henkilöä. Henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot olivat
kertomusvuonna 9,3 M€ (2014: 8,0 M€).

Organisaatio
Yhtiön toimitusjohtajana toimi Paul Gustafsson. Yhtiön hallituksen kokoonpano
kertomusvuonna oli Hanna Sievinen (puheenjohtaja), Harry Linnarinne
(varapuheenjohtaja), Pekka Hurtola, Pekka Leskinen, Riitta Mynttinen, Ari Viinikkala
ja Anna Maija Wessman. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Deloitte & Touche Oy,
päävastuullisena tarkastajana KHT Ari Hakkola.

Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 16 000 kappaletta osakkeita, joista jokainen oikeuttaa yhteen ääneen
yhtiökokouksessa.

Vuoden 2016 näkymät
Vuoden 2016 näkymät ovat kaksijakoiset. Alkuvuodesta näyttää, että käyttörahojen
tilauskanta on suhteellisen hyvä, mutta toisaalta raha-aihioiden kysyntätilanne on
haastava. Öljyn hinnasta riippuvaisten konsernin asiakasvaltioiden osalta
luottotappioriski on kohonnut.
Keräilytuotteiden osalta kysyntään heijastuu kotimaan kuluttajakysynnän heikko
tilanne.

Tunnuslukuja 2011–2015

Suomen Rahapaja
-konserni

2015

2014

88 219

76 208

Liikevoitto-%

-2,5%

-3,4%

-6,6%

-4,5%

Sij. pääoman tuotto -%

-3,7%

-4,0%

-9,0%

-7,0 %

3,9%

Omavaraisuusaste -%

45,8%

47,1 %

50,6%

49,5%

53,3%

Liikevaihto (1 000 €)

Keskim. henkilöstö

Suomen Rahapaja
Oy

2013

2012

2011

97 325 118 949 137 123
1,9%

191

212

230

235

231

48 995

23 620

32 982

52 041

47 581

Liikevoitto-%

0,3%

-11,6%

-16,1%

-10,8%

4,6%

Sij. pääoman tuotto -%

0,2%

-4,9%

-7,8%

-8,1%

3,8%

Omavaraisuusaste -%

55,8%

60,8%

61,2%

60,1%

66,8%

63

61

73

76

65

Liikevaihto (1000 €)

Keskim. henkilöstö
Laskentakaavat: - sij. pääoman
tuotto: liiketulos / (oma pääoma
ja korollinen vieras pääoma 1.1.
+ oma pääoma ja korollinen
vieras pääoma 31.12.)/2 omavaraisuusaste: omapääoma.
/ . taseen loppusumma

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä
Suomen Rahapaja Oy:n hallitus ehdottaa, että emoyhtiö ei jaa osinkoa ja tappio 630
237,31 euroa siirretään kertyneet voittovarat -tilille.
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Tuloslaskelma
1000 €
Suomen Rahapaja konserni

1.1.–
31.12.2015

1.1.–
31.12.2014

88 219

76 208

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) / vähennys (–)

725

1 370

Liiketoiminnan muut tuotot

432

560

Materiaalit ja palvelut

-58 741

-47 856

Henkilöstökulut

-10 619

-9 169

Liikevaihto

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot- ja kulut

-5 513

-17 324

-18 217

-2 233

-2 618

-703

−403

Voitto ennen satunnaiseriä,
tilinpäätössiirtoja ja veroja

-2 936

-3 021

Satunnaiset erät

-1 443

0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-4 379

-3 021

149

-538

Tilikauden verot
Vähemmistöosuus
Tilikauden voitto

1000 €
Suomen Rahapaja Oy

-4 923

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) / vähennys (–)
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot- ja kulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien
sijoituksista
Tulos ennen satunnaisia eriä

0

0

-4 230

-3 560

1.1.–
31.12.2015

1.1.–
31.12.2014

48 995

23 620

886

2 157

322

110

-40 948

-21 346

-4 128

-3 382

-884

-1 086

-4 106

-2 745

137

-2 672

-304

8 529

0

-6 009

-167

-153

Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset kulut

-700

0

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-867

-153

236

-228

Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Tilikauden tulos
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Tase
1000 €
Suomen Rahapaja konserni

31.12.2015

31.12.2014

Aineettomat hyödykkeet

9 965

12 090

Aineelliset hyödykkeet

23 879

26 315

Sijoitukset

4

4

Pysyvät vastaavat yhteensä

33 848

38 409

19 564

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

16 173

Pitkäaikaiset saamiset

222

783

Lyhytaikaiset saamiset

14 828

10 714

Rahat ja pankkisaamiset

2 472

4 931

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

33 694

35 991

Vastaavaa yhteensä

67 542

74 400

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma

5 000

5 000

Ylikurssirahasto

6 448

6 448

Vararahasto

235

211

Edellisten tilikausien voitto

23 462

26 929

Tilikauden voitto

-4 230

-3 560

Oma pääoma yhteensä

30 915

35 028

Vähemmistöosuus

162

162

Konsernireservi

0

154

Pitkäaikainen vieras pääoma

14 917

25 583

Lyhytaikainen vieras pääoma

21 548

13 473

Vieras pääoma yhteensä

36 465

39 056

Vastattavaa yhteensä

67 542

74 400

31.12.2015

31.12.2014

Vieras pääoma

1000 €
Suomen Rahapaja Oy

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

159

178

Aineelliset hyödykkeet

13 671

14 322

Ennakkomaksut

97

35

Sijoitukset

31 156

32 183

Pysyvät vastaavat yhteensä

45 084

46 719

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

11 001

11 475

Pitkäaikaiset saamiset

3 102

7 471

Lyhytaikaiset saamiset

14 490

5 875

Rahat ja pankkisaamiset

637

1 429

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

29 231

26 250

Vastaavaa yhteensä

74 315

72 969

5 000

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma

5 000

Ylikurssirahasto

6 448

6 448

Edellisten tilikausien voitto

30 622

31 003

Tilikauden voitto

-630

-381

Oma pääoma yhteensä

41 439

42 070

407

644

Pitkäaikainen vieras pääoma

14 225

22 469

Lyhytaikainen vieras pääoma

18 244

7 787

Vieras pääoma yhteensä

32 469

30 256

Vastattavaa yhteensä

74 315

72 969

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero

Vieras pääoma
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Rahoituslaskelma
Suomen
Rahapaja konserni
Liiketoiminnan
rahavirta

Suomen
Rahapaja Oy

1000 € 1.1.– 31.1.2015 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2015 1.1.– 31.12.2014
Voitto/tappio ennen
satunnaisia eriä

-2 936

-3 021

-167

-153

Suunnitelman mukaiset
poistot

4 923

5 513

884

1 086

Käyttöpääoman muutos

-212

-3 278

-1 793

-3 049

Rahoitustuotot ja -kulut

703

403

304

-8 529

Käyttöomaisuuden
myyntivoitot ja luovutustappiot

-21

-89

-231

-89
6 009

Käyttöomaisuusosakkeiden
alaskirjaukset
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

0

0

0

-426

-22

0

0

2 032

-494

-1 003

-4725

Suomen
Rahapaja konserni
Investointien
rahavirta

Suomen
Rahapaja Oy

1000€ 1.1.– 31.1.2015 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2015 1.1.– 31.12.2014
Nettoinvestoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin

-1 637

Saadut osingot

-580

-276

-153

3

3

3

8 806

Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot

21

89

26

89

Käyttöomaisuusosakkeiden
luovutustulot

54

0

505

0

0

0

27

0

-1 559

-488

285

8 742

Tytäryhtiön fuusioiminen
emoyhtiöön

Investointien rahavirta

Suomen
Rahapaja konserni
Rahoituksen
rahavirta

Suomen
Rahapaja Oy

1000 € 1.1.– 31.1.2015 1.1.– 31.12.2014 1.1.– 31.12.2015 1.1.– 31.12.2014
Pitkäaikaset lainat, muutos

-9 856

-445

-8 244

Lyhytaikaiset lainat, muutos

7 632

1 528

6 750

0

Pitkäaikaiset lainasaamiset,
muutos

0

0

4 369

-3 659

Lyhytaikaiset
lainasasamiset, muutos
Saadut korot ja
rahoitustuotot
Maksetut korot ja maksut
rahoituskuluista

2 587

0

121

-2 642

-2 303

126

79

81

60

-832

-486

-388

-336

Rahoituksen rahavirta

-2 931

796

-74

-3 650

Rahavarojen muutos

-2 459

-186

-792

366

Rahavarat 1.1.

4 931

5 117

1 429

1063

Rahavarat 31.12.

2 472

4 931

637

1429

Lyhytaikaisten
liikesaamisten lisäys (+) /
vähennys (-)

3 595

596

-5 974

98

Vaihto-omaisuuden lisäys
(+) / vähennys (-)

-3 391

2 390

474

-4 319

7

292

3 707

1 171

212

3 278

-1 793

-3 049

Käyttöpääoman
muutos

Lyhytaikaisten velkojen
lisäys (-) / vähennys (+)

Yhteensä

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.

Tilintarkastuskertomus

Suomen Rahapaja Oy:n yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus
Olemme tilintarkastaneet Suomen Rahapaja Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpäätös sisältää
sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta
ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.
Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto
tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki
edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä
tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai
yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä
muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon
kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen
valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi
sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot
ovat ristiriidattomia.

Muut lausunnot

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Tilintarkastuskertomus

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittamien
voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden
myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme
tilikaudelta.
Vantaalla 30. päivänä maaliskuuta 2016
Deloitte & Touche Oy
KHT-yhteisö

Ari Hakkola
KHT

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Tilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. Konsernitilinpäätös on
laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua
osuutta vastaavan oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona ja
konsernireservinä kohdistamatta niitä tytäryhtiöiden omaisuuserille.
Konserniliikearvo ja konsernireservi on esitetty taseessa erikseen. Tuloslaskelmassa
konserniliikearvon poistot ja konsernireservin tuloutukset on netotettu. Konsernin
sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet on eliminoitu. 50-prosenttisesti omistetut
yhtiöt on yhdistelty yhteisyrityksinä.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja
taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa
syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien
muuntoerot on esitetty erässä voitto edellisisiltä tilikausilta.

Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina
käyttöomaisuuskohteiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta
Liikearvo 5 vuotta
Konserniliikearvo ja konsernireservi 5–10 vuotta
Rakennukset 25 vuotta
Rakennelmat 10 vuotta
Tuotantokoneet 3–10 vuotta
Kalusto 3–5 vuotta

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman
jälleenhankinta- hinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihtoomaisuuden arvoon on sisällytetty muuttuvat menot.

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat, pankkitilit ja alle kolmen kuukauden
talletukset.

Johdannaissopimukset
Johdannaiset sisältävät valuuttatermiinejä. Valuuttatermiineillä suojaudutaan
ennakoitujen valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirtojen muutokselta.
Valuuttajohdannaissopimukset käsitellään tilinpäätöksessä sopimuskohtaisesti ja
taseessa avoimena olevat suojatut erät kirjataan tilinpäätöksessä termiinikurssiin.

Valuuttamääräiset erät
Muut kuin euromääräiset saamiset ja velat on muutettu euroiksi Euroopan
Keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Poikkeuksen muodostavat
ne valuuttamääräiset saamiset ja velat, jotka on suojattu valuuttatermiinein. Tällöin ko.
erät on kirjattu termiinikurssiin.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Eläkkeet
Konserniyhtiöiden henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa
eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemenot kirjataan kuluksi karttumisvuonna.

Laskennalliset verot
Laskennallinen verovelka tai -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen
välisille väliaikaisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien
vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja
laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Konsernin
tuloverosaamiset ja -velat on esitetty omina erinään taseessa.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
1000 €

2015

2014

1. Liikevaihto markkinaalueittain
Suomi

4 992

4 850

Muut EU-maat

36 819

27 457

EU-maiden ulkopuolelle

46 408

43 901

Yhteensä

88 219

76 208

2015

2014

52 907

46 189

1000 €
2. Materiaalit ja palvelut

Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Varaston muutos

-2 349

56 222

43 839

Ulkopuolisilta ostetut palvelut

2 519

4 017

Yhteensä

58 741

47 856

2015

2014

1000 €
3. Henkilöstö

3 315

Konsernin palveluksessa oli
tilikauden aikana
Toimihenkilöitä

56

57

Työntekijöitä

135

155

Yhteensä

191

212

Palkat ja palkkiot

9 327

8 011

Eläkekulut

1 045

884

Henkilöstökulut

Muut henkilösivukulut

247

275

10 619

9 169

Toimitusjohtajat

453

458

Hallituksen jäsenet

197

195

Yhteensä

651

652

2015

2014

4 923

5 513

2015

2014

Yhteensä

Johdon palkat ja palkkiot

1000 €
4. Poistot
Suunnitelman mukaiset poistot aineellisista ja
aineettomista hyödykkeistä
Tase-eräkohtainen poistoerittely sisältyy kohtaan
käyttöomaisuus.

1000 €
5. Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot

129

83

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-832

−486

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-703

−403

Rahoitustuottoihin ja kuluihin sisältyy kurssieroja
(netto)

-127

11

2015

2014

1000 €
6. Satunnaiset erät
Verojaksotusrahaston muutos

107

0

Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio

-1 550

0

Satunnaiset erät yhteensä

-1 443

0

2015

2014

1000 €
7. Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

57

606

Laskennallisen verovelan muutos

144

−68

Tuloverot yhteensä

202

538

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Aineettomat
oikeudet

Liikearvo Konserniliikearvo

Muut
pitkäv.
menot

Yhteensä

45 925

8. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2015

2 163

22 089

20 295

1 377

-2

-643

0

0

-646

Siirrot erien välillä

-189

-154

0

-1 288

-1 632

Yritysmyynnit

-125

0

0

0

-125

139

0

0

0

139

-276

0

0

0

-276

Hankintameno 31.12.2015

1 710

21 291

20 295

89

43 385

Kertyneet poistot 1.1.2015

1 812

22 089

8 632

1 337

33 870

-2

-643

0

0

-646

Yritysmyyntien kertyneet poistot

-124

0

0

0

-124

Vähennysten kertyneet poistot

-273

0

0

0

-273

-16

-154

0

-1 288

-1 459

Kurssierot +/–

Lisäykset
Vähennykset

Kurssierot +/–

Muut siirrot/oikaisut +/Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31.12.2015

152

0

1 915

12

2 079

1549

21291

10547

61

33448

0

9 749

29

9 965

Ennakkomaksut

27

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

Aineelliset hyödykkeet

27

187

Maaalueet

Rakennukset

Koneet ja
kalusto

3 250

19 774

52 479

75 504

4

-1

-10

-4

-14

0

0

278

-327

-48

0

-27

-509

-2 035

-2 571

0

Lisäykset

4

17

1 095

1 116

0

Vähennykset

0

0

-2

-2

0

Muut siirrot/oikaisut +/-

0

0

0

0

0

3 227

19 550

51 207

73 984

4

Kertyneet poistot 1.1.2015

0

2 295

46 951

49 246

0

Kurssierot +/-

0

-4

-1

-5

0

Yritysmyyntien kertyneet poistot

0

-179

-1 804

-1 983

0

Muut siirrot/oikaisut +/-

0

218

78

296

0

Tilikauden poisto

0

789

2 210

2 999

Kertyneet poistot 31.12.2015

0

3 118

47 434

50 553

0

Hankintameno 1.1.2015
Kurssierot +/–
Siirrot erien välillä +/Yritysmyynnit

Hankintameno 31.12.2015

Ennakkomaksut
Kirjanpitoarvo 31.12.2015

Yhteensä Sijoitukset

0

0

448

448

0

3 227

16 432

4 220

23 879

4

Konsernireservi

1000 €

Arvo 1.1.2015

770

Lisäykset

0

Vähennykset

0

Arvo 31.12.2015

770

Kertyneet tuloutukset 1.1.2015

616

Tilikauden tuloutukset

154

Kertyneet tuloutukset 31.12.2015

770

Kirjanpitoarvo 31.12.2015

0

Konsernin ja
emoyhtiön
omistusosuus-%

Kotipaikka ja maa

100

Eskilstuna, Ruotsi

9. Konserniyritykset
Emoyhtiön omistamat tytäryhtiöt:
Ab Myntverket
Kiinteistö Oy Äkäsloiste
Saxonia Eurocoin GmbH

55,78

Kolari, Suomi

100

Halsbrücke, Saksa

50

Madrid, Espanja

Tytäryhtiöiden omistamat:
Compañia Europea de Cospeles, S.A.

Tilikauden aikana myydyt yhtiöt:
Det Norske Myntverket AS

Kongsberg, Norja

Insnia Ab

Eskilstuna, Ruotsi

Hyttegata 1 AS

Kongsberg, Norja

Nordic Coin Ab

Eskilstuna, Ruotsi

Tilikauden aikana fuusioidut yhtiöt:
Beremal Oy
Saxonia Metallveredlung GmbH

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.

Helsinki, Suomi
Halsbrücke, Saksa
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1000 €

2015

2014

Aineet ja tarvikkeet

8 921

13 901

Keskeneräiset tuotteet

3 197

1 407

Valmiit tuotteet

3 426

3 699

10. Vaihto-omaisuus

Ennakkomaksut
Yhteensä

1000 €
11. Saamiset

628

557

16 173

19 564

2015

2014

0

608

70

70

Pitkäaikaiset saamiset
Eläkerahastosaaminen
Joukkovelkakirjat
Tytäryhtiöosakkeiden kauppahintasaatava
Laskennallinen verosaaminen
Muut pitkäaikaiset saamiset
Yhteensä

100

0

50

104

2

1

222

783

12 265

8 880

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut siirtosaamiset

2 563

1 834

14 828

10 714

2015

2014

Osakepääoma 1.1 . ja 31.12.

5 000

5 000

Ylikurssirahasto 1.1.

Yhteensä

1000 €
12. Oma pääoma

6 448

6 448

Siirto voittovaroista

0

0

Siirto vararahastoon

0

0

6 448

6 448

211

224

17

0

Ylikurssirahasto 31.12.

Vararahasto 1.1.
Siirto voittovaroista
Siirto ylikurssirahastosta

0

0

Muuntoero ja muut muutokset

6

-13

235

211

23 369

27 100

Vararahasto 31.12.

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Siirrot rahastoon

-17

0

Muuntoero ja muut muutokset

110

−171

Osingonjako
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12

0

0

23 462

26 929

Tilikauden voitto

-4 230

-3 560

Oma pääoma yhteensä

30 915

35 028

2015

2014

0

21

1000 €
13. Laskennalliset verovelat ja
-saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista
Yhdistelytoimenpiteistä

50

83

Yhteensä

50

104

Laskennalliset verovelat
Jaksotuseroista

0

51

Tilinpäätössiirroista

106

129

Yhteensä

106

180

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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1000 €

2015

2014

106

180

14. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Laskennallinen verovelka
Verojaksotusvelka

0

106

Pitkäaikainen laina

14 811

24 668

Muu pitkäaikainen vieras pääoma
Yhteensä

0

629

14 917

25 583

11 696

4 065

Lyhytaikainen vieras pääoma
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä
Saadut ennakot

2 406

517

Ostovelat

4 425

5 086

269

623

Muut lyhytaikaiset velat
Tuloverovelka
Muut siirtovelat*
Yhteensä

28

571

2 724

2 611

21 548

13 473

639

702

* Siirtovelkoihin sisältyvät seuraavat erät
Henkilöstökuluvelat
Tuloverovelka

0

0

Muut siirtovelat

2 086

1 909

Yhteensä

2 724

2 611

2015

2014

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

187

114

Myöhemmin maksettavat

345

264

Yhteensä

531

378

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserään sisältyy
vuonna 2016 erääntyvä bullet-laina, joka tullaan
korvaamaan uudella tasalyhenteisellä lainalla.

1000 €
15. Annetut vakuudet,
vastuusitoumukset ja muut
vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat
määrät

Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

965

848

Myöhemmin maksettavat

1 224

1 959

Yhteensä

2 189

2 807

Muut vastuusitoumukset
Toimitustakuu
Kaupallinen takauslimiitti
– josta käytössä

0

1 488

41 000

10 000

8 883

4 338

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo

-1 697

-1 265

Kohde-etuuden arvo

31 453

26 524

Koronvaihtosopimukset: Tilikauden päättyessä
voimassa olleilla koronvaihtosopimuksilla on
suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan
korkoriskiä.
Muut vastuut: Emoyhtiö on velvollinen
tarkistamaan vuonna 2013 valmistuneesta ja
käyttöönotetusta kiinteistöinvestoinnista
tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos
kiinteistön verollinen käyttö vähenee
tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä
on 2 175 146 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi
2022.

Suomen Rahapaja. Tiedosto on koostettu 26.2.2019.
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Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot
1000 €
1. Liikevaihto
markkinaalueittain

2015

2014

15 024

3 651

Liikevaihto tuoteryhmittäin
Käyttörahat
Numismaattiset tuotteet

8 124

6 556

Raha-aihiot

25 847

13 414

Yhteensä

48 995

23 620

Liikevaihto markkina-alueittain
Suomi

5 037

4 807

Muut EU-maat

10 130

9 650

EU-maiden ulkopuolelle

33 828

9 163

Yhteensä

48 995

23 620

89

21

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoitot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Yhteensä

1000 €
2. Materiaalit ja palvelut

0

29

89

322

110

2015

2014

Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Varaston muutos

29 248

18 618

1 272

−1 799

30 520

16 820

Ulkopuolisilta ostetut palvelut

10 428

4 527

Yhteensä

40 948

21 346

2015

2014

Toimihenkilöitä

28

26

Työntekijöitä

35

35

Yhteensä

63

61

1000 €
3. Henkilöstö

205

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden
aikana

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

3 422

2 770

Eläkekulut

551

475

Muut henkilösivukulut

156

137

4 128

3 382

Toimitusjohtajat

226

226

Hallituksen jäsenet

179

178

Yhteensä

405

403

2015

2014

Osinkotuotot konserniyrityksiltä

0

8803

Osinkotuotot muilta

3

3

76

33

3

13

Yhteensä

Johdon palkat ja palkkiot

1000 €
4. Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot konserniyrityksiltä
Korko- ja rahoitustuotot muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut konserniyrityksille

-3

0

Korkokulut ja muut rahoituskulut muille

-224

-322

Kurssierot

-159

0

Yhteensä

-304

8529

0

−6 009

Muut rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien
sijoituksista
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1000 €

2015

2014

236

−228

-700

0

2015

2014

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

0

0

Tuloverot tilinpäätössiirroista

0

0

Yhteensä

0

0

5. Tilinpäätössiirrot ja
satunnaiset erät
Tilinpäätössiirrot
Poistoerojen muutos

Satunnaiset erät
Tytäryhtiöosakkeiden myyntitappio

1000 €
6. Tuloverot

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat
oikeudet

Liikearvo

Muut
pitkäv.
menot

Yhteensä

1 266

626

1 377

3 270

124

0

0

124

0

0

0

0

-276

0

-1 288

-1 564

Hankintameno 31.12.2015

1 115

626

89

1 830

Kertyneet poistot 1.1.2015

1 129

626

748

2 503

0

0

0

0

-273

0

-699

-972

7. Käyttöomaisuus
Hankintameno 1.1.2015
Lisäykset
Vähennykset
Muutokset KOM-inventaarin perusteella

Vähennysten kertyneet poistot
Muutokset KOM-inventaarin perusteella
Tilikauden poisto

128

0

12

140

Kertyneet poistot 31.12.2015

984

626

61

1 671

27

0

0

27

158

0

29

186

Maa-alueet

Rakennukset

Koneet ja
kalusto

Yhteensä
29 193

Ennakkomaksut
Kirjanpitoarvo 31.12.2015

Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2015

2 975

11 686

14 533

Lisäykset

0

16

85

101

Vähennykset

0

0

-117

-117

Muutokset KOM-inventaarin perusteella

0

-168

-6 355

-6 523

2 975

11 533

8 147

22 655

Kertyneet poistot 1.1.2015

0

897

13 974

14 871

Vähennysten kertyneet poistot

0

0

-108

-108

-168

-6 355

-6 523

Hankintameno 31.12.2015

Muutokset KOM-inventaarin perusteella
Tilikauden poisto

0

460

283

743

Kertyneet poistot 31.12.2015

0

1 189

7 795

8 983

Ennakkomaksut
Kirjanpitoarvo 31.12.2015

0

0

70

70

2 975

10 344

423

13 742

Käyttöomaisuudessa on tehty syksyllä
2015 inventaari. Kirjanpidon
hankintamenot sekä kertyneet poistot on
korjattu vastaamaan inventaarin kautta
saatuja lukuja.

Tytäryhtiöosakkeet

Muut osakkeet

Yhteensä

32 179

4

32 183

0

0

0

1 027

0

1 027

31 152

4

31 156

Tytäryhtiöosakkeet

Osakemäärä kpl

Omistusosuus %

Kirjanpitoarvo

Saxonia Eurocoin GmbH

2

100,00

28 262

10000

100,00

2 741

193

55,78

8. Sijoitukset
Kirjanpitoarvo 1.1.2015
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno ja kirjanpitoarvo
31.12.2015

Ab Myntverket, Ruotsi
Kiinteistö Oy Äkäsloiste
Tytäryhtiöosakkeet yhteensä

150
31 152

1000 €

2015

2014

Aineet ja tarvikkeet

4 873

6 145

Keskeneräiset tuotteet

2 593

953

Valmiit tuotteet

3 066

3 820

9. Vaihto-omaisuus

Ennakkomaksut
Yhteensä
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1000 €

2015

2014

3 000

7 470

10. Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset muilta
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

102

1

3 102

7 471

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset konserniyrityksiltä

193

117

Myyntisaamiset muilta

7 509

2 949

Muut lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä

4 944

2 303

730

267

Muut lyhytaikaiset saamiset muilta
Siirtosaamiset konserniyrityksiltä

0

0

1 115

240

14 490

5 875

2015

2014

Osakepääoma 1.1 . ja 31.12.

5 000

5 000

Ylikurssirahasto 1.1.

6 448

6 448

30 622

31 003

Siirtosaamiset muilta
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

1000 €
11. Oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Tilikauden tulos

-630

-381

Oma pääoma yhteensä

41 439

42 070

Edellisten tilikausien voitto 31.12.2015

30 622

31 003

Tilikauden tulos
Jakokelpoinen oma pääoma

1000 €

-630

-381

29 991

30 622

2015

2014

407

644

2015

2014

12. Tilinpäätössiirtojen
kertymä
Tilinpäätössiirtojen kertymä sisältää kertyneen
poistoeron

1000 €
13. Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pitkäaikainen laina

1 250

10 500

Tililuottolimiitin käyttö

12 975

11 969

Yhteensä

14 225

22 469

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserä

9 250

2 500

Saadut ennakot

2 387

517

Ostovelat konserniyrityksille

2 283

1 613

Ostovelat muille

Lyhytaikainen vieras pääoma

2 325

1 830

Muut lyhytaikaiset velat muille*

403

436

Siirtovelat konserniyrityksille

557

0

1 039

891

18 244

7 787

Arvonlisäverovelka

295

336

Työnantajamaksuvelat

107

97

Siirtovelat muille
Yhteensä

Muihin lyhytaikaisiin velkoihin
sisältyy seuraavat erät:

Muut velat

0

3

Yhteensä

403

436

Henkilöstökuluvelat

580

555

Kiinteistöverovelka

38

0

Siirtovelkoihin sisältyy seuraavat
erät:

Tolling-varaus konserniyrityksille

557

0

Muut siirtovelat

421

336

1 596

891

Yhteensä
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1000 €

2015

2014

14. Annetut vakuudet,
vastuusitoumukset ja muut
vastuut
Leasingsopimuksista maksettavat
määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat

72

13

Myöhemmin maksettavat

169

41

Yhteensä

241

54

Seuraavalla tilikaudella maksettavat

1

1

Myöhemmin maksettavat

0

0

Yhteensä

1

1

1

1

Vuokravastuut

Muiden puolesta annetut vakuudet
Vuokravakuus/talletus

Muut vastuusitoumukset
Toimitustakuu
Kaupallinen takauslimiitti
– josta käytössä

0

1 488

41 000

10 000

8 883

4 338

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit
Käypä arvo

-1 697

-1 265

Kohde-etuuden arvo

31 453

26 524

Koronvaihtosopimukset: Tilikauden päättyessä
voimassa olleilla koronvaihtosopimuksilla on
suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan
korkoriskiä.
Muut vastuut: Yhtiö on velvollinen tarkistamaan
vuonna 2013 valmistuneesta ja käyttöön- otetusta
kiinteistöinvestoinnista tekemiään
arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön
verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana.
Vastuun enimmäismäärä on 2 175 146 euroa ja
viimeinen tarkistusvuosi 2022.
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