
CGR-EXAMEN 4.9.2021 

(8 timmar) 110 poäng 

Lös följande uppgifter (1–3) utifrån gällande författningar, god revisionssed och god bokföringssed. 
Du kan svara på uppgifterna enligt det uppdaterade verket Kansainväliset tilintarkastusalan 
standardit 2018, som ges ut av Finlands Revisorer rf. I svaren kan revisorsrapporterna upprättas 
enligt de modeller som ingår i det uppdaterade verket Tilintarkastajan raportointi 2020, som ges ut 
av Finlands Revisorer rf. 

I uppgiftslösningen är det inte av betydelse att de företag, personer och identifikationsuppgifter vilka 
nämns i uppgiften är fiktiva. Delar av IFRS-bokslutsuppgifter av existerande börsnoterade bolag har 
använts till grund för uppgiften. Bakgrundsuppgifter, fel och brister har lagts till i uppgiften, men 
dessa har inte något att göra med företagen i fråga eller deras bokslutsuppgifter. Förvaltnings- och 
bokföringshandlingar som inte lagts fram i samband med uppgifterna och bilagor som nämns i 
uppgifterna men inte lagts fram är inte av betydelse för uppgiftslösningen. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse att avrundade bokslutsuppgifter anges i vissa punkter. I uppgiftslösningen är det 
inte av betydelse på vilka veckodagar datumen inträffar. 

Vissa delar som nämns separat i uppgiften har avlägsnats från uppgiften. De avlägsnade delarna 
påverkar inte uppgiftslösningen. Vid bedömningen ges inte poäng för omständigheter som hänför 
sig till teknisk addition i anknytning till resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen 
(eller finansieringsanalysen), kalkylen över ändringar i eget kapital, noterna eller tabellerna i 
uppgifterna. När du svarar kan du lita på att det som lagts fram i bakgrundsuppgifterna för uppgiften 
(s. 2) stämmer. 

I uppgiften har moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter i viss utsträckning 
presenterats i kortare form än vad som krävs enligt minimikraven i bokföringsförordningen. Vid 
bedömningen ges ingen poäng för omständigheter som gäller omfattningen på presentationen av 
moderföretagets resultaträkning, balansräkning och noter. Det är möjligt att få plus- och minuspoäng 
i bedömningen av svaren. Grammatik- och stavfel och dispositionsfel i de rapporter som krävs i 
uppgifterna kan leda till minuspoäng. Det är förbjudet att direkt kopiera lagparagrafer, IFRS-
standarder och andra bestämmelser. 

I uppgifterna avses med bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut 
som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. 
Med bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt den i Finland gällande 
bokföringslagen upprättat annat bokslut än de i lagens 7 a kapitel avsedda boksluten som upprättas 
enligt internationella bokslutsstandarder.  

Använd de svarsbotten som finns på datorns skrivbord (desktop) i mappen ”KHT-tutkinto” när du 
besvarar uppgifterna. Spara uppgifterna genom att använda din identifikationsnummer och 
uppgiftens rubrik i det namn som du sparar. Till exempel en examinand vars identifikationsnummer 
är 123456 sparar sitt svar enligt följande: 

123456 Uppgift 1 
123456 Uppgift 2 osv. 

Uppgiftsduplikatet behöver inte returneras. 
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Bakgrundsuppgifter  
 
Pulivar Abp har sedan 2000 varit ett offentligt noterat aktiebolag på NASDAQ OMX Helsinki. Pulivar 
Abp:s och dess dotterföretags räkenskapsperiod är 1.7–30.6. I uppgiften avses med ”Pulivar-
koncernen” och ”Pulivar” den koncern som moderföretaget Pulivar Abp och dess dotterföretag bildar. 
Med ”Pulivar Abp” avses moderföretaget.  
 
Koncernens bokslut har upprättats med tillämpande av IFRS-standarderna. Moderföretagets  
bokslut har upprättats med iakttagande av de finländska bokslutsbestämmelserna (FAS).  
 
CGR Diego Ahdinko från revisionssammanslutningen Tilintarkastus ABC Ab (Revisorsgatan 12 A, 
00100 HELSINGFORS) har sedan 1.7.2020 varit huvudansvarig revisor för Pulivar Abp. Till CGR 
Diego Ahdinkos revisorsteam hör även Tiina Täsmäyttäjä och Risto Raportti. Täsmäyttäjä och 
Raportti har upprättat en sammanfattning av sina observationer under revisionsarbetet.  
 
Ansvaret för revisionen av de utländska dotterbolagen bärs i huvudsak av revisorerna i Tilintarkastus 
ABC Ab:s lokala samarbetsföretag, som rapporterar sina observationer till CGR Diego Ahdinko. 
CGR Diego Ahdinko ansvarar för koordineringen av revisionen och för styrningen av 
revisionsarbetet. Din uppgift är att upprätta ett förslag till revisionsberättelse för CGR Ahdinko utifrån 
det bokslut som du granskat, revisorernas sammanfattning och annat material som är tillgängligt vid 
revisionen.  
 
För att förenkla bedömningen ska följande väsentlighetsgränser användas när du löser 
uppgiften: koncernbokslutet 1 000 000 euro och moderbolagets bokslut 300 000 euro. Om ett 
enskilt fel i uppgiften överstiger väsentlighetsgränsen, ska det redovisas i 
revisionsberättelsen (uppgift 2). Gränsen för de fel som ska rapporteras är 5 procent av 
väsentlighetsgränsen, dvs. 50 000 euro i koncernbokslutet och 15 000 euro i moderbolagets 
bokslut. De fel som bör rapporteras ska rapporteras till ledningen (uppgift 1), men enskilt 
inverkar de inte på revisionsberättelsen.  
 
Uppgift 1 (80 poäng)  
 
Vilka fel och/eller brister finns det i Pulivar Abp:s verksamhetsberättelse, bokföring, bokslut, 
koncernbokslut och/eller förvaltning? Uppge penningbeloppet och arten av eventuella fel och/eller 
brister och ge detaljerade motiveringar till dina slutsatser. Redogör också för på vilket sätt felen 
och/eller bristerna kan korrigeras.  
 
Ta i ditt svar ställning till på vilket sätt varje fel eller brist som du observerat skulle inverka på 
revisorns rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras. Upprätta ditt svar i form av 
arbetspapper enligt följande modell, så att det av arbetspappren framgår vilken omständighet som 
granskats, granskningsobservationen och en motiverad bedömning av den samt korrigerings-
förfarandet för felet och/eller bristen. Om det är fråga om ett bokföringsmässigt fel, redogör för 
korrigeringsförfarandet även i formen Per konto An konto. Redogör också för huruvida 
observationen ska tas upp i revisorns rapportering, huruvida det är fråga om ett ärende som ska tas 
upp i revisionsberättelsen enligt 3 kap. 5 § i revisionslagen, eller om det är ett ärende som ska ingå 
i revisorns övriga rapportering, såvida felet eller bristen inte korrigeras.  
Ge i ditt svar även ett sammandrag av felen.  
 
Använd svarsunderlaget för uppgift 1 då du besvarar uppgiften. 
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SVARSMODELL  
 
Revision av Pulivar Abp, räkenskapsperiod 1.7.2020–30.6.2021 
Datum: 4.9.2021  
Identifikationsnummer: 123456   
 
Granskad omständighet Granskningsobservation,  

motiverad bedömning och  
korrigeringsförfarande  

Inverkan på rapporteringen 
(Uppge vad, var och hur detta 
rapporteras, om felaktigheten 
eller bristen inte korrigeras)  

Svarsexempel  
 

1. Verksamhetsberättelse  
 

Svarsexempel  
I verksamhetsberättelsen har det  
inte i enlighet med ABL 8:7.1 
redogjorts för att företaget har  
blivit koncernens moderbolag 
under räkenskapsperioden.  
 
Korrigeringsförfarande:  
Verksamhetsberättelsen ska  
korrigeras så att den uppgift som 
förutsätts enligt aktiebolagslagen 
läggs till. 
  

Svarsexempel  
Om felet inte korrigeras, ska  
saken rapporteras skriftligt till 
styrelsen.  

 
 
Uppgift 2 (20 poäng) 

Upprätta ett förslag till revisionsberättelse daterad 4.9.2021 för Pulivar Abps:s revisor att 
underteckna under förutsättning att företagets bokföring, förvaltning och bokslutshandlingar inte 
ändras till någon del. 

Förslaget till revisionsberättelse ska ha en synlig rubrik ”För revisionen särskilt 
betydelsefulla områden”. I svaret behöver du inte fastställa eller beskriva de för revisionen särskilt 
betydelsefulla områdena. 

Använd svarsunderlaget för uppgift 2 då du besvarar uppgiften.  

Bilaga 1 Pulivar Abp:s bokslut och verksamhetsberättelse 1.7.2020–30.6.2021 
Bilaga 2   

Protokoll från styrelsemötet 6/2021 14.12.2020 
Protokoll från styrelsemötet 1/2021 15.7.2021 
Juristbrev Noel&Porter 
Sammanfattning av revisionen för räkenskapsperioden 1.7.2020–30.6.2021  
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Uppgift 3 är en separat uppgift och den anknyter inte till uppgifterna 1 och 2. 

 

Uppgift 3. (10 poäng) 

Du är revisor för Money Holding Ab och dess dotterbolag. Money Holding Ab är moderbolag i Money-
koncernen, som inte bedriver kreditinstituts-, investeringstjänst-, fond- eller försäkringsverksamhet. 
Bolagen och koncernen upprättar sina bokslut enligt de finländska bokslutsreglerna (FAS).  

Till koncernen hör två dotterbolag som till 100 procent ägs av moderbolaget. Dotterbolaget Wealth4U 
Ab är ett företag utanför koncernen som tillhandahåller investeringstjänster. Dotterbolaget 
Vakuuttava Ab är ett försäkringsbolag som bedriver skadeförsäkringsverksamhet.  

Wealth4U Ab:s rörelseintäkter uppgick till 10 miljoner euro under den avslutade räkenskapsperioden 
medan Vakuuttava Ab:s rörelseintäkter var 12 miljoner euro.  

Koncernbolagens balansomslutningar under den räkenskapsperiod som avslutades 31.12.2020 
presenteras nedan.  

Tusen euro Koncern Money Holding 
Ab 

Wealth4U Ab Vakuuttava Ab 

Tillgångar sammanlagt 29 000 2 500 13 000 15 000 
     
Eget kapital 13 500 2 000 10 000 3 000 
Försäkringsverksamhetens 
skulder 

10 000   10 000 

Övriga skulder 5 500 500 3 000 2 000 
Skulder sammanlagt 29 000 2 500 13 000 15 000 

 

Frågor:  

Svara på följande frågor. Motivera dina svar med den information som lämnats i uppgiften samt 
noggranna hänvisningar till bestämmelser. Använd svarsunderlaget för uppgift 3 för ditt svar. Om 
du använder en dator, får längden på ditt svar vara högst fyra A4-sidor (med standardfonten Calibri 
11). Den del av svaret som är längre än så läses inte. 

3.1. Hurdana skriftliga tilläggsrapporteringsskyldigheter har du haft som revisor gentemot 
Vakuuttava Ab:s ägare och förvaltningsorgan för den räkenskapsperiod som gick ut 31.12.2020? 
Jämför de skriftliga tilläggsrapporteringsskyldigheterna med rapporteringsskyldigheterna för en 
revisor för en sammanslutning som inte är av allmänt intresse. Det räcker med en noggrann 
hänvisning och bestämmelsens innehåll behöver inte anges i svaret.  

3.2. Resultaträknings- och balansräkningsschemat i vilken lag eller andra bestämmelser ska Money 
Holding Ab och Money-koncernen följa för att upprätta sina bokslut? Det räcker med en noggrann 
hänvisning och bestämmelsens innehåll behöver inte anges i svaret. Själva resultaträknings- och 
balansräkningsschemana behöver inte heller presenteras i svaret.  

3.3. Moderbolaget Money Holding Ab har meddelat att man kommer att introducera sig på börsens 
huvudlista från och med 1.1.2022. Koncernen funderar på att börja tillämpa IFRS 9 först samtidigt 
som IFRS 17 från och med 1.1.2023. Är detta möjligt? Motivera din ståndpunkt. Det räcker med en 
noggrann hänvisning till bestämmelserna i fråga.  
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2020–
30.6.2021 

Pulivar-koncernen utvecklar, tillverkar och säljer produkter med förstärkar- och adapterteknologi till 
olika OEM-apparater och applikationer. Produkterna med förstärkarteknologi förbättrar effekten och 
effektiviteten i apparaterna som kunderna producerat i många industribranscher. Produkterna med 
adapterteknologi möjliggör en allt enklare och funktionssäkrare användning av en IoT-funktion i 
väldigt många slags applikationer i både industriell användning och i konsumentanvändning. Pulivar-
koncernen är uppdelad i två affärsverksamhetsområden, som utöver moderbolaget består av 
koncernens dotterbolag som utövar självständig affärsverksamhet. Affärsverksamhetsområdena 
bildar segment som ska rapporteras enligt IFRS 8-standarden. Koncernens verksamhetssegment är 
Produktionssystem och underhåll samt Produkter. 

MARKNADSMILJÖ 

Räkenskapsperioden 2021 var exceptionellt för koncernen på grund av COVID-19-pandemin. 
Marknadsmiljön led klart av pandemin och de restriktioner som infördes till följd av den. Den starka 
ställning som bolagets produkter har samt de nya produkter som vi fick ut på marknaden i slutet av 
räkenskapsperioden gjorde ändå att vi klarade oss bra under de exceptionella förhållanden som 
pandemin förde med sig. 

NYCKELTAL 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
ÖVERSIKT ÖVER AFFÄRSVERKSAMHETEN 

Koncernens omsättning under hela räkenskapsperioden minskade med 5,1 procent. Omsättningen 
enligt  jämförbara valutakurser minskade med 2,7 procent jämfört med referensperioden. Som väntat 
minskade försäljningen eftersom topprodukten i produktkategorin förstärkare Zigibooster, som de 
industriella OEM-kunderna använderi sina produkter, har nått slutet på sin kommersiella livscykel. 
Den ersättande produkten Hilavitkutin 2B75CC är i fråga om både teknik och driftskostnader 
överlägsen såväl Zigibooster som konkurrenternas motsvarande produkter. Marknadslanseringen 
av Hilavitkutin försenades dock jämfört med planerna delvis på grund av pandemin. Å andra sidan 
ökade försäljningen av koncernens andra produkter jämfört med räkenskapsperioden 2020, trots att 
COVID-19-pandemin försvårade verksamhetsmiljön. 

 
Orderstock 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

Segmentet Produktionssystem och underhåll 

Försäljningen inom segmentet Produktionssystem och underhåll ökade med 1,3 procent jämfört med 
föregående räkenskapsperiod mätt enligt rapporterade valutakurser och med 0,6 procent enligt 
jämförbara valutakurser. 

Under den senare hälften av räkenskapsperioden försämrade pandemin, reserestriktionerna till följd 
av den och olika länders lockdown klart bolagets möjligheter att leverera och installera de system 
som sålts till kunderna. Underhållet, som är en lokal distansfunktion som i allt högre grad möjliggörs 
av IoT-tekniken, gynnades rentav av pandemin. Svårigheterna med att leverera nya anordningar och 
system ökade behovet av underhåll. När restriktionerna stegvis lättades lyckades man till stor del 
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lösa upp anhopningen av olevererade anordningar och system under den andra hälften av 
räkenskapsperioden.  

Segmentet Produkter 

Försäljningen inom segmentet Produkter minskade med 18,2 procent jämfört med föregående 
räkenskapsperiod. Enligt jämförbara valutakurser minskade försäljningen med 20,2 procent. 

Zigiboosters avtagande konkurrenskraft hade en avsevärd negativ inverkan på segmentets 
försäljningsvolymer. Till följd av förseningar som delvis berodde på pandemin kunde den ersättande 
produkten Hilavitkutin 2B75CC lanseras på marknaden först i slutet av räkenskapsperioden. 
Efterfrågan har emellertid varit lovande och under räkenskapsperioden 2022 förväntas försäljningen 
vända in på ett tillväxtspår. 

Underkoncernen BeefSpeed, som förvärvades 2018, har lidit av pandemin särskilt i Benelux-
länderna, och den har inte nått sina försäljningsmål. Situationen förväntas dock förbättras kännbart 
under räkenskapsperioden 2022 när den marknadsstörning som pandemin ger vika. 

  

EKONOMISKT RESULTAT OCH LÖNSAMHET 

Den jämförbara rörelsevinsten ökade med 2,3 miljoner euro jämfört med föregående år. Inverkan av 
engångsköpet av utsläppskompensationer var -2,1 miljoner euro och inverkan av förändringar i 
valutakurser var -2,5 miljoner euro. Den rapporterade rörelsevinsten minskade med 3,4 miljoner euro 
jämfört med föregående räkenskapsperiod och inverkan på den rapporterade rörelsevinsten av 
samtliga poster som påverkar jämförbarheten var sammanlagt -5,7 (-4,4) miljoner euro. 

Den jämförbara rörelsevinsten var 5,8 (6,1) procent under räkenskapsperioden. Till den försämrade 
lönsamheten bidrog de merkostnader som orsakades av pandemin för att möjliggöra leveranser och 
installationer, samt den kraftigt försämrade försäljningen av Zigibooster och nedskrivningarna av 
lagret i anslutning till nedkörningen av produkten. Försäljningen av underhåll med bättre 
vinstmarginal ökade sin andel. Den förbättrade försäljningsmarginalen av den totala försäljningen 
räckte inte till för att kompensera den negativa inverkan av nedgången i den totala försäljningen och 
merkostnaderna till följd av pandemin. De krympta operativa kostnaderna hade dessutom kännbar 
inverkan endast på den relativt ringa lönsamhetsminskningen jämfört med föregående 
räkenskapsperiod. Koncernen reagerade snabbt på COVID-19-pandemin under den första halvan 
av räkenskapsperioden genom att vidta kraftiga sparåtgärder. Koncernen fortsatte med den strikta 
kostnadskontrollen under den andra halvan av räkenskapsperioden, trots att leveranser och 
försäljning steg till högre nivåer. Som resultat av det lyckade sparprogrammet sjönk de operativa 
kostnaderna kännbart jämfört med referensräkenskapsperioden. 

EKONOMISK STÄLLNING 

I och med det lyckade COVID-19-sparprogrammet samt den strängare lagerkontrollen ökade 
nettokassaflödet från den löpande verksamheten med 21,6 miljoner euro jämfört med föregående 
räkenskapsperiod och stannade på rekordnivån 55,3 (33,7) miljoner euro. Rörelsekapitalets 
gynnsamma utveckling befann sig i en nyckelposition för det rekordgoda kassaflödet. Förändringen 
av rörelsekapital i den löpande verksamhetens kassaflöde ökade med 11,8 miljoner euro jämfört 
med föregående år. Förändringen i rörelsekapitalet var 26,6 (14,8) miljoner euro. 

I slutet av räkenskapsperioden 2021 var lagervärdet rekordlågt, 95,8 (120,4) miljoner euro. Den 
stränga lagerkontrollen bidrog till det rekordlåga lagervärdet. 
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Effekterna av koncernens åtgärder mot COVID-19 på leveranshanteringen var överlag lyckade. Efter 
den snabba nedkörningen av verksamheten körde koncernen raskt upp verksamheten, och till följd 
av detta blev pandemins direkta effekter på koncernens anskaffningsverksamhet och egna fabriker 
jämförelsevis begränsade. Till följd av den stränga lagerkontrollen minskade inköpen av råvaror och 
komponenter avsevärt jämfört med föregående år. 

Investeringarnas nettokassaflöde sjönk jämfört med föregående år och var 14,2 (19,0) miljoner euro. 
Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 5,9 (6,7) miljoner euro. Försäljningen av 
tillgångar, som i huvudsak hänförde sig till försäljningen av vissa tillverkningsanläggningar, var 1,5 
(4,1) miljoner euro. Inverkan på kassaflödet av förvärvet av Kieroura-koncernen var -9,3 miljoner 
euro under räkenskapsperioden. 

Koncernens likviditet var god. De outnyttjade bindande långfristiga kreditlimiterna uppgick till 13,0 
miljoner euro i slutet av räkenskapsperioden. Skuldsättningsgraden sjönk kännbart och 
soliditetsgraden förbättrades något jämfört med föregående räkenskapsperiod. Koncernen har 
avtalat med sina finansiärsbanker om att slopa de kovenantvillkor för lån som överträtts och har 
erbjudit bytesrätt till aktier i stället för kovenanter. För närvarande uppfyller banken sina finansiärers 
samtliga krav och tror sig uppfylla finansieringsöverenskommelsernas samtliga krav även i 
framtiden. 

I koncernens eget kapital ingår ett hybridlån på 32,5 miljoner euro, som emitterades i maj 2019. Den 
ackumulerade räntan på hybridlånet var 1,6 (1,1) miljoner euro 30.6.2021. I november 2020 
betalades i enlighet med styrelsens beslut 1,1 miljoner euro i ränta på hybridlånet. 

GENOMFÖRANDE AV STRATEGIN 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
PRODUKTUTVECKLING 

Fortlöpande produktutveckling och innovationer hör till koncernens kärnkompetens, och de spelar 
en betydande roll för koncernen som teknisk föregångare och för dess kommersiella framgång. På 
grund av COVID-19-pandemin fördröjdes marknadslanseringen av nya produkter och uppdaterade 
produktversioner och den sköts fram till den senare halvan av räkenskapsperioden 2021 och följande 
räkenskapsperiod 2022.  

I Europa lanserades en ersättande produkt för Zigibooster, Hilavitkutin 2B75CC med avsevärt bättre 
teknik och driftsekonomi. Dess kommersiella potential bedöms som betydande. IoT-digitaliseringen 
förväntas ta ett stort kliv framåt. För att svara på den har bolaget utvecklat BDX-comforter, och 
frukterna av utvecklingsarbetet bedöms komma ut på marknaden vintern 2022. Också 
tillverkningslinjen för syntetiskt kött, Beefer, som länge varit föremål för utveckling inom det franska 
dotterbolaget, har äntligen kommit ut på marknaden. Den första leveransen till Lund i Sverige har 
skett 31.3.2021 och blivit godkänd. 

Förberedelserna för att lansera nyheter och versionsuppdateringar under räkenskapsperioden 2022 
var på god väg och tyngdpunkterna i verksamheten under räkenskapsperioden 2022 började få sin 
slutliga utformning i slutet av räkenskapsperioden. 

PERSONAL OCH ORGANISATION 

Koncernens anställda uppgick till i medeltal 2 736 (2 805) personer under räkenskapsperioden. I 
slutet av juni 2021 var antalet anställda 1 971 (2 304). Personalminskningen berodde på att 
verksamheten minskade till följd av pandemin. 
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Taavi Tönkkö utsågs till koncernens verkställande direktör från och med 1.5.2020. Dessutom utsågs 
Guillaume Thibon till ny medlem i koncernens ledningsgrupp och Executive Vice President från och 
med 19.10.2020 med segmentet Produktionssystem och underhåll  som ansvarsområde. Monica 
Alumnius utsågs i början av räkenskapsperioden till ny medlem i koncernens ledningsgrupp och till 
Executive Vice President i ledningen för segmentet Produkter. 

MILJÖFRÅGOR OCH SAMHÄLLSANSVAR 

Koncernens verksamhet utvecklas fortlöpande i en mer hållbar riktning för att främja en renare miljö. 
Produkter, tillverkningsmetoder och tillvägagångssätt utvecklas så att deras miljökonsekvenser ska 
vara så små som möjligt under produkternas livscykel. Koncernen undersöker olika sätt att ersätta 
de nuvarande råvarorna med naturvänligare material så att produkterna behåller sina önskvärda 
egenskaper. Koncernen utvecklar uppföljningen och rapporteringen av miljöfrågor. 

Pulivar-koncernen eftersträvar koldioxidneutralitet före 2035, eftersom verksamheten och 
produkterna inte utvecklas snabbt. Av denna orsak har bolaget beslutat att under denna 
övergångsperiod kompensera sina nettoutsläpp genom att köpa utsläppskompensationer. På 
utsläppsrättsauktionen i Rotterdam i oktober 2020 köpte bolaget 105 tusen ekvivalentton som 
motsvarar det uppskattade kompensationsbehovet för räkenskapsperioderna 2021–23. 

En närmare redogörelse för Pulivar-koncernens hantering av miljöfrågor samt för koncernens 
ekonomiska och sociala samhällsansvar finns på koncernens webbplats under Företagsansvar 
(www.pulivar.com). 

RISKHANTERING 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
FÖRVALTNING OCH AKTIEINFORMATION 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

REDOGÖRELSER FÖR FÖRVALTNINGS- OCH STYRSYSTEMET 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
  
ÄNDRINGAR I KONCERNSTRUKTUREN 

Koncernen har 1.1.2021 förvärvat hela aktiestocken i Kieroura Ab, från och med vilken tidpunkt 
bolagen i Kieroura-koncernen har konsoliderats i Pulivar-koncernen som dotterbolag.  
 
TVISTEMÅL 

Koncernens franska dotterbolag har ålagts att återbetala erhållna energiskatteåterbäringar från 
tidigare år. Bolaget avser överklaga beslutet. På basis av påföljden har koncernen gjort en avsättning 
på 2,8 miljoner euro.  
 

UTSIKTER OCH RISKER INOM EN NÄRA FRAMTID 

De allmänna utsikterna för den bransch där koncernen är verksam är positiv i Nordamerika och 
Europa och B2B-efterfrågan är för närvarande på god nivå på koncernens nyckelmarknad. I Afrika 
har Gaborone Charger Pty:s affärsverksamhet drabbats av kris till följd av utdragen lockdown i 
länderna i området. Till följd av att tillverkningen av vissa produkter, såsom Zigibooster, upphörde 
sjönk omsättningen under räkenskapsperioden 2021, och detta påverkar också omsättningen 2022, 
tills de ersättande produkterna har skapat sig en ställning på marknaden.  
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Koncernens leveranskedja, som omfattar egna fabriker samt underleverantörer, fungerar för 
närvarande bra och tillgodoser kundefterfrågan. Osäkerheterna till följd av COVID-19-pandemin 
påverkar trots detta fortfarande verksamheten och ökar koncernens risker. Pandemin kan påverka 
bolagets verksamhetsmiljö på många sätt, till exempel genom begränsningar av rörligheten, 
stängningar av fabriker eller serviceställen, störningar i underleverantörskedjan, samt störningar i 
kundefterfrågan.  

Koncernen förväntar sig att den jämförbara rörelsevinsten räkenskapsperioden 2022 ligger på 
samma nivå eller är högre än föregående år. 

 

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA OCH STYRELSENS GÄLLANDE BEFOGENHETER 
 

Den ordinarie bolagsstämman hölls 21.9.2020. Bolagsstämman bemyndigade bolaget att förvärva 
högst 3 miljoner egna aktier. Bemyndigandet är i kraft till nästa lagstadgade bolagsstämma. Inga 
andra styrelsens bemyndiganden är i kraft.  

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL 

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att det betalas en utdelning av vinsten för 
räkenskapsperioden 1.7.2020– 30.6.2021 på 0,50 euro per aktie, dvs. sammanlagt 5 000 000 euro. 
Utdelning betalas emellertid inte för de aktier som bolaget innehar på avstämningsdagen för 
utdelning 27.11.2021.  

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter 
räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna 
utdelningen inte bolagets solvens. 

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN 

Händelserna efter räkenskapsperioden specificeras i not 31 till koncernens bokslut. 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

   

    
Miljoner euro Noter 1.7.2020–

30.6.2021 
1.7.2019–
30.6.2020 

    
Omsättning 2 339,7 358,0 

    
Övriga rörelseintäkter 4 2,0 2,8 
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete  -22,9 -13,9 
Material och tjänster 6 -140,3 -156,6 
Kostnader för ersättningar till anställda 7 -90,3 -93,1 
Övriga rörelsekostnader 5 -53,3 -63,1 
Andel av intresseföretags och samföretags resultat 13 -1,0 -0,3 
Rörelsevinst före avskrivningar och nedskrivningar  34,1 33,8 

    
Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 

27 
-20,1 -16,4 

Rörelsevinst  14,0 17,4 
    

Finansiella intäkter och kostnader 9 -5,4 -4,7 
    

Vinst före skatter   8,5 12,8 
    

Inkomstskatt 10 -4,1 -7,5 
    

Räkenskapsperiodens vinst  4,4 5,3 
    

Fördelning    
På moderbolagets ägare  3,2 5,7 
På ägare utan bestämmande inflytande 14 1,2 -0,5 

    
Resultat per aktie beräknat på den vinst/förlust som 
tillkommer moderbolagets ägare 

30   

Resultat per aktie, EUR  0,32 0,57 
Resultat per aktie efter utspädning, EUR  0,32 0,57 
Vägt genomsnittligt antal aktier, 1 000 st.  10 000 10 000 
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 1 000 st.  10 000 10 000 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET   
   

Miljoner euro 1.7.2020–
30.6.2021 

1.7.2019–
30.6.2020 

   
Räkenskapsperiodens vinst 4,4 5,3 

   
Övriga totalresultatposter, skatteeffekterna har beaktats 1)   

   
Poster som inte senare redovisas via resultatet:   
Poster som följer av förnyat fastställande av förmånsbestämda 
pensionsförpliktelser 

0,1 -0,2 

Poster som inte senare redovisas via resultatet sammanlagt 0,1 -0,2 
   

Poster som senare kan redovisas via resultatet:   
Omräkningsdifferenser -13,9 3,1 
Kassaflödessäkringar 2) - 0,0 
Säkringar av nettoinvesteringar -1,4 1,6 
Poster som senare kan redovisas via resultatet -15,3 4,7 

   
Övriga totalresultatposter sammanlagt -15,2 4,5 

   
Rapport över slutresultatet -10,8 9,8 

   
Fördelning   
På moderbolagets ägare -11,5 10,1 
På ägare utan bestämmande inflytande 0,7 -0,3 

   
1) Skatteeffekten i anslutning till övriga totalresultatposter presenteras i not 10. 
2) Kassaflödessäkringarna presenteras i not 19.  
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KONCERNENS BALANSRÄKNING    
    

Miljoner euro Noter 30.6.2021 30.6.2020 
    

TILLGÅNGAR    
    

Långfristiga tillgångar    
Goodwill 11 66,3 63,8 
Övriga immateriella tillgångar 11 34,5 34,3 
Materiella tillgångar 12 37,2 35,0 
Nyttjanderätter 27 13,6 17,3 
Andelar i intresseföretag och samföretag 13 4,5 5,4 
Övriga aktier 15 0,3 0,3 
Räntebärande fordringar 16 9,3 10,2 
Icke räntebärande fordringar 16 0,2 0,2 
Uppskjutna skattefordringar 10 10,2 5,9 
Långfristiga tillgångar sammanlagt  176,0 172,6 

    
Kortfristiga tillgångar    
Omsättningstillgångar 17 95,8 120,4 
Kundfordringar och övriga icke räntebärande 
fordringar  

16 73,5 64,9 

Aktuella skattefordringar  1,5 2,4 
Likvida medel 18 27,0 15,9 
Kortfristiga tillgångar sammanlagt  197,8 203,7 

    
Tillgångar sammanlagt  373,8 376,3 
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

   

Miljoner euro Noter 30.6.2021 30.6.2020 
Eget kapital    
Aktiekapital  4,6 4,6 
Överkursfond  21,7 21,7 
Säkringsfond  0,0 0,0 
Fond för inbetalt fritt eget kapital  6,4 6,4 
Egna aktier  -6,4 -6,4 
Omräkningsdifferenser  -27,7 -9,8 
Balanserade vinstmedel  147,8 142,0 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 19 146,4 158,5 

    
Innehav utan bestämmande inflytande 14 6,7 6,0 

    
Hybridlån 19 32,5 32,5 

    
Eget kapital sammanlagt  185,7 197,0 

    
Skulder 
Långfristiga skulder 

   

Räntebärande skulder 24 68,5 59,8 
Icke räntebärande skulder 25 10,1 0,2 
Leasingskulder 22, 24 10,4 11,8 
Förpliktelser beträffande ersättningar till anställda 20 4,6 3,8 
Uppskjutna skatteskulder 10 6,5 7,0 
Avsättningar 21 2,8 0,1 
Långfristiga skulder sammanlagt  102,9 82,5 

    
Kortfristiga skulder    
Räntebärande skulder 24 19,6 45,8 
Leverantörsskulder och övriga icke räntebärande 
skulder  

25 55,9 43,9 

Leasingskulder 22, 24 5,8 5,7 
Inkomstskatteskulder  2,4 0,5 
Avsättningar 21 1,2 0,8 
Kortfristiga skulder sammanlagt  85,0 96,7 

    
Eget kapital och skulder sammanlagt  373,8 376,3 
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KALKYL ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESKALKYL    
    
    

Miljoner euro Noter 2021 2020 
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Räkenskapsperiodens vinst  4,4 5,3 

    
Korrektivposter    
Inkomstskatter 10 4,1 7,5 
Finansiella intäkter och kostnader 9 5,4 4,7 
Korrigering av icke-monetära poster    
     Avskrivningar och nedskrivningar 11, 12, 27 20,1 16,4 
     Aktierelaterade incitamentssystem 7, 29 1,0 -0,1 
     Valutakursdifferenser 9 0,2 0,6 
     Andel av intresseföretags och samföretags resultat 13 1,0 0,3 
     Försäljningsvinst och -förlust av immateriella och materiella 

tillgångar samt dotterbolag 
 -0,1 -0,7 

     Övriga korrigeringar  2,4 -4,8 
Korrektivposter sammanlagt  34,1 23,9 

    
Finansiella poster    
Erlagda räntor  -3,9 -3,7 
Erhållen ränta  0,3 1,1 
Betald skatt  -5,6 -7,1 
Övriga finansiella poster, netto  -0,6 -0,6 
Finansiella poster sammanlagt  -9,8 -10,3 

    
Förändring av rörelsekapital    
Förändring av fordringar  -8,0 5,0 
Förändring av omsättningstillgångar  27,0 14,5 
Förändring av skulder  7,5 -4,7 
Förändring av rörelsekapital sammanlagt  26,6 14,8 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  55,3 33,7 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    

    
Investeringar i immateriella tillgångar 11 -0,5 -0,6 
Försäljningar av materiella tillgångar 12 1,5 4,1 
Investeringar i materiella tillgångar 12 -5,9 -6,7 
Förvärv av Kieroura 13 -9,3 -5,7 
Förändring av räntebärande fordringar  0,0 -10,2 
Kassaflöde från investeringsverksamheten sammanlagt  -14,2 -19,0 
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Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Utbetalda utdelningar till moderbolagets aktieägare  - -3,0 
Utbetalda utdelningar till ägare utan bestämmande inflytande  - -1,3 
Överlåtelse av egna aktier  - 0,9 
Uttag av långfristiga lån  12,2 53,3 
Uttag av kortfristiga lån  63,1 86,7 
Återbetalning av långfristiga lån   0,0 
Återbetalning av kortfristiga lån  -92,4 -143,7 
Betalning av leasingskulder  -7,1 -8,0 
Hybridlån  -1,7 -2,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten sammanlagt  -26,0 -17,1 

    
Förändring i likvida medel  15,1 -2,5 
Likvida medel vid räkenskapsperiodens början  15,9 17,4 
Effekt av valutakursförändringar  -4,0 1,1 
Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 18 27,0 15,9 
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NOTER 

Siffrorna i noterna har redovisats som miljoner euro, om inte annat anges. I tabellerna i noterna avser 
2021 räkenskapsperioden 1.7.2020–30.6.2021 och 2020 räkenskapsperioden 1.7.2019–30.6.2020, 
såvida inte annat anges.  

Talen i tabellerna har avrundats, varför den sammanlagda summan av enskilda tal kan avvika från 
den angivna summan. Nyckeltalen har beräknats genom att använda exakta tal. 

I bokslutet betyder 0,0 miljoner euro att talets absoluta värde understiger 50 000 euro. Om beloppet 
av en rubrik är 0 euro, presenteras det som en tom cell. 

1. KONCERNBOKSLUTETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER 

Pulivar Abp (”bolaget”) är ett finskt publikt aktiebolag. Bolagets hemort är Helsingfors. Bolagets aktier 
är noterade på Nasdaq Helsinki sedan år 2005. Moderbolaget Pulivar Abp och dess dotterbolag 
(tillsammans ”koncernen”) verkar i 19 länder och bolaget är ett av världens ledande bolag inom 
produktion och tillverkning av finmekaniska anordningar och produktionssystem. 

Koncernbokslutet har upprättats för 12 månader för räkenskapsperioden 1.7.2020–30.6.2021. 
Bolagets styrelse har godkänt detta bokslut för publicering på sitt möte 4.9.2021. Enligt den finska 
aktiebolagslagen har aktieägarna möjlighet att godkänna eller förkasta bokslutet på den ordinarie 
bolagsstämma som hålls efter att bokslutet publicerats. 

En kopia av koncernbokslutet finns på koncernens webbplats www.pulivar.com eller fås från 
adressen Digitalgränden 1, 00150 Helsingfors. 

KONCERNBOKSLUTETS REDOVISNINGSPRINCIPER 

Koncernbokslutet har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) sålunda att de IAS-och IFRS-standarder samt SIC- och IFRIC-
tolkningar som gäller 30.6.2021 har iakttagits. Med internationella redovisningsstandarder avses de 
standarder som antagits för tillämpning i EU i enlighet med förfarandet i EU:s förordning (EG nr 
1606/2002) med tillhörande tolkningar, vilka intagits i den finska bokföringslagen och de 
bestämmelser som getts med stöd av den. Koncernen har inte före det obligatoriska ikraftträdande 
tillämpat några nya, reviderade eller ändrade standarder eller tolkningar som ännu inte trätt i kraft. 

Bokslutsuppgifterna baserar sig på ursprungliga anskaffningsvärden, om inte något annat nämns i 
redovisningsprinciperna. 

TILLÄMPADE NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER SAMT TOLKNINGAR 

År 2021 började koncernen tillämpa följande ändrade standarder som publicerats av IASB. 

Ändringar i standarden IFRS 3 Rörelseförvärv (ska tillämpas under räkenskapsperioder som börjar 
1.1.2020 eller därefter). 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Ändringar i standarderna IAS 1 Utformning av finansiella rapporter och IAS 8 
Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel (ska tillämpas 
under räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller därefter). Genom ändringarna förenhetligas och 
klargörs definitionen av väsentlighet i IFRS-standarderna. Ändringarna klargör att väsentligheten är 
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beroende av informationens art eller omfattning eller bägge. Ändringarna inverkar inte på 
koncernbokslutet. 

Ändringar i standarderna IFRS 9 Finansiella instrument, IAS 39 Finansiella instrument: 
Redovisning och värdering och IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar (ska tillämpas 
under räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller därefter).  

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Den ineffektiva delen av säkringen ska även i fortsättningen redovisas i resultaträkningen. 
Ändringarna har ingen betydande inverkan på koncernbokslutet. 

Ändringar i standarden IFRS 16 Leasingavtal Covid-19 Related Rent Concessions* (ska tillämpas 
under räkenskapsperioder som börjar 1.6.2020 eller därefter).  

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
År 2022 eller senare börjar koncernen tillämpa följande nya och ändrade standarder som publicerats 
av IASB. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

KONSOLIDERINGSPRINCIPER 

I koncernbokslutet ingår bolaget och dess dotterföretag, i vilka bolaget har bestämmande inflytande. 
Bestämmande inflytande baserar sig antingen direkt eller indirekt på bestämmande inflytande som 
aktierna medför och/eller bestämmande inflytande som uppstår på något annat sätt. 
Dotterföretagens bokslut har upprättats för samma räkenskapsperiod och i enlighet med samma 
redovisningsprinciper. 

Förvärvade dotterbolag tas in i bokslutet genom förvärvsmetoden, enligt vilken det förvärvade 
bolagets tillgångar och skulder värderas till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Ett förvärv ger 
upphov till goodwill, om anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av det förvärvade bolagets 
nettotillgångar. Om anskaffningsvärdet understiger det verkliga värdet av de nettotillgångar som 
koncernen förvärvat, redovisas skillnaden direkt i koncernens resultaträkning. Det görs inga 
avskrivningar av goodwill, utan behovet av att nedskriva goodwill prövas årligen. 

I anskaffningsvärdet ingår det verkliga värdet av en eventuellt villkorlig köpesumma. Fram till 
1.1.2010 ingick i anskaffningsvärdet också nödvändiga utgifter i anslutning till förvärvet. Bolag som 
förvärvats under räkenskapsperioden har konsoliderats från och med tidpunkten för förvärvet och 
sålda bolag fram till försäljningstidpunkten. 

Intresseföretag är företag, i vilka koncernens andel av röstetalet är 20–50 procent och/eller i vilka 
koncernen har betydande inflytande, men inte bestämmande inflytande. Samföretag är företag i vilka 
koncernen tillsammans med en annan part utöver gemensamt bestämmande inflytande på basis av 
ett avtal. För närvarande konsolideras intresse- och samföretag i koncernbokslutet genom 
kapitalandelsmetoden. Koncernens andel av intresse- och samföretags resultat redovisas i 
koncernens resultaträkning före rörelsevinsten. 

Intresse- och samföretagens redovisade värde beskriver koncernens andel av intresse- och 
samföretagens nettotillgångar ökad med goodwill som uppkommit vid förvärvet och minskad med 
eventuella nedskrivningar. Eventuella orealiserade vinster mellan koncernen och ett intresse- eller 
samföretag elimineras i enlighet med koncernens andel. Intresse- och samföretagens bokslut har 
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ändrats så att de motsvarar koncernens redovisningsprinciper. Om koncernens andel av ett intresse- 
eller samföretags förluster överstiger investeringens redovisade värde, upptas intresse- eller 
samföretagsaktierna till nollvärde i balansräkningen och förluster som överstiger det beaktas inte, 
om inte koncernen har andra förpliktelser i anslutning till dessa företag. 

Ömsesidigt aktieinnehav har eliminerats genom förvärvsmetoden. Alla interna transaktioner inom 
koncernen, såsom fordringar, skulder och intern utdelning samt orealiserade internvinster av lager 
och immateriella tillgångar elimineras när koncernbokslutet upprättas. Den andel som är hänförligt 
till ägare utan bestämmande inflytande har avskilts från resultatet och presenteras som en egen post 
i koncernens eget kapital i enlighet med andelen  innehav utan bestämmande inflytande. Effekterna 
av transaktioner som genomförts med ägare utan bestämmande inflytande har redovisats i eget 
kapital när moderföretaget behåller sitt bestämmande inflytande. Om det bestämmande inflytandet 
i dotterföretaget går förlorat, värderas den återstående investeringen till verkligt värde via resultatet. 

TRANSAKTIONER I UTLÄNDSK VALUTA 

Varje dotterbolag bestämmer själv sin funktionella valuta, och alla poster i dess bokslut värderas i 
den valutan (“funktionell valuta”). 

Affärstransaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan genom att använda 
transaktionsdagens valutakurser. Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till den 
funktionella valutan genom att använda bokslutsdagens kurser. Icke-monetära poster i utländsk 
valuta, som har värderats till verkligt värde, har omräknats till den funktionella valutan genom att 
använda värderingsdagens valutakurser. I övrigt har icke-monetära poster omräknats till den 
funktionella valutan genom att använda transaktionsdagens valutakurs. Transaktionernas 
kursdifferenser redovisas på motsvarande resultaträkningskonton bland aktiva ovanför 
rörelsevinsten. 

Kursdifferenser från omräkningen av räntebärande fordringar och skulder i utländsk valuta redovisas 
bland finansiella intäkter och kostnader. Kursdifferenser av sådana monetära poster som är en del 
av en nettoinvestering i en utländsk enhet redovisas bland övriga totalresultatposter och redovisas i 
resultaträkningen när man avstår från enheten i fråga. 

Koncernbokslutet presenteras i euro, som är bolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. 
Resultaträkningarna för dotterbolag, vilkas funktionella valuta och rapporteringsvaluta är en annan 
än euro, omräknas till koncernens rapporteringsvaluta enligt räkenskapsperiodens medelkurs. 
Dessa dotterbolags balansräkningar omräknas enligt bokslutsdagens kurs. 
Omräkningsdifferenserna redovisas bland totalresultatposterna och presenteras bland 
ackumulerade omräkningsdifferenser i eget kapital. Omräkningsdifferenser som uppkommit av 
eliminering av anskaffningsvärdet för utländska dotterföretag samt av omräkning av poster i eget 
kapital som influtit efter förvärvet och förändringar i det verkliga värdet på lån som effektivt säkrar 
dessa omräkningsdifferenser redovisas bland övriga totalresultatposter. När ett dotterbolag, vars 
funktionella valuta och rapporteringsvaluta är en annan än euro, säljs, redovisas eventuella 
valutakursdifferenser i resultaträkningen som en del av den totala vinst eller förlust som uppstår vid 
försäljningen. 

Goodwill som uppstår vid förvärv av utländska dotterföretag och korrigeringar av det verkliga värdet 
som ska göras i samband med förvärvet i de redovisade värdena av dessa utländska enheters 
tillgångar och skulder har behandlats som tillgångar och skulder i dessa utländska dotterbolag och 
omräknats till euro genom att använda bokslutsdagens kurser. Goodwill och korrigeringar av verkligt 
värde i fråga om förvärv som ägt rum före 1.1.2004 har redovisats i euro. 

PRINCIPER FÖR REDOVISNING AV INTÄKTER 
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I omsättningen ingår försäljningsintäkterna minskade med indirekta skatter, rabatter och 
kursdifferenser av försäljning i utländsk valuta. Försäljningen av prestationer redovisas som intäkt 
när de risker och förmåner som hänför sig till innehavet av de sålda produkterna har övergått på 
köparen, och det inte längre råder någon betydande osäkerhet inom koncernen beträffande 
faktureringen av försäljningen, kostnaderna eller att kunden skulle returnera varan. Kostnaderna för 
sändning och distribution av produkter ingår i övriga rörelsekostnader. Intäkterna av tjänster 
redovisas när tjänsterna har utförts. 

Leveranser av produktionssystem redovisas som intäkt när bolaget har fullgjort alla 
prestationsskyldigheter i anslutning till leveransen och de risker och förmåner som hänför sig till 
systemet kan anses ha övergått på köparen. 

Hyresintäkter redovisas linjärt i resultaträkningen under hyrestiden. Ränteintäkter har redovisats 
enligt effektivräntemetoden och utdelningsintäkter när rätt till utdelning har uppstått. 

INKOMSTSKATT 

Som koncernens inkomstskatter redovisas koncernbolagens skatter som baserar sig på 
räkenskapsperiodens resultat samt korrigeringar av skatterna under tidigare räkenskapsperioder 
och förändringar av uppskjutna skatter. Skatteeffekten av poster som ska redovisas bland övriga 
totalresultatposter redovisas på motsvarande sätt bland övriga totalresultatposter. Aktuell skatt 
räknas utifrån den beskattningsbara inkomsten enligt den gällande skattesatsen i respektive land. 
Skatten justeras med eventuella skatter som hänför sig till tidigare perioder. Andelen av 
intresseföretags resultat presenteras i resultaträkningen beräknad utifrån nettoresultatet, och 
skatteeffekten ingår således i andelen. 

Uppskjutna skatter beräknas i enlighet med skuldmetoden utifrån alla temporära skillnader mellan 
bokföringen och beskattningen genom att använda de gällande skattesatserna vid 
redovisningstidpunkten. De största temporära skillnaderna uppkommer av avskrivningsdifferenser 
på materiella tillgångar, värderingen till verkligt värde av förvärvade bolags nettotillgångar, interna 
lagervinster, förmånsbestämda planer, nettoförsäljnings- och övriga avsättningar för lager, 
bokslutsdispositioner samt outnyttjade skattemässiga förluster. Av de temporära skillnaderna 
redovisas uppskjutna skattefordringar i den omfattning det är sannolikt att den kan utnyttjas mot 
beskattningsbar inkomst som uppkommer i framtiden. 

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSUTGIFTER 

Utgifter för forskning och utvecklingsverksamhet redovisas som kostnad vid den tidpunkt då de 
realiseras med undantag av utgifter som klart riktar sig till utvecklingsprojekt som uppfyller vissa 
kriterier. Utvecklingsutgifterna för sådana projekt har aktiverats om de kan särskiljas klart och om 
det har bedömts att de utvecklade produkterna är tekniskt genomförbara och kommersiellt 
lönsamma. En förutsättning för att aktivera utgifterna är att de förväntade intäkterna täcker de 
ackumulerade och framtida utvecklings- och produktionskostnaderna samt försäljnings- och 
förvaltningskostnaderna. Dessutom ska de resurser som behövs för att slutföra projektet finnas 
tillgängliga. I de aktiverade utvecklingsutgifterna ingår de utgifter för material, arbete och testning 
samt de underleverantörskostnader som, som direkt följer av att färdigställa produkten för det tänkta 
användningsändamålet. Utvecklingsutgifter som tidigare redovisats som kostnader aktiveras inte 
senare. 

Avskrivningar på en tillgång redovisas från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att användas. 
Behovet av att nedskriva en tillgång som ännu inte är färdig prövas årligen. Utvecklingsutgifter 
periodiseras över högst fem år och avskrivs i form av linjära avskrivningar under nyttjandeperioden. 
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GOODWILL 

Goodwill motsvarar den del av anskaffningsvärdet som överstiger koncernens andel av det verkliga 
värdet av nettotillgångarna vid förvärvstidpunkten i ett dotter-, intresse- eller samföretag som 
förvärvats efter 1.1.2004. 

Fram till 31.12.2009 ingick i anskaffningsvärdet övriga utgifter som direkt följde av förvärvet, såsom 
expertarvoden. I fråga om förvärv som gjorts efter 1.1.2010 har utgifter som direkt följer av förvärvet 
redovisats som kostnad. Goodwill av sammanslagning av affärsverksamheter som förvärvats före 
1.1.2004 motsvarar det redovisade värdet enligt de tidigare redovisningsnormerna, som har använts 
som antaget anskaffningsvärde enligt IFRS. 

Behovet av att nedskriva goodwill prövas årligen. I detta syfte hänförs goodwill till kassagenererande 
enheter. Goodwill har redovisats i balansräkningen till det ursprungliga anskaffningsvärdet, minskat 
med nedskrivningsförlusten. Det görs inga avskrivningar av goodwill. 

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Till immateriella tillgångar hänförs kundrelationer, varumärken, aktiverade 
produktutvecklingsutgifter, patent, upphovsrätt, licenser och programbehörigheter. En immateriell 
tillgång redovisas i balansräkningen bara om det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången tillfaller bolaget och tillgångens anskaffningsvärde kan bestämmas på 
ett tillförlitligt sätt. 

Immateriella tillgångar värderas till det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med 
nedskrivningsförlusten, och avskrivs i form av linjära avskrivningar under den beräknade 
nyttjandeperioden, som varierar mellan tre och femton år. 

Varumärken och andra immateriella tillgångar, som har bedömts ha en obegränsad nyttjandeperiod, 
har bedömts generera kassaflöden under en obestämd tid. Det görs inga avskrivningar av 
varumärken, eftersom de anses ha en obegränsad nyttjandeperiod. Varumärken har redovisats i 
balansräkningen till det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med nedskrivningsförlusten. 
Behovet av att nedskriva immateriella tillgångar med en obegränsad nyttjandeperiod prövas årligen. 
Immateriella tillgångar som förvärvats i samband med företagsaffärer värderas till verkligt värde vid 
tidpunkten för förvärvet. 

De uppskattade nyttjandeperioderna och en obestämd nyttjandeperiod ses över varje bokslutsdag, 
och om de skiljer sig avsevärt från tidigare värden, ändras avskrivningstiderna på motsvarande sätt. 

MATERIELLA TILLGÅNGAR 

Materiella tillgångar värderas till det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med 
nedskrivningsförlusten, och avskrivs i form av linjära avskrivningar under den beräknade 
nyttjandeperioden. På materiella tillgångar som förvärvats i samband med företagsaffärer tillämpas 
det verkliga värdet vid tidpunkten för förvärvet. För markområden görs inga avskrivningar, eftersom 
de anses ha en obestämd ekonomisk verkningstid: 

De uppskattade nyttjandeperioderna är följande:  
Byggnader och konstruktioner 10–25 år  
Maskiner och inventarier    5–10 år 
Övriga materiella tillgångar   3–10 år 
 
De uppskattade nyttjandeperioderna ses över varje bokslutsdag och om de skiljer sig avsevärt från 
tidigare värden ändras avskrivningstiderna på motsvarande sätt. Sedvanliga reparations- och 
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underhållsutgifter redovisas som kostnad under den räkenskapsperiod då de har uppkommit. 
Utgifterna för i storleken betydande ombyggnads- eller renoveringsprojekt redovisas i 
balansräkningen och avskrivs i form av linjära avskrivningar under den återstående nyttjandetiden 
för den huvudtillgång som hänför sig till dem. Vinster och förluster till följd av överlåtna och 
urbruktagna materiella tillgångar beräknas som skillnaden mellan de erhållna nettointäkterna och 
det redovisade värdet. Försäljningsvinster och -förluster ingår i övriga intäkter och kostnader i 
resultaträkningen. 

Avskrivningen av materiella tillgångar upphör när en materiell tillgång klassificeras som att den 
innehas för försäljning i enlighet med standarden IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för 
försäljning och avvecklade verksamheter. 

UTGIFTER FÖR FRÄMMANDE KAPITAL 

 
Utgifter för främmande kapital aktiveras som en del av anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång 
som förvärvas eller tillverkas och som uppfyller villkoren. Övriga utgifter för främmande kapital 
redovisas som kostnad under den period då de har uppkommit. 

 

REDOVISNING AV STATLIGA BIDRAG (IAS 20) TILL FÖLJD AV COVID-19-PANDEMIN 

För att svara på COVID-19-pandemin har offentliga förvaltningsorgan världen över infört 
stödåtgärder för att hjälpa bolagen samt ekonomin. Bidragen från den offentliga förvaltningen 
kommer i olika former och därför har Pulivar Abp preciserat behandling av statliga bidrag i 
bokföringen. 

Koncernen redovisat ett statligt bidrag när det råder tillräcklig säkerhet om att den uppfyller alla 
bidragsvillkor och det är säkert att bidraget erhålls. Statliga bidrag redovisas i resultaträkningen 
under de perioder då koncernen redovisar den kostnad för vilken bidraget har beviljats. Den 
bokföringsmässiga behandlingen av bidragen beror på typen av bidrag och bidragets karaktär. 

På grund av COVID-19-situationen har koncernen mottagit 1,8 miljoner euro i statligt stöd för 
lönebetalningar och andra personalkostnader. Dessa har redovisats som en minskning av 
personalkostnaderna i resultaträkningen. I vissa länder är stöden förenade med villkor som hindrar 
personalminskningar under stödmånaderna. 

Koncernen har fått allmänt stöd för affärsverksamheten som sammanlagt uppgår till cirka 0,8 
miljoner euro. Detta upptas i resultaträkningen bland övriga rörelseintäkter. De allmänna stöden för 
affärsverksamheten är sällan förenade med några särskilda villkor. Vissa länder har dock infört vissa 
begränsningar av gränsöverskridande transaktioner, som gäller erhållna understöd. Dessa 
begränsningar har ingen väsentlig inverkan på koncernens normala verksamhet. 

Koncernen har beviljats lån på sammanlagt 12,2 miljoner euro med statsgaranti, vilkas villkor avviker 
från villkoren för lån till marknadsvillkor. Koncernen redovisar räntenyttan av den lägre räntan på 
statsgaranterade lån som statligt bidrag. Skillnaden mellan lånets nominella värde och verkliga värde 
redovisas i resultaträkningen och periodiseras bland övriga rörelseintäkter. I slutet av året uppgick 
denna skillnad till 0,2 miljoner euro. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Till följd av COVID-19-situationen har behovet av att nedskriva tillgångar prövats. Slutsatsen var att 
det inte finns något nedskrivningsbehov. 
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NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA OCH IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Koncernen bedömer varje bokslutsdag om det föreligger en indikation på att en materiell eller 
immateriell tillgång minskat i värde. Om indikationer förekommer, görs det en uppskattning på 
tillgångspostens återvinningsvärde. Indikationer på en eventuell värdeminskning kan vara till 
exempel betydande förändringar i marknadssituationen och försäljningspriserna, beslut om 
betydande omorganiseringar samt förändrad lönsamhet. 

I fråga om goodwill och immateriella tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod och pågående 
immateriella tillgångar görs det i vilket fall som helst en prövning av nedskrivningsbehovet varje år. 
För nedskrivningsprövningen indelas koncernens tillgångar i kassagenererande enheter till den 
lägsta nivå som är oberoende av andra enheter och vars kassaflöden kan särskiljas. 

En nedskrivning redovisas om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. 
Nedskrivningsvärdet beräknas genom att jämföra en tillgångsposts redovisade värde med 
motsvarande tillgångsposts återvinningsvärde. Återvinningsvärdet baserar sig i regel på framtida 
diskonterade nettokassaflöden som kan erhållas med hjälp av motsvarande tillgångspost. Som 
diskonteringssats används den räntesats som fastställts före skatt och som beskriver marknadens 
syn på pengars tidsvärde och de risker som hänför sig till tillgångsposten. 

En nedskrivningsförlust redovisas genast i resultaträkningen. Om en nedskrivningsförlust allokeras 
för en kassagenererande enhet, allokeras den så att först minskas det allokerade värdet för goodwill 
som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas enhetens övriga värde 
tillgångsposter jämnt. I samband med att en nedskrivningsförlust redovisas ska nyttjandeperioden 
för den tillgångspost som berörs bedömas på nytt. En tidigare redovisad nedskrivning återförs om 
återvinningsvärdet har förändrats. Återföringen av nedskrivningen får dock inte leda till ett högre 
redovisat värde än vad som skulle ha ingått i balansräkningen, om ingen nedskrivning skulle ha 
redovisats tidigare år. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. 

LEASINGAVTAL 

Koncernen som leasetagare 

Koncernens aktiverade leasingavtal gäller i första hand byggnader såsom produktions- och 
kontorslokaler, lager samt fordon. Koncernen redovisar en nyttjanderätt och leasingskuld när 
leasingavtalet börjar. En nyttjanderätt som fastställts i enlighet med standarden IFRS 16 värderas 
till anskaffningsvärdet vid begynnelsetidpunkten. Koncernen tillämpar två tillåtna undantag. 
Korttidsleasingavtal, där leasingperioden är högst 12 månader, och tillgångar som har ett lågt värde 
redovisas som kostnader bland övriga rörelsekostnader. 

Det ursprungliga nominella värdet av en leasingskuld är nuvärdet av de betalningar som ska 
erläggas under leasingperioden. Leasingavgifter diskonteras med den marginella låneränta som 
koncernen vid respektive tidpunkt fastställt för leasingavtalet. Som marginella upplåningsräntor 
används referensräntorna mellan berörda banker och koncernens interna finansieringsmarginaler. 
De marginella låneräntorna är valutaspecifika. 

I leasingavgifterna ingår inte eventuella rörliga leasingavgifter. Rörliga leasingavgifter, som inte tas 
med i leasingskuldens ursprungliga värde, redovisas direkt i resultaträkningen. Leasingperioden är 
den icke uppsägningsbara leasingperioden samt perioder som omfattas av en option att förlänga 
eller säga upp leasingavtalet, om det är rimligt säkert att leasetagaren kommer att utnyttja optionen 
att förlänga avtalet. Leasingavtals leasingperioder fastställs framför allt i fråga om leasingavtal som 
innehåller option till uppsägning och köp samt leasingavtal som gäller tills vidare utifrån ledningens 
realistiska bedömningar. 
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Efter den ursprungliga värderingen värderas nyttjanderätter till det ursprungliga värdet minskat med 
upplupna avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar av nyttjanderätter redovisas i 
resultaträkningen. Även räntekostnader för en leasingskuld redovisas bland resultaträkningens 
finansiella kostnader. 

Leasingskulder värderas till ursprungligt värde minskat med leasingavgifter hänförliga till amortering 
av kapitalbeloppet. 

Leasingavgifter presenteras som återbetalningar av skulder och som räntekostnader i anslutning till 
dem. Leasingavgifter presenteras i finansieringsverksamhetens kassaflöde och räntebetalningar i 
den löpande verksamhetens kassaflöde. Leasingavgifter hänförliga till korttidsleasingavtal och 
leasingavtal som gäller tillgångar av lågt värde samt rörliga leasingavgifter presentas i den löpande 
verksamhetens kassaflöde. Förändringar i leasingavtalen kan leda till korrigering av befintliga 
nyttjanderätter och leasingskulder. Vinster och förluster till följd av ändring eller uppsägning av ett 
leasingavtal ingår i övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. 

Koncernen som leasegivare 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Finansiella tillgångar redovisas i samband med den ursprungliga registreringen till verkligt värde på 
handelsdagen. Finansiella tillgångar klassificeras senare så att de värderas till upplupet 
anskaffningsvärde, till verkligt värde via totalresultatposter eller till verkligt värde via resultatet. 

Finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde, när företagets affärsmodell för 
förvaltningen av finansiella tillgångar är att samla in avtalsenliga kassaflöden och kassaflödena 
endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. 

Finansiella tillgångar som ska redovisas till upplupet anskaffningsvärde är finansiella tillgångar som 
inte är hänförliga till derivat såsom kassa och bank, kundfordringar och lånefordringar. 

Låne- och kundfordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde med användning av 
effektivräntemetoden minskade med den förväntade kreditförlusten. Eventuella 
transaktionskostnader ingår i det ursprungliga anskaffningsvärdet minskat med nedskrivningar. 
Intäkter och kostnader redovisas i resultaträkningen, när lånen och de övriga fordringarna tas bort 
från balansräkningen, när värdet sjunker och i och med den normala amorteringsprocessen. 

I de finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultatet ingår derivatinstrument, som 
inte omfattas av säkringsredovisning. 

Finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via totalresultatet är egetkapitalinstrument, 
beträffande vilka bolaget i samband med den ursprungliga redovisningen har träffat ett oåterkalleligt 
val, enligt vilket förändringar i det verkliga värdet av egetkapitalinstrument (övriga aktier) som inte 
innehas för försäljning presenteras i övriga totalresultatposter. 

Behovet av att nedskriva finansiella tillgångar bedöms regelbundet och en eventuell nedskrivning 
redovisas till den del som balansvärdet överstiger nuvärdet av förväntade kassaflöden. 

På värderingen av kundfordringar tillämpar Pulivar Abp modellen för förväntade kreditförluster enligt 
IFRS 9 (not 22). 
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DERIVAT OCH SÄKRINGSREDOVISNING 

Då säkringsredovisning genomförs, genomförs den i enlighet med de villkor som fastställts i IFRS 9. 
Koncernen har finansmarknadsrisker i synnerhet i anslutning till valutakursrisk och ränterisk. För att 
skydda mot finansiella risker används ibland derivat. Samtliga derivat redovisas till verkligt värde på 
handelsdagen och senare värderas de till verkligt värde varje bokslutsdag. Verkligt värde bestäms 
utifrån noterade marknadspriser och marknadskurser, diskontering av kassaflöden och modeller för 
att bestämma värdet på optioner. Instrumentens verkliga värden fås från den bank som är motpart 
eller så beräknas de så att de motsvarar det aktuella marknadspriset. Koncernen har inga inbäddade 
derivat. 

En del av derivaten kan definieras som säkringsinstrument och då tillämpas säkringsredovisning på 
dem. När säkringsredovisning inleds dokumenterar koncernen förhållandet mellan det föremål som 
ska säkras och säkringsinstrumentet samt målen för koncernens riskhantering och 
säkringsstrategin. Säkringsdokumentationen omfattar fastställande av säkringsinstrumentet, den 
säkrade posten eller affärstransaktionen, beskrivning av säkringsrisken samt bedömning av 
säkringsförhållandenas effektivitet. Säkringsförhållandena väntas upphäva de förändringar av 
verkligt värde och kassaflödena som följer av den säkrade risken på ett mycket effektiv sätt och 
säkringarna bedöms fortlöpande under räkenskapsperioden för att verifiera att säkringen har varit 
mycket effektiv under de räkenskapsperioder för vilka säkringen har fastställts. När 
säkringsredovisning tillämpas är den bokföringsmässiga behandlingen beroende av 
säkringsförhållandet. 

Förändringar av det verkliga värdet av derivat som uppfyller kriterierna för tillämpning av 
säkringsredovisning av kassaflödet redovisas bland övriga totalresultatposter till den del som 
säkringen är effektiv. Förändringar av det verkliga värdet som hänför sig till säkringens ineffektiva 
del redovisas genast i resultaträkningen. De ackumulerade vinsterna eller förlusterna av ett derivat 
som redovisats bland övriga totalresultatposter omklassificeras i resultaträkningen som intäkt eller 
kostnad under den räkenskapsperiod då säkringsföremålet redovisas i resultaträkningen. I 
resultaträkningen hänförs förändringar av det verkliga värdet beroende på säkringsinstrumentets 
karaktär antingen till rörelsekostnaderna, om det säkrar poster som hänför sig till 
affärsverksamheten, eller till de finansiella kostnaderna, om det säkrar räntebärande finansiella 
poster. 

Förändringar av det verkliga värdet av derivat som uppfyller villkoren för säkring av verkligt värde 
redovisas via resultatet tillsammans med förändringar av det verkliga värdet av den tillgång eller 
skuld som är föremål för säkringen för den säkrade riskens del. 

Förändringar av det verkliga värdet av derivat som har ingåtts i säkringssyfte men på vilka 
säkringsredovisning inte tillämpas hänförs i resultaträkningen beroende på instrumentets karaktär 
antingen till rörelsekostnaderna, om det skyddar valutamässiga transaktioner i anslutning till 
affärsverksamheten, eller till finansiella kostnader, om det säkrar räntebärande finansiella poster. 

I balansräkningen upptas de verkliga värdena av derivat i regel beroende på avtalets löptid bland 
kort- eller långfristiga icke räntebärande fordringar eller skulder. De verkliga värdena av derivat som 
uppfyller villkoren för säkring av verkligt värde och som säkrar monetära poster i 
säkringsredovisningen upptas i balansräkningen i samma grupp av räntebärande fordringar eller 
skulder där det säkrade instrumentet presenteras. Den effektiva delen av förändringar av det verkliga 
värdet av valutasäkringar som gjorts mot den omräkningsdifferens som uppkommer vid 
konsolideringen av nettoinvesteringar i utländsk valuta som gjorts i utländska dotterbolag redovisas 
bland omräkningsdifferenserna i övriga totalresultatposter och den ineffektiva delen bland 
resultaträkningens finansiella poster. Vinster eller förluster av säkringen av en nettoinvestering som 
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redovisats i totalresultatet redovisas i resultaträkningen när man helt eller delvis avstår från den 
utländska enheten. 

FINANSIELLA SKULDER 

Finansiella skulder redovisas ursprungligen till verkligt värde på handelsdagen. Efter den 
ursprungliga redovisningen värderas finansiella skulder senare till upplupet anskaffningsvärde, till 
verkligt värde via resultatet eller som derivat som har definierats som säkringsinstrument vid effektiv 
säkring. Finansiella skulder upptas ursprungligen till verkligt värde ökat med 
transaktionskostnaderna. Under följande räkenskapsperioder upptas finansiella skulder med 
undantag av derivatskulder till upplupet anskaffningsvärde med användning av 
effektivräntemetoden. Också företagscertifikat värderas till upplupet anskaffningsvärde. Intäkter och 
kostnader redovisas i resultaträkningen när skulden i fråga tas bort från balansräkningen, när värdet 
sjunker och i och normala skuldamorteringar. 

Finansiella skulder ingår i lång- och kortfristiga skulder och de kan vara räntebärande och icke 
räntebärande. Ytterligare ersättningar som baserar sig på framtida transaktioner i anslutning till 
företagsförvärv klassificeras som icke räntebärande finansiella skulder. 

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN BALANSRÄKNINGEN AV FINANSIELLA 
POSTER 

Finansiella tillgångar och skulder redovisas på handelsdagen. Finansiella tillgångar och skulder 
redovisas i balansräkningen bara när koncernen blir part i avtalsvillkor som gäller ett finansiellt 
instrument. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen bara när den avtalsenliga rätten till kassaflöden 
från en post som ingår i finansiella tillgångar upphör att existera eller när koncernen överför en post 
som ingår i finansiella tillgångar på en annan part så att de risker och fördelar som hänför sig till 
innehavet till väsentliga delar övergår på den andra parten. Koncernen tar bort en finansiell skuld 
eller en del av en finansiell skuld bara när skulden har upphört att existera, dvs. när den skyldighet 
som specificerats i avtalet har fullgjorts eller upphävts eller den har upphört att existera. 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Anskaffningsvärdet fastställs med FIFO-metoden (first in, first out). I anskaffningsvärdet för färdiga 
varor och produkter i arbete ingår kostnaderna för anskaffning av råvaror, 
underleverantörskostnader, direkta tillverkningslöner, avskrivningar, övriga direkta 
tillverkningskostnader samt en andel av de omkostnaderna för tillverkningen, men inte kostnader för 
främmande kapital. Nettoförsäljningsvärdet är försäljningspriset i normal affärsverksamhet, med 
avdrag för utgifterna för att färdigställa produkten och uppskattade nödvändiga utgifter för att 
genomföra försäljningen. Omsättningstillgångar uppges med avdrag för den 
nettoförsäljningsavsättning som följer av kommersiell eller teknisk inkurans samt 
omsättningstillgångar som omsätts långsamt. 

KUNDFORDRINGAR 

Kundfordringar värderas till det förväntade försäljningsvärdet, som är det ursprungliga 
faktureringsvärdet med avdrag för kreditförlustavsättningar. För kundfordringar görs en 
kreditförlustavsättning, när det finns grundade bevis (såsom att kundfordringarna är avsevärt 
fördröjda samt misslyckade indrivningsåtgärder eller högre sannolikhet för insolvens till följd av 
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kundens kända ekonomiska svårigheter), för att alla fordringar inte kommer att fås till ursprungliga 
villkor. Bedömning av och beslut om kreditförlustavsättningar görs från fall till fall i enheterna. 

EGETKAPITALOBLIGATIONSLÅN (HYBRIDLÅN) 

Egetkapitalobligationslånet är ett hybridlån som tas upp som eget kapital i koncernbokslutet. 
Hybridlånet har sämre företrädesrätt än koncernens övriga skuldinstrument. Det har dock bättre 
företrädesrätt än andra poster som hänförs till eget kapital. Räntorna på hybridlånet betalas om 
bolagsstämman beslutar om utdelning. Om ingen utdelning betalas beslutar koncernen separat om 
eventuell räntebetalning. Hybridlånets innehavare har inte sådana rättigheter, sådant bestämmande 
inflytande eller sådan rösträtt som tillkommer aktieägare på bolagsstämman. 

LIKVIDA MEDEL 

Likvida medel består av kontanta medel, kortfristiga banktillgodohavanden samt andra kortfristiga 
likvida placeringar som har en löptid på högst tre månader. Kontokrediter hos banker ingår i 
kortfristiga räntebärande lån i balansräkningen.  

EGNA AKTIER 

Egna aktier som koncernen förvärvat och de utgifter som direkt hänför sig till dem redovisas i 
koncernbokslutet som minskning av eget kapital på handelsdagen. Förvärv och överlåtelse av egna 
aktier samt kostnadsposter i anslutning därtill upptas som förändring av eget kapital. 

AVSÄTTNINGAR 

En avsättning upptas i balansräkningen då koncernen till följd av en inträffad händelse har en legal 
eller informell förpliktelse och det är sannolikt att uppfyllande av förpliktelsen förutsätter en 
ekonomisk prestation eller orsakar en ekonomisk förlust och beloppet för förpliktelsen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Om det är möjligt att få ersättning för en del av förpliktelsen från en 
tredje part, redovisas ersättningen som en separat tillgång, men först i det skedet då det i praktiken 
är säkert att ersättning kommer att fås.  Avsättningar värderas till nuvärdet av de kostnader som 
behövs för att sköta förpliktelsen. Diskonteringsfaktorn som använts vid beräkning av nuvärdet väljs 
så att den återspeglar aktuella marknadsmässiga bedömningar av pengarnas tidsvärde och risken 
förknippad med förpliktelsen vid granskningstidpunkten. 

En avsättning för en omorganisering redovisas när koncernen har gjort upp en detaljerad 
omorganiseringsplan och börjat genomföra planen eller informerat om saken. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Förpliktelser beträffande ersättningar till anställda 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

Aktierelaterade ersättningar 

Aktierelaterade incitamentsystem värderas till verkligt värde på den dag de tilldelas och redovisas 
som kostnad under den period rätten uppkommer. Motsvarande korrigering görs i eget kapital eller 
skulder. Aktierelaterade incitamentsystem som regleras med kontanter omvärderas till verkligt värde 
i varje bokslut och förändringar av skuldens verkliga värde redovisas i resultaträkningen. 
Aktierelaterade incitamentssystems inverkan på resultatet presenteras i resultaträkningen i 
kostnaderna för ersättningar till anställda. 
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Den kostnad som fastställs vid den tidpunkt då ett aktierelaterat incitamentssystem tilldelas baserar 
sig på koncernens uppskattning av det belopp av optioner eller aktiepremier till vilket rätt antas 
uppstå i slutet av den period under vilken rätten uppkommer. Tilldelningsdag är den dag då bolaget 
och motparten avtalar om det aktierelaterade arrangemanget och då bägge parterna har nått 
samförstånd om alla villkor för arrangemanget. Optionsrätter värderas till verkligt värde med 
användning av optionsvärderingsmetoden Black-Scholes. Inverkan av icke marknadsbaserade 
villkor har beaktats i antalet sådana optioner som förväntas bli inlösta. De ingår inte i optionens 
verkliga värde. Bolaget ser över antagandena med jämna mellanrum och justerar sin uppskattning 
av det slutliga beloppet av aktierelaterade arvoden. Förändringarna av uppskattningarna redovisas 
i resultaträkningen och motsvarande korrigering görs i eget kapital eller skulder. 

När aktieoptionsrätter används, redovisas erhållna betalningar (korrigerade med eventuella 
transaktionskostnader) som erhållits på grund av aktieteckningar i fonden för inbetalt fritt eget kapital. 

UTDELNING 

Utdelning som styrelsen föreslagit har inte avdragits från det utdelningsbara kapitalet före 
bolagsstämmans godkännande. 

RESULTAT PER AKTIE 

Resultatet per aktie beräknas genom att periodens resultat delas med det genomsnittliga antalet 
aktier respektive period. Om man köpt tillbaka egna aktier, har det genomsnittliga antalet sådana 
avdragits från det genomsnittliga antalet utestående aktier. 

Resultatet per aktie efter utspädning har beräknats med metoden för återköpta aktier (treasury stock 
method). Där antas optionerna ha använts i räkenskapsperiodens början eller på en senare 
emissionsdag och de erhållna medlen antas ha använts för att köpa egna aktier till 
räkenskapsperiodens genomsnittliga marknadspris. Utöver det vägda genomsnittliga antalet 
utestående aktier innehåller divisorn de tilläggsaktier som följer av den antagna användningen av 
optionerna. Användningen av aktieoptioner beaktas inte när resultatet per aktie beräknas, om det 
teckningspris som fastställts för en option överstiger aktiernas genomsnittliga marknadspris under 
perioden. Aktieoptioner har en utspädningseffekt, om det genomsnittliga priset på aktierna under 
perioden överstiger det teckningspris som fastställts för optionerna. 

 

RÖRELSEVINST 

IAS 1 (Utformning av finansiella rapporter) definierar inte begreppet rörelsevinst. Koncernen har 
definierat det som följer: Rörelsevinsten erhålls genom att till omsättningen lägga övriga 
rörelseintäkter samt andelarna av intresse- och samföretags resultat, dra av direkta 
försäljningskostnader korrigerade med förändringen av lager och kostnaderna för tillverkning för eget 
bruk, dra av kostnaderna för ersättningar till anställda, avskrivningar och eventuella nedskrivningar 
samt övriga rörelsekostnader. Kursdifferenser och förändringar av derivats verkliga värde ingår i 
rörelsevinsten, om de är hänförliga till affärstransaktioner, i övrigt redovisas de bland finansiella 
intäkter och kostnader. 

KASSAFLÖDESKALKYL 

De likvida medel som beskrivs i kassaflödeskalkylen består av kontanta medel, kortfristiga 
banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som har en löptid på högst tre 
månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har presenterats indirekt. Alla skatter som 
betalats under räkenskapsperioden har presenterats i kassaflödet från den löpande verksamheten, 
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om de inte speciellt kan hänföras till kassaflödet från investeringsverksamheten eller 
finansieringsverksamheten. 

Orealiserade valutakursförändringar av likvida medel i utländsk valuta har angetts på en egen rad 
före likvida medel vid räkenskapsperiodens slut, separat från kassaflödena från den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. 

REDOVISNINGSPRINCIPER SOM KRÄVER LEDNINGENS ÖVERVÄGANDEN OCH VIKTIGA 
OSÄKERHETSFAKTORER I ANSLUTNING TILL BEDÖMNINGARNA  

Upprättande av koncernbokslutet enligt internationell redovisningspraxis (IFRS) förutsätter att 
ledningen använder bedömningar och antaganden som påverkar de poster som rapporteras i 
koncernbokslutet och noterna till det. Utfallet kan avvika från dessa bedömningar. Dessutom är man 
tvungen att göra överväganden vid tillämpning av redovisningsprinciperna. Ledningens 
bedömningar och antaganden baserar sig på historiska erfarenheter och framtidsprognoser, som 
utvärderas kontinuerligt. Eventuella förändringar av bedömningarna och antagandena redovisas i 
bokföringen för den räkenskapsperiod, under vilken bedömningarna eller antagandena korrigeras, 
och under alla räkenskapsperioder därefter. 

I koncernen är de viktigaste antagandena som gäller framtiden och sådana osäkerhetsfaktorer i 
anslutning till bedömningarna på bokslutsdagen som medför risk för att de redovisade värdena av 
tillgångar och skulder ska förändras väsentligt under följande räkenskapsperiod följande: 

Värdering till verkligt värde av företagsförvärv 

Både bolaget och vid behov en utomstående rådgivare har bedömt de verkliga värdena av förvärvat 
rörelsekapital och förvärvade materiella tillgångar. Det verkliga värdet av immateriella rättigheter 
(varumärken, patent och teknologi) och kundrelationer baserar sig på de diskonterade kassaflödena 
från tillgångarna. 

Prövning av nedskrivningsbehov 

Koncernen bedömer varje bokslutsdag om det föreligger en indikation på att en materiell eller 
immateriell tillgång minskat i värde. I fråga om goodwill och immateriella tillgångar som har en 
obestämd nyttjandeperiod och pågående immateriella tillgångar görs en prövning av 
nedskrivningsbehovet varje år. För nedskrivningsprövningen indelas koncernens tillgångar i 
kassagenererande enheter till den lägsta nivå som i huvudsak är oberoende av andra enheter och 
vars kassaflöden kan särskiljas. En nedskrivning redovisas om det redovisade värdet överstiger 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet baserar sig i regel på framtida diskonterade nettokassaflöden 
som kan erhållas med hjälp av motsvarande tillgångspost. Dessa beräkningar förutsätter att man 
använder sig av uppskattningar. 

Skatter 

I samband med boksluten bedömer koncernen i synnerhet redovisningsprinciperna för uppskjutna 
skattefordringar. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader mellan bokföringen och 
beskattningen med användning av de gällande skattesatserna vid bokslutstidpunkten. De största 
temporära skillnaderna uppkommer av avskrivningsdifferenser på materiella tillgångar, värderingen 
till verkligt värde av förvärvade bolags nettotillgångar, interna lagervinster, förmånsbestämda planer, 
avsättningar, bokslutsdispositioner samt outnyttjade skattemässiga förluster. Av de temporära 
skillnaderna redovisas uppskjuten skatt i den omfattning det är sannolikt att den kan utnyttjas mot 
beskattningsbar inkomst som uppkommer i framtiden. Möjligheten att utnyttja uppskjutna 
skattefordringar bedöms och korrigeras till den del som det är osannolikt att det finns möjlighet att 
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utnyttja dem. Koncernen bedömer i samband med bokslutet om den har bestämmande inflytande 
över dotterbolags vinstutdelning och är sådan sannolik, och redovisar en uppskjuten skatteskuld i 
enlighet därmed. 

Förmånsbestämda förpliktelser 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

Avsättningar 

Redovisningstidpunkten för en avsättning baserar sig på ledningens bedömning av när en legal eller 
informell förpliktelse har uppkommit och det är sannolikt att uppfyllande av förpliktelsen förutsätter 
en ekonomisk prestation eller orsakar en ekonomisk förlust och beloppet för förpliktelsen kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

 

2. SEGMENTIINFORMATION    
    

Pulivar-koncernen leds i form av två segment, segmentet produktionssystem och underhåll samt segmentet 
produkter. Ledningsgrundenheten är ett enskilt dotterbolag. Varje dotterbolag och 
affärsverksamhetssegmentet har en företrädare i ledningsgruppen. Koncernen leds som självständiga 
segment. Koncernens verkställande direktör tillsammans med styrelsen är högsta beslutsfattare. 

Trots segmentfunktionernas integrerade karaktär skiljer sig ledningens tillnärmelsesätt beroende på de 
produktionssystem som enheterna hanterar, de enskilda produkterna eller servicens karaktär och ursprung. 
Olika produkters strategiska och operativa roll skiljer sig beroende på om de objekt som säljs är 
produktionssystem, produkter under egna varumärken som tillverkats av underleverantörer, produkter som 
koncernen själv tillverkar och distribuerar eller är underhålls- och installationsservicen en del av koncernens 
produktsystemsaffärsverksamhet eller separat verksamhet som är oberoende av den övriga koncernen.  
 
Koncernens verksamhetssegment är Produktionssystem och underhåll samt Produkter. Koncernens 
produktionssystem samt koncernens underhålls- och installationsservice bildar tillsammans 
rapporteringssegmentet Produktionssystem och underhåll. Koncernens segment Produkter innefattar 
produkter som producerats av koncernen själv eller underleverantörer och som säljs under koncernens 
egna varumärken. 
  
De siffror som rapporteras om segmenten överensstämmer med IFRS-redovisningsprinciperna. 
Segmenten för vilka information ska lämnas har uppvisats i bokslutet. 
 
Eventuella transaktioner mellan segmenten har prissatts till marknadsvillkor. 
 

OMSÄTTNING ENLIGT MARKNADSOMRÅDE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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SEGMENT FÖR VILKA INFORMATION SKA LÄMNAS 2021  
Miljoner euro Produktions-

system och 
underhåll 

Produkter Segment för 
vilka 

information 
ska lämnas 

sammanlagt 
Omsättning 243,8 95,9 339,7 
Avskrivningar och nedskrivningar -15,5 -4,6 -20,1 
Andel av intresseföretags och samföretags vinst 
(ingår i rörelsevinsten) 

0,0 -1,0 -1,0 

Jämförbar rörelsevinst 30,4 -2,5 28,0 
    
    

Segmentens tillgångar    
Icke räntebärande tillgångar 276,5 28,2 304,7 
Andelar i intresseföretag och samföretag 0,0 4,5 4,5 
Segmentens tillgångar sammanlagt 276,5 32,6 309,1 

    
Investeringar 6,1 0,3 6,4 

 
 

   

2020    
Miljoner euro Produktions-

system och 
underhåll 

Produkter Segement för 
vilka 

information 
ska lämnas 

sammanlagt 
Omsättning 240,7 117,3 358,0 
Avskrivningar och nedskrivningar -12,9 -3,5 -16,4 
Andel av intresseföretags och samföretags vinst 
(ingår i rörelsevinsten) 

0,0 -0,3 -0,3 

Jämförbar rörelsevinst 25,3 -2,1 23,2 
    

Segmentens tillgångar    
Icke räntebärande tillgångar 298,1 64,0 362,1 
Andelar i intresseföretag och samföretag 0,0 5,4 5,4 
Segmentens tillgångar sammanlagt 298,1 69,4 367,5 

    
Investeringar 6,6 0,7 7,3 

    
AVSTÄMNINGSKALKYLER    
Miljoner euro 2021 2020  

    
Omsättning    
Omsättning för segment för vilka information ska 
lämnas sammanlagt 

339,7 358,0  

Eliminering av omsättning mellan segmenten    
Koncernens omsättning 339,7 358,0  
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Segmentens rapporterade rörelsevinst 
sammanlagt 

14,0 17,4  

Koncernens finansiella intäkter och kostnader -5,4 -4,7  
Koncernens vinst före skatter 8,5 12,8  

    
    
Tillgångar    
Tillgångar för segment för vilka information ska 
lämnas sammanlagt 

309,1 367,5  

Icke hänförda räntebärande tillgångar 64,7 8,9  
Koncernens tillgångar sammanlagt 373,8 376,4  
 
 
3. FÖRETAGSFÖRVÄRV OCH -FÖRSÄLJNINGAR 
Företagsförvärv räkenskapsperioden 2021    
 
Under räkenskapsperioden 2021 köpte koncernen hela aktiestocken i Kieroura Ab.  
 
Miljoner euro 
Balanspost 
Goodwill 
Varumärken 
Kundrelationer 
Anläggningstillgångar 
Kortfristiga tillgångar 
Likvida medel 
Kortfristiga skulder 
Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar 
Anskaffningsvärde 

 

 
 

Verkligt värde  
5 200 
2 200 

300 
8 300 

12 300 
700 

-9 000 
20 000 
20 000 

 
Redovisat 

värde  
- 
- 
- 

8 500 
12 300 

700 
-9 000 

Företagsförvärv räkenskapsperioden 2020    
Koncernen gjorde inga företagsförvärv under räkenskapsperioden 2020. 

    
Företagsförsäljningar räkenskapsperioden 2021 
Koncernen gjorde inga företagsförsäljningar under räkenskapsperioden 2021.  

    
Företagsförsäljningar räkenskapsperioden 2020 
Koncernen gjorde inga under räkenskapsperioden företagsförsäljningar 2020. 

 

4. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER   
Miljoner euro 2021 2020 
Royaltyintäkter 0,3 0,2 
Hyresintäkter 0,1 0,6 
Covid-19 stöd  0,8 - 
Försäljningsvinster av immateriella och 
materiella tillgångar 

 
0,1 

 
1,3 

Försäkringsersättningar 0,0 0,2 
Övriga intäkter 0,7 0,5 
Sammanlagt 2,0 2,8 
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5. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER   
Miljoner euro 2021 2020 
Försäljnings- och marknadsföringskostnader -10,1 -14,9 
Betalda hyror (ej IFRS 16) -1,2 -1,3 
Försäljningsfrakter -8,1 -8,0 
Underhålls- och omkostnader -7,7 -7,4 
Reseskostnader -2,7 -5,3 
Försäljningskommissioner -4,7 -5,6 
Konsultkostnader -1,8 -2,8 
IT och telekommunikation -3,7 -3,5 
Revisorsarvoden och -tjänster -1,1 -1,0 
Utlagd logistik -1,4 -1,1 
Valutaderivat 0,5 0,4 
Försäljningsförluster av immateriella och 
materiella tillgångar 

0,0 -0,6 

Öviga kostnader -11,3 -12,1 
Sammanlagt -53,3 -63,1 

   
REVISORSARVODEN OCH -TJÄNSTER  
Miljoner euro 2021 2020 
Revisorsarvoden -1,0 -0,8 
Arvoden för skattetjänster -0,2 -0,1 
Övriga arvoden 0,0 0,0 
Sammanlagt -1,2 -1,0 

 

6. MATERIAL OCH TJÄNSTER  
Miljoner euro 2021 2020 
Ämnen, förnödenheter och varor  
     Inköp under räkenskapsperioden -135,9 -158,1 
     Förändring av lager -2,7 3,4 
Externa tjänster -1,8 -2,2 
Sammanlagt -140,3 -156,6 

 

7. KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL 
ANSTÄLLDA 

  

Miljoner euro 2021 2020 
Löner  -71,3 -75,1 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer -5,3 -5,5 
Pensionskostnader – förmånsbestämda planer -2,0 -0,5 
Övriga långfristiga ersättningar till anställda -0,2 -0,1 
Optionsarrangemang som inlöses och betalas i 
form av aktier 

-1,0 -0,1 

Övriga lönebikostnader -10,5 -11,9 
Sammanlagt -90,3 -93,1 
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Räkenskapsperioden 2021 ingick i kostnaderna för ersättningar till anställda personalkostnader på 
0,6 miljoner euro (2020: 1,0 miljoner euro) på grund av omorganiseringar. Närmare uppgifter om 
ersättningar till högsta ledningen och eventuella aktierelaterade incitamentsystem ingår i not 28 och 
29. 

GENOMSNITTLIGT ANTAL ANSTÄLLDA   
Personer 2021 2020 
Nordamerika 169 167 
Norden 429 453 
Övriga Europa 1 117 1 117 
Andra länder 1 021 1 068 
Sammanlagt 2 736 2 805 

 

8. UTGIFTER FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING 
I räkenskapsperiodens vinst ingår 1,4 miljoner euro räkenskapsperioden 2021 (2020:2,2 miljoner 
euro) i utgifter för forskning och utveckling som redovisats som kostnader. Koncernen har aktiverat 
utvecklingsutgifter på 1,0 miljoner euro som hänför sig till IoT-digitaliseringen.   

 

9. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Miljoner euro 2021 2020 
Kursvinster och förluster   
Av finansiella fordringar -5,7 3,4 
Av finansiella skulder som redovisats till upplupet 
anskaffningsvärde 

3,5 -4,4 

Av leasingskulder -0,1 0,0 
Ränte- och övriga finansiella intäkter   
Ränteintäkter av finansiella tillgångar som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde 

0,8 1,0 

Värdeförändringar av räntederivat som omfattas av 
säkringsredovisning  

 0,0 

Valutaderivat - omfattas inte av säkringsredovisning 1,1 -0,5 
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0 
Ränte- och övriga finansiella kostnader   
Räntekostnader för finansiella skulder som redovisats till 
upplupet anskaffningsvärde 

-2,8 -2,6 

Räntederivat - omfattas inte av säkringsredovisning -0,1 0,0 
Räntekostnader för leasingskulder -0,5 -0,6 
Övriga finansiella kostnader -1,6 -1,1 
Sammanlagt -5,4 -4,7 

   
REDOVISADE I ÖVRIGA TOTALRESULTATPOSTER   
Miljoner euro 2021 2020 
Värdeförändringar av räntederivat som omfattas av säkringsredovisning, 
skatteeffekten har beaktats 

0,0 

Vinster och förluster av säkringar av nettoinvesteringar, 
skatteeffekten har beaktats 

-1,4 1,6 

Sammanlagt -1,4 1,6 
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VALUTAKURSVINSTER OCH -FÖRLUSTER SOM REDOVISATS I RÖRELSEVINSTEN 
Miljoner euro 2021 2020 
I omsättningen ingående 0,4 0,3 
I inköp ingående -0,7 -0,1 
I övriga rörelseintäkter och -förluster ingående    
valutaderivat - omfattas inte av säkringsredovisning 0,5 0,4 
Sammanlagt 0,2 0,6 

 

10. INKOMSTSKATTER 

INKOMSTSKATTER I RESULTATRÄKNINGEN   
Miljoner euro 2021 2020 
Skatter som grundar sig på den beskattningsbara 
inkomsten -8,0 -6,2 
Uppskjutna skatter 3,9 -1,3 
Inkomstskatter sammanlagt -4,1 -7,5 

   
AVSTÄMNING AV INKOMSTSKATTER   
Miljoner euro 2021 2020 
Vinst före skatter 8,5 12,8 
Skatterna beräknade med bolagsskattesatsen (20 %) i 
Finland -1,7 -2,6 
Inverkan av utländska dotterföretags avvikande 
skattesatser -0,4 -0,1 
Inkomstskatter för tidigare räkenskapsperioder -0,2 -1,3 
Utländska källskatter som redovisats som kostnad 0,0 -0,3 
Inverkan av oredovisade uppskjutna skattefordringar -1,3 -3,0 
Nytta av tidigare oredovisade uppskjutna 
skattefordringar 0,5 0,1 
Inverkan av skattesatsförändringar 0,0 0,1 
Övriga poster -1,0 -0,5 
Inkomstskatter i resultaträkningen -4,1 -7,5 

 

SKATTER SOM HÄNFÖR SIG TILL ÖVRIGA TOTALRESULTATPOSTER 
2021 Före  Efter 
Miljoner euro skatt Skatteeffekt skatt 
Omräkningsdifferenser -13,9  -13,9 
Förmånsbestämda ersättningar till anställda 0,1 0,0 0,1 
Kassaflödessäkringar    
Säkringar av nettoinvesteringar -1,7 0,3 -1,4 
Sammanlagt -15,5 0,3 -15,2 
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2020 Före  Efter 
Miljoner euro skatt Skatteeffekt Skatt 
Omräkningsdifferenser 3,1  3,1 
Förmånsbestämda ersättningar till anställda -0,2 0,0 -0,2 
Kassaflödessäkringar 0,0 0,0 0,0 
Säkringar av nettoinvesteringar 1,7 -0,1 1,6 
Sammanlagt 4,5 0,0 4,5 

 

UPPSKJUTNA SKATTER    
Miljoner euro   2021 2020 
Fastställda förluster och skattegottgörelser  4,0 1,8 
Avsättningar  1,7 1,0 
Förmånsbestämda ersättningar till anställda  0,7 0,7 
Avskrivningsdifferenser  1,3 0,1 
Omsättningstillgångar  3,3 4,1 
Övriga temporära differenser   0,3 0,0 
Sammanlagt  11,3 7,8 
Kvittats mot uppskjuten skatteskuld  -1,1 -1,9 
Uppskjutna skattefordringar sammanlagt   10,2 5,9 

    
Avskrivningsdifferenser och övriga obeskattade 
avsättningar  2,5 3,4 
Fördelningar av det verkliga värdet av förvärvade 
nettotillgångar  5,0 5,3 
Övriga temporära differenser   0,0 0,2 
Sammanlagt  7,6 8,9 
Kvittats mot uppskjuten skattefordran  -1,1 -1,9 
Uppskjutna skatteskulder sammanlagt   6,5 7,0 

    
Uppskjuten skattefordran (+) / skatteskuld (-), netto   3,7 -1,1 

 

FÖRÄNDRING I NETTOBELOPPET AV UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH 
SKATTESKULD 
  2021 2020 
Uppskjutna skattefordringar (+) och skatteskulder (-), netto 1.7  -1,1 -0,1 
Redovisat i resultaträkningen  3,9 -1,3 
Redovisat i övriga totalresultatposter  0,3 0,0 
Redovisat i eget kapital  0,3 0,0 
Omräkningsdifferenser  0,2 0,4 
Uppskjutna skattefordringar (+) och skatteskulder (-), netto 30.6  3,7 -1,1 
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Uppskjuten skatt upptas i balansräkningen som netto i enlighet med standarden IAS 12. 
Koncernens fastställda förluster 30.06.2021 uppgick till 8 miljoner euro (2020: 9 miljoner euro), för 
vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats, eftersom koncernen sannolikt inte får någon 
beskattningsbar inkomst, mot vilken förlusterna skulle kunna utnyttjas innan rätten att utnyttja 
dessa förluster går förlorad. Rätten att utnyttja 0,13 miljoner euro av dessa förluster går förlorad 
inom de följande fem åren (2020: 1,17 miljoner euro). 
  
Koncernen har inte redovisat någon uppskjuten skatteskuld för outdelade vinstmedel från 
dotterbolagen i Estland (skatteprocent 14%) och Lettland, och någon vinstutdelning är inte 
sannolik inom den närmaste framtiden.  
 
I balansräkningen ingår 3,51 miljoner euro (2020: 1,17 miljoner euro) i uppskjutna skattefordringar 
i sådana koncernbolag som har uppvisat förlust räkenskapsperioden 2021 eller 2020. 
Redovisningen av dessa uppskjutna skattefordringar baserar sig på resultatprognoser som visar 
att det är sannolikt att dessa uppskjutna skattefordringar kommer att realiseras.  

 
 
11. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
2021   

Kund- 
relationer 

Övriga 
immateriella 

tillgångar 

 

Miljoner euro Goodwill Varumärken Sammanlagt 
Anskaffningsvärde 1.7 63,8 32,7 5,2 10,9 112,7 
Ökningar 5,2 2,2 0,3 1,0 8,7 
Minskningar  -1,7  0,0 -1,7 
Omgrupperingar 1)    0,2 0,2 
Kursdifferenser -0,1 -0,7 -0,3 -0,2 -1,3 
Anskaffningsvärde 30.6 68,9 32,5 5,2 12,0 118,6 

      
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 1.7  -1,2 -4,7 -8,7 -14,6 
Minskningar  0,6  0,0 0,6 
Omgrupperingar 1)    - - 
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   -0,1 -0,7 -0,8 
Nedskrivningar -3,2   -0,9 -4,1 
Kursdifferenser 0,6 0,1 0,3 0,1 1,0 
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 30.6   -0,5 -4,5 -10,2 -17,8 

      
Redovisat värde 1.7 63,8 31,5 0,5 2,2 98,1 
Redovisat värde 30.6 66,3 32,0 0,7 1,8 100,8 

      
    Övriga 

immateriella 
tillgångar 

 
2020   Kund- 

relationer 
 

Miljoner euro Goodwill Varumärken Sammanlagt 
Anskaffningsvärde 1.7 63,1 32,0 5,1 10,8 110,9 
Ökningar    0,6 0,6 
Minskningar 0,0   -0,6 -0,6 
Omgrupperingar 1)    0,1 0,1 
Kursdifferenser 0,8 0,8 0,1 0,0 1,7 
Anskaffningsvärde 30.6 63,8 32,7 5,2 10,9 112,7 
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Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 1.7  -1,2 -4,4 -8,6 -14,1 
Minskningar    0,6 0,6 
Omgrupperingar 1)    0,0 0,0 
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden   -0,2 -0,7 -0,9 
Nedskrivningar      
Kursdifferenser   -0,1 0,0 -0,2 
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 30.6   -1,2 -4,7 -8,7 -14,6 

      
Redovisat värde 1.7 63,8 30,8 0,7 2,2 96,8 
Redovisat värde 30.6 63,8 31,5 0,5 2,2 98,1 

 

1) Innehåller överföringar mellan immateriella och materiella tillgångar.   
     
2021 
Miljoner euro 

Produktionssystem och 
underhåll Produkter  Sammanlagt  

     Goodwill 59,0 2,2 61,1  
     Varumärken med obegränsad  
`    nyttjandeperiod 29,3 0,6 29,8  
     Diskonteringssats, % 12,0 14,30   
2020     
     Goodwill 61,5 0,0 63,8  
     Varumärken med obegränsad  
     nyttjandeperiod 31,0 2,3 31,5  
     Diskonteringssats, % 10,4 8,2   

 

PRÖVNING AV NEDSKRIVNINGSBEHOVET FÖR GOODWILL OCH VARUMÄRKEN MED 
OBEGRÄNSAD NYTTJANDEPERIOD 
Koncernen leds som två helheter i form av segment. Största delen av enheterna är beroende av varandra 
i sin verksamhet, och en del av enheterna saknar egen produktions- och försäljningsverksamhet, och 
därför kan de inte agera självständigt. Enligt IFRS får den minsta identifierbara kassagenererande 
enheten dock inte vara större än ett rörelsesegment enligt företagets segmentrapportering. Till följd av 
detta prövas goodwill och varumärken med obegränsad nyttjandeperiod på 
affärsverksamhetssegmentnivå. 
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En eventuell nedskrivning av balansvärdena av goodwill och varumärken prövas i enlighet med 
nyttjandevärdet med hjälp av diskonterade framtida kassaflöden. Kassaflödesprognoserna baserar sig på 
ledningens prognoser som styrelsen godkänt och som omfattar en femårsperiod. De uppskattade 
försäljnings- och produktionsvolymerna har härletts från användningen av befintliga produktionsfaktorer. 
De viktigaste bedömningarna och antagandena som ligger till grund för ledningens kassaflödesprognoser 
hänför sig till produktionsvolymerna och lönsamheten. Som diskonteringssats används den vägda 
kapitalkostnaden (WACC) före skatt, som har fastställts separat för varje kassagenererande enhet. 
Komponenterna för att beräkna WACC är den riskfria avkastningsprocenten, marknadsriskpremien, den 
branschspecifika betakoefficienten, kostnaden för främmande kapital och den eftersträvade 
kapitalstrukturen. I kalkylerna för såväl räkenskapsperioden 2021 som 2020 har kassaflödena efter den 
femåriga prognosperioden extrapolerats genom att använda tillväxtfaktorn 0 %. Enligt prövningarna av 
nedskrivningsbehovet för goodwill och varumärken har det inte funnits något behov av att skriva ned 
goodwill räkenskapsperioderna 2021 och 2020. 
  

Centrala variabler 
Försäljning – Koncernens prognostiserade försäljning baserar sig på det nuvarande och framtida 
produkturvalet samt utnyttjande av distributions- och produktionskapaciteten. Som grund till 
försäljningsprognosen ligger dessutom branschens tillväxt på lång sikt och fortsatt genomförande av 
koncernens strategi. 
 
 
Rörelsevinst före avskrivningar och nedskrivningar i förhållande till omsättningen – Koncernens 
prognostiserade rörelsevinst före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) i förhållande till 
omsättningen baserar sig på föregående års vinstmarginaler samt ledningens bedömningar av 
försäljningens och rörelsemarginalens utveckling. I rörelsemarginalens utveckling har dessutom beaktats 
den allmänna inflationsutvecklingen samt uppskattats Covid-19-pandemins inverkan på 
affärsverksamhetsvolymerna under den närmaste tiden. 
Diskonteringssats  –  Som diskonteringssats används den vägda kapitalkostnaden (WACC) före skatt. 
Den vägda kapitalkostnaden beskriver totalkostnaden för koncernens eget och främmande kapital med 
hänsyn till de särskilda risker som hänför sig till tillgångarsposterna. 

Tillväxtfaktor – Den använda tillväxtfaktorn är enligt ledningens prövning konservativ jämfört med 
koncernens faktiska försäljningstillväxtprocent på längre sikt. 
Känslighetsanalys 
 
De viktigaste faktorerna som påverkar prövningen av nedskrivningsbehovet för goodwill är den 
prognostiserade rörelsemarginalen och diskonteringssatsen. Bolagets ledning anser att inom koncernens 
affärsverksamhetssegment leder en sannolik förändring inte i fråga om någon central faktor till en situation 
där det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet.  
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 12. MATERIELLA TILLGÅNGAR     
 

Mark-
om-

råden 

Byggnader 
och kon-

struktioner 

Maskiner 
och in-

ventarier 

Övriga 
materiella 
tillgångar 

Förskottsbe-
talningar och 

pågående 
ny-

anläggningar 
Samman-

lagt 

2021 

Miljoner euro 
Anskaffningsvärde 1.7 2,6 34,2 78,8 28,7 1,5 145,8 
Ökningar - 0,3 9,5 1,2 2,6 13,6 
Minskningar - -0,3 -0,9 -1,9 - -3,0 
Omgrupperingar 1) - 0,1 1,2 0,2 -1,8 -0,2 
Kursdifferenser -0,1 -0,9 -1,4 -1,7 -0,7 -4,7 
Anskaffningsvärde 
30.6 2,5 33,5 87,2 26,6 1,7 151,5 

       
Ackumulerade 
avskrivningar och 
nedskrivningar 1.7 - -23,7 -64,7 -22,4 - -110,8 
Minskningar - 0,2 0,6 1,4 - 2,2 
Omgrupperingar 1) - - 0,0 0,0 - 0,0 
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden - -1,0 -3,8 -3,7 - -8,4 
Nedskrivningar - - -0,2 - - -0,2 
Kursdifferenser - 0,6 1,0 1,4 - 2,9 
Ackumulerade 
avskrivningar och 
nedskrivningar 30.6  - -24,0 -67,1 -23,2  - -114,3 

       
Redovisat värde 1.7 2,6 10,5 14,1 6,4 1,5 35,0 
Redovisat värde 30.6 2,5 9,5 20,2 3,4 1,7 37,2 

       
    

Övriga 
materiella 
tillgångar 

Förskottsbe-
talningar och 

pågå-ende 
ny-anlägg-

ningar 

 
2020  

Byggna-der 
och konst-

ruktioner 

Maski-
ner och 

inven-
tarier 

 

Miljoner euro 
Mark-

områden 
Samman-

lagt 
Anskaffningsvärde 1.7 2,5 35,6 77,3 30,2 1,2 146,8 
Ökningar - 0,2 2,6 1,6 2,1 6,6 
Minskningar - -2,6 -2,9 -3,9 - -9,4 
Omgrupperingar 1) - 0,5 0,9 0,2 -1,6 -0,1 
Kursdifferenser 0,1 0,5 0,8 0,8 -0,2 1,9 
Anskaffningsvärde 
30.6  2,6 34,2 78,8 28,7 1,5 145,8 

       
Ackumulerade 
avskrivningar och 
nedskrivningar 1.7 - -23,9 -62,7 -21,8 - -108,5 
Minskningar - 1,5 2,4 2,3 - 6,2 
Omgrupperingar 1) - - 0,0 0,0 - 0,0 
Avskrivningar under 
räkenskapsperioden - -1,0 -3,8 -2,3 - -7,1 
Nedskrivningar - - 0,0 -0,1 - -0,1 
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14. ANDEL HÄNFÖRLIG TILL ÄGARE UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE 
     
Till Pulivar-koncernen hör ett bolag där den andel som är hänförlig till ägare utan bestämmande 
inflytande är väsentlig på basis av koncernens konsoliderade resultat under räkenskapsperioden. 
Koncernen äger en andel på 50 procent av bolaget BeefSpeed Traction SA med hemort i 
Frankrike. Resterande 50 procent ägs av Pastis 52 ASA. Bolagets verksamhetsområde är 
tillverkning av BeefSpeed-koncernens och Pulivar-koncernens produkter i Frankrike för den 
europeiska marknaden. Pulivar-koncernens bestämmande inflytande i bolaget baserar sig på den 
operativa ledningsmodellen och dessutom på ett aktieägaravtal som ger Pulivar-koncernen 
röstmajoritet i bolagets styrelse. Bolaget behandlas som dotterbolag i koncernen och det 
konsolideras fullt ut med koncernens siffror.  

Kursdifferenser - -0,3 -0,6 -0,5 - -1,3 
Ackumulerade 
avskrivningar och 
nedskrivningar 30.6  - -23,7 -64,7 -22,4  - -110,8 

       
Redovisat värde 1.7 2,5 11,7 14,6 8,3 1,2 38,4 
Redovisat värde 30.6 2,6 10,5 14,1 6,4 1,5 35,0 

       
 1) Innehåller överföringar mellan immateriella och materiella tillgångar och 
omsättningstillgångar.  

13. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH 
SAMFÖRETAG    
     
Koncernen har en ägarandel på 35,0 procent i sitt intresseföretag, det onoterade Gambina&Poisson 
SA med hemort i Schweiz. Bolaget säljer koncernens produkter. I det redovisade värdet ingår inte 
goodwill eller nedskrivningar. Uppgifterna för den räkenskapsperiod som gick ut 30.6.2021 (2020) är 
följande (andel som motsvarar koncernens andel 35 procent): tillgångar 0,2 miljoner euro (0,2 
miljoner euro), skulder 0,2 miljoner euro (0,3 miljoner euro), omsättning 4,26 miljoner euro (5,2  
miljoner euro) och räkenskapsperiodens resultat -1,0 miljoner euro (-0,3 miljoner euro).  
 
Intresseföretag konsolideras med koncernens siffror genom att använda kapitalandelsmetoden. 

     
Miljoner euro 2021 2020   
Redovisat värde 1.7 5,4 5,7   
Ökningar 0,1 0,0   
Företagsförvärv     
Andel av resultatet -1,0 -0,3   
Minskningar 0,0 0,0   
Kursdifferenser     
Redovisat värde 30.6 4,5 5,4   
 
 
UPPGIFTER OM INTRESSEFÖRETAG OCH SAMFÖRETAG 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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De förkortade resultaträknings- och balansräkningsuppgifter som presenteras nedan baserar sig 
på de siffror som BeefSpeed Traction SA rapporterat före elimineringen av interna poster. 

 

Andel av räkenskapsperiodens 
resultat hänförlig till ägare utan 

bestämmande inflytande 

Andel av eget kapital hänförlig 
till ägare utan bestämmande 

inflytande 
Miljoner euro 2021 2020 2021 2020 

SpeedBeef Traction SA 1,2 -0,5 6,7 6,0 
     
Förkortad resultaträkning, balansräkning och kassaflödeskalkyl  
BeefSpeed Traction SA     
Miljoner euro 2021 2020   
Omsättning 16,4 15,3   
Inköp och övriga 
kostnader -13,2 -14,7   
Avskrivningar -0,7 -0,9   
Finansiella intäkter och 
kostnader -0,2 -0,2   
Räkenskapsperiodens 
resultat 2,4 -0,5   
     
Långfristiga tillgångar 9,0 8,5   
Kortfristiga tillgångar 5,8 6,4   
Långfristiga skulder 0,2 0,2   
Kortfristiga skulder 1,2 2,7   
Eget kapital 13,4 12,0   
     
Den löpande 
verksamhetens 
kassaflöde 4,0 1,5   
Investeringsverk-
samhetens kassaflöde -0,8 0,1   
Finansieringsverk-
samhetens kassaflöde -1,3 -2,6   

 

15. ÖVRIGA AKTIER  
Miljoner euro 2021 2020 
Redovisat värde 1.7 0,3 0,4 
Minskningar  -0,1 
Kursdifferenser 0,0 0,0 
Redovisat värde 30.6 0,3 0,3 

   
Övriga aktier består av onoterade aktier, av vilka Verkkotekniikka Taalerintehdas Ab är 
mest betydande. 
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16. FORDRINGAR   
Miljoner euro 2021 2020 
Långfristiga fordringar   
Räntebärande   
     Lånefordringar 9,3 10,2 
     Övriga räntebärande fordringar 0,0 0,0 
Icke räntebärande   
     Kundfordringar 0,0 0,0 
     Derivat - 0,0 
     Övriga fordringar 0,2 0,2 

   
Kortfristiga fordringar   
Icke räntebärande   
     Kundfordringar 56,6 56,1 
     Derivat 0,3 0,4 
     Momsfordringar 1,8 1,5 
     Övriga resultatregleringar 4,5 3,7 
     Övriga fordringar 4,3 3,2 
Sammanlagt 77,0 75,3 

   
Det verkliga värdet av finansiella tillgångar presenteras i not 23. 
Medelräntan på långfristiga lånefordringar var 4,87 % (2020: 4,78 %).  

 

REDOVISADE AVSKRIVNINGSNEDSÄTTNINGAR FÖR KUNDFORDRINGAR 
Miljoner euro 2021 2020 
Nedskrivningar av kundfordringar 1.7 2,7 3,6 
Ökningar 2,9 1,4 
Minskningar -0,4 -1,8 
Erhållna prestationer -0,9 -0,6 
Kursdifferenser -0,1 0,1 
Nedskrivningar av kundfordringar 30.6 4,1 2,7 

   

I de flesta fall görs en specificerad nedskrivning när det finns grundade bevis (såsom 
att kundfordringarna är avsevärt fördröjda samt misslyckade indrivningsåtgärder eller 
högre sannolikt för insolvens till följd av kundens kända ekonomiska svårigheter), för att 
alla fordringar inte kommer att fås till ursprungliga villkor.  

 

17. OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Miljoner euro 2021 2020 
Material och förnödenheter 21,8 19,1 
Produkter i arbete 11,0 12,0 
Färdiga varor 72,2 100,7 
Nettoförsäljningsavsättning -9,2 -11,2 
Sammanlagt 95,8 120,4 
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18. LIKVIDA MEDEL   
Miljoner euro 2021 2020 
Kontanta medel och bankkonton 27,0 15,9 
Sammanlagt 27,0 15,9 

 

19. AKTIEKAPITAL OCH FONDER FÖR EGET KAPITAL  
Miljoner euro 2021 2020 
Aktiekapital 1.7 4,6 4,6 
Aktiekapital 30.6 4,6 4,6 

   
Överkursfond 1.7 21,7 21,7 
Överkursfond 30.6 21,7 21,7 

   
Säkringsfond 1.7 0,0 0,0 
Kassaflödessäkringar, redovisade i säkringsfonden 0,0 0,0 
Säkringsfond 30.6 0,0  0,0 

   
Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.7 6,4 6,4 
Fond för inbetalt fritt eget kapital 30.6 6,4 6,4 

 

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL   
St. 2021 2020 

   
Antal aktier 1.7 9 999 792 9 999 792 
Antal aktier 30.6 9 999 792 9 999 792 

   
Egna aktier 1.7 208 208 
Egna aktier 30.6 208 208 

 

Bolagets inbetalda och i handelsregistret antecknade aktiekapital 30.6.2021 var 4,6 miljoner euro 
och antalet aktier 9 999 792 stycken. 
Mera information om aktier och aktiekapital presenteras i avsnittet Aktier och aktieägare. 

 

FONDER FÖR EGET KAPITAL 
Överkursfonden innehåller den premie som uppkommit i samband med tecknandet av aktier under 
den gamla aktiebolagslagens tid. Fonden för inbetalt fritt eget kapital innehåller aktiernas 
teckningspris till den del som det enligt ett uttryckligt beslut inte antecknas i aktiekapitalet, samt övriga 
investeringar med karaktär av eget kapital.  
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Omräkningsdifferenserna innehåller kursdifferenser som uppkommit av omräkningen av utländska 
enheters bokslut och kursdifferenser av sådana monetära poster som är en del av nettoinvesteringen 
i en utländsk enhet. Säkringsfonden innehåller förändringar av de verkliga värdena av 
derivatinstrument som används för att säkra kassaflödet. 

 
EGETKAPITALLÅN (HYBRIDLÅN) 
Koncernen emitterade ett hybridlån på 32,5 miljoner euro i november 2019. Hybridlånet är ett 
egetkapitalobligationslån som saknar förfallodag och som har sämre ställning än andra skuldförbindelseri. 
Hybridlånets kupongränta är fasta 5,25 procent per år till 13.11.2024. Emittenten har rätt att återinlösa 
lånet efter fyra år. Räntorna på hybridlånet betalas om koncernen ger utdelning. Om ingen utdelning ges, 
beslutar koncernen särskilt om eventuell räntebetalning. De obetalda räntorna ackumuleras i 
resultatregleringarna. Hybridlånets innehavare har inte samma rättigheter som aktieägare och det späder 
inte ut de nuvarande aktieägarnas innehav. Den ränta som influtit i den lokala bokföringen i enlighet med 
IAS 33 har beaktats som kostnad vid beräkningen av resultatet per aktie, såsom konstaterats i 
nyckeltalsformlerna.  
 
Den upplupna orealiserade räntan på hybridlånet 30.6.2021 är 1,1 (0,7) miljoner euro. Den ränta på 
hybridlånet som betalades i november 2020, till följd av styrelsens beslut att betala ränta, var sammanlagt 
1,1 miljoner euro.  
   
UTDELNING 
   
För räkenskapsperioden 2020 betalades ingen utdelning. På den kommande bolagsstämman 25.9.2021 
föreslår styrelsen för bolagsstämman att för räkenskapsperioden 2021 betalas en utdelning på 0,50 euro 
per aktie, dvs. sammanlagt 5 000 000 euro. 
   
STYRELSENS BEFOGENHETER   
Uppgifter om styrelsens befogenheter och egna aktier presenteras i avsnittet Aktie och aktieägare. 

20. FÖRPLIKTELSER BETRÄFFANDE ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Koncernen har i huvudsak avgiftsbestämda pensionsplaner. Koncernen har förmånsbestämda 
pensionsplaner i Frankrike samt i vissa andra länder. Planerna i andra länder är inte väsentliga med 
tanke på helheten. Pensionsförmånens storlek vid pensioneringen fastställs på grundval av lönen och 
antalet arbetsår. Alla ansvar är icke fonderade. Koncernen är inte ansvarigt för andra förmåner efter det 
att anställningsförhållandet upphört. Pensionsskyddet för de anställda i koncernens inhemska bolag har 
ordnats med ArPL-försäkring i ett pensionsförsäkringsbolag.  
 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Följande tabell innehåller den förväntade åldersfördelningen för de avgifter som ska betalas under 
kommande år för pensionsförpliktelsen. 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
De viktigaste försäkringsmatematiska antagandena är diskonteringsräntan och höjningen av lönenivån. 
De förändringar som inträffar i antagandena har ingen väsentlig inverkan på förpliktelsernas nuvärde 
med tanke på helheten. 

Koncernen förutspår att avgifterna för förmånsbaserade pensionsplaner kommer att uppgå till 0,13 
miljoner euro räkenskapsperioden 2022. 
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21. AVSÄTTNINGAR   
Miljoner euro 2021 2020 
   
Avsättningar   
Avsättningar 1.7 0,9  0,2  
Ökningar 3,8  0,6  
Använda avsättningar -0,6   
Avsättningar 30.6. 4,0  0,9  

   
Långfristiga  2,8  0,1  
Kortfristiga 1,2  0,8  

 
Den väsentligaste enskilda posten är avsättningen i anknytning till yrkandena för 
energiskattegranskningen i det franska bolaget.  
 
 
22. HANTERING AV FINANSIELLA RISKER SAMT DERIVATAVTAL 
Det främsta målet för koncernens riskhantering är att minska inverkan på koncernens resultat, 
kassaflöde och balansräkning av prisfluktuationer och andra osäkerhetsfaktorer på 
finansmarknaden samt att upprätthålla tillräcklig likviditet. Koncernens styrelse har godkänt 
koncernens principer för riskhantering och koncernens verkställande direktör svarar tillsammans 
med koncernens ekonomi- och finansdirektör för att utveckla och genomföra hanteringen av 
finansiella risker.  
 
Koncernens riskhanteringsorganisation följer de finansiella riskerna regelbundet och fattar de beslut 
som behövs för att hantera finansiella risker. Koncernens riskhanteringsorganisation fortsatte att 
regelbundet följa och hantera valutakurs-, ränte- och likviditetsrisker samt risken för motpartens 
insolvens.  
 
De finansiella riskerna indelas i marknads-, kredit- och insolvens- samt likviditetsrisker. I denna not 
behandlas också hanteringen av koncernens kapitalstruktur.  

 

MARKNADSRISKER 
Koncernens marknadsrisker orsakas i regel av förändringar som inträffar i valutakurserna och 
marknadsräntenivån. Dessa ändringar kan ha en betydande inverkan på koncernens intäkter, 
kassaflöden och balansräkning. Koncernen är också utsatt för fluktuation i marknadspriserna på 
vissa råvaror som prissätts på varumarknaden, i första hand metaller och plaster.  

 

1. Valutarisk 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

 

Transaktionsrisk 

En transaktionsrisk uppkommer när en affärsverksamhetsenhet har antingen kommersiella eller 
finansiella transaktioner i någon annan valuta än dess funktionella valuta och när de inkommande 
och utgående kassaflöden som dessa orsakar inte sker samtidigt eller till samma belopp. 
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(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

Under räkenskapsperioden 2021 var inkomsteffekten av operativt säkrande valutaderivat 0,5 
miljoner euro (2020: 0,4 miljoner euro). De verkliga värdena och nominella värdena av 
valutaderivat presenteras i avsnitt 4. Derivatinstrument. 

Nedan presenteras den valutaposition som de finansiella instrumenten ger upphov till i slutet av 
räkenskapsperioderna 2021 och 2020 när det gäller de viktigaste valutorna: 

Transaktionsriskposition 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

Översättningsrisk 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

 

Koncernens översättningsposition 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

Känslighetsanalys      
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

Känslighetsanalys av koncernens transaktionsrisk 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 

2. Ränterisk 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

3. Övriga marknadsrisker      
Koncernen köper vissa råvaror vilkas pris bestäms på den globala finansmarknaden. Till dessa 
hör råvarumetaller som stål, krom och tenn samt vissa plaster. Varje produktionsenhet ansvarar 
lokalt för beslutsfattandet och åtgärderna i anslutning till hanteringen av prisrisken för dessa 
inköp. För närvarande säkrar koncernen inte prisrisken för råvaror. 
Koncernen har en liten mängd placeringar i finansiella tillgångar som innehas för försäljning och 
de består av placeringar i fastighetsaktier och andra onoterade aktier för vilka det inte går att få 
ett tillförlitligt marknadsvärde. 

 

4. Derivat      
Koncernen använder derivatinstrument, såsom terminskontrakt, optioner, ränteswappar och 
strukturerade instrument, för att hantera ränte- och valutarisken på det sätt som koncernens 
riskhanteringspolicy förutsätter. 
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Valutaderivat, som omfattar terminskontrakt, optioner och strukturerade instrument, används för 
att minska den osäkerhet som orsakas av valutakursförändringar i anslutning till framtida 
kassaflöden. Det verkliga värdet av sådana derivat som inte uppfyller kriterierna för 
säkringsinstrument i IFRS 9 redovisas beroende på instrumentets karaktär antingen bland övriga 
rörelsekostnader, om föremålet för säkringen är en operativ transaktion, eller bland finansiella 
intäkter och kostnader, om föremålet för säkringen är en monetär transaktion. Eftersom 
säkringsredovisning inte tillämpas, hänför sig inverkan på resultatet av förändringar i 
derivatinstruments verkliga värden antingen delvis eller helt till en annan räkenskapsperiod än de 
vinster och förluster som de säkrade kassaflödena ger upphov till. 
Räntederivat, som omfattar ränteswappar, används för att minska variationen i de räntekostnader 
som ska redovisas i resultaträkningen och för att justera skuldportföljens duration. 

Kassaflödessäkringar      
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 

 

LIKVIDITETSRISK  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Koncernens räntebärande finansiering har i huvudsak ordnats centraliserat av koncernens 
finansorganisation. Koncernen strävar efter att minska likviditets- och refinansieringsrisken genom att 
balansera lånens löptidsfördelning samt upprätthålla tillräckliga kreditlimiter. Koncernen använder ett 
inhemskt företagscertifikatprogram på 104 miljoner euro, som används tillsammans med koncernens 
kreditlimiter för att balansera koncernens säsongartade kassaflöde. Koncernens finansorganisation 
beslutar om antalet företagscertifikat som ska emitteras och deras löptid utifrån de prognostiserade 
kassaflödena, situationen på företagscertifikatmarknaden och den rådande räntenivån. Förnyandet av 
företagscertifikaten när de förfaller utgör en likviditetsrisk, som hanteras genom att upprätthålla 
tillräckligt med andra likviditetsreserver på förfallodagarna. Under räkenskapsperioden 2021 använde 
koncernen företagscertifikatprogrammet som en del av koncernens finansiering och fick 
konkurrenskraftigt prissatt skuldfinansiering på den marknaden. 
Koncernen har kommit överens med sina finansiärsbanker om att slopa lånens kovenantvillkor efter 
det andra kvartalet under räkenskapsperioden 2021 genom att konvertera de lån som berörs av 
kovenant till konvertibla lån. Kovenanterna har överträtts vid konverteringstidpunkten, men i och med 
konverteringen uppfyller koncernen för närvarande finansiärernas samtliga krav och tror sig uppfylla 
finansieringsavtalens samtliga krav även i framtiden.  
 
Nedan presenteras koncernens oanvända kreditlimiter. Dessutom uppgick den oanvända delen av det 
inhemska företagscertifikatprogrammet 30.6.2021 till 104,0 miljoner euro (2020: 71,5 miljoner euro).  

 

Oanvända bindande kreditlimitavtal   
Miljoner euro 2021 2020 
Kontokreditlimiter, förfaller inom ett år 24,2 24,8 
Stand-by-kreditavtal, förfaller inom ett år 64,8 39,0 
Stand-by-kreditavtal, förfaller senare än inom ett år 13,0 38,8 
SAMMANLAGT 102,0 102,7 
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Löptiderna för koncernens finansiella skulder 
Nedan presenteras de kassaflöden, inklusive eventuella räntebetalningar, som grundar sig på koncernens avtal om finansiella skulder. 

2021 Redovisat  Finansiella  
Avtals-

baserade    2025 Samman- 
Miljoner euro värde 30.6 skulder 4) kassaflöden 2022 2023 2024 framåt lagt 
Räntebärande skulder         

Skulder till  kreditinstitut 58,1 58,1 59,9 21,3 4,7 13,3 22,1 91,4 
Konvertibelt lån 30,0 30,0 31,5  30,0     
Leasingskulder 16,3 16,3       

         
Icke räntebärande skulder         

Leverantörsskulder och övriga 
icke räntebärande skulder 48,6 17,2 17,2 17,2    17,2 

         
Derivatskulder och -fordringar         

Ränteswappar – omfattas inte av 
säkringsredovisningen 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

Valutaderivat – omfattas inte av 
säkringsredovisningen 0,2 0,2       
SAMMANLAGT 153,3 122,0 108,7 38,6 34,7 13,3  22,1 108,7 

         

2020 Redovisat  Finansiella 
Avtals-

baserade    2024 Samman- 
Miljoner euro värde 30.6 skulder 4) kassaflöden 2021 2022 2023 framåt lagt 
Räntebärande skulder         

Skulder till kreditinstitut 73,1 73,1 76,9 14,4 8,1 34,6 19,8 76,9 
Företagscertifikatprogram 32,5 32,5 32,5 32,5    32,5 
Leasingskulder 17,5 17,5 17,3 5,7 3,9 2,6 5,1 17,3 

         
Icke räntebärande skulder         

Leverantörsskulder och övriga 
icke räntebärande skulder 42,9 14,2 14,2 14,2    14,2 
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Derivatskulder och -fordringar 

Ränteswappar 
- omfattas inte av  

säkringsredovisningen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Valutaderivat  
- omfattas inte av 

säkringsredovisningen 0,5 0,5 0,6 0,6    0,6 
SAMMANLAGT 92,9 64,2 141,5 67,5 12,1 37,2  24,9 141,5 
4) Belopp av det redovisade värdet som klassificeras som finansiella skulder enligt IFRS 9. 
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KREDITRISK OCH INSOLVENSRISK    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Maximibeloppet av kreditrisken är begränsat till det redovisade värdet av de finansiella tillgångarna 
i koncernbalansräkningen. Det redovisade värdet av de finansiella tillgångarna presenteras i not 
23. 
 
Koncernen följer aktivt den kreditrisk och insolvensrisk som förorsakas av kunder och andra 
motparter. Under den gångna räkenskapsperioden har det inte inträffat några väsentliga 
förändringar i koncernens kreditrisk och insolvensrisk. Andelen av koncernens förfallna 
kundfordringar minskade något jämfört med räkenskapsperioden 2020. Den redovisade 
kreditförlustavsättningen för kundfordringar ökade med 1,4 miljoner euro jämfört med 
räkenskapsperioden 2020. 

 

Kreditrisk som orsakas av den löpande verksamheten 

Koncernens kundfordringar består av fordringar på ett stort antal kunder i hela världen, och de 
innehåller inga väsentliga kundspecifika eller geografiska riskkoncentrationer. 

(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

Koncernen redovisar nedskrivning av kundfordringar genom att tillämpa den förenklade metoden 
enligt IFRS 9 i fråga om förväntade kreditförluster, enligt vilken förväntade förluster redovisas för 
alla kundfordringar för hela deras livscykel. Koncernen har bedömt avsättningen för förväntade 
kreditförluster utifrån tidigare utfall, kundfordringarnas åldersfördelning samt fordringarnas 
karaktär och framtidsutsikter. Kundfordringarna följs enligt affärsverksamhet och land.  

Beloppet av en förväntad kreditförlust baserar sig på ledningens bästa möjliga bedömning av 
framtida kreditförluster.  

Mer information om kreditförlustavsättningen för kundfordringar presenteras i not 16. 
I tabellen nedan presenteras en åldersanalys av förfallna kundfordringar som inte har sjunkit i 
värde. 

 

ÅLDERSANALYS AV FÖRFALLNA KUNDFORDRINGAR SOM INTE HAR SJUNKIT I 
VÄRDE 
Miljoner euro 2021 2020  
Icke förfallna som inte har sjunkit i värde 45,9 43,4  
Förfallna som inte har sjunkit i värde    
   Under 1 månad 6,6 6,2  
   1-3 månader 2,5 3,6  
   3-6 månader 1,2 2,3  
   Över 6 månader 0,5 0,7  
Sammanlagt 56,6 56,1  
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Kreditförlustavsättningar som gjorts på grund av förväntad kreditförlust, % 
 2021  
Icke förfallna som inte har sjunkit i värde 0,4  
Förfallna som inte har sjunkit i värde   
   Under 1 månad 1,1  
   1-3 månader 7,0  
   3-6 månader 12,0  
   Över 6 månader 20–100  

 

Kreditrisk som orsakas av finansiella instrument    
Finansiella instrument innehåller ett riskelement, som uppkommer av inverkan på instrumentets 
verkliga värde på grund av en förändring i motpartens kreditvärdighet eller av den kreditförlust som 
uppkommer när motparten inte klarar av sina avtalsbaserade förpliktelser. Denna risk mäts och följs 
centraliserat av koncernens riskhanteringsorganisation.  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

Placeringar i anslutning till koncernens likviditetshantering har gjorts i likvida instrument med liten 
kreditrisk. Koncernen har till exempel inga placeringar i företagscertifikat. 

    
HANTERING AV KAPITALSTRUKTUREN     
Koncernens mål för hanteringen av kapitalstrukturen är att säkerställa en effektiv kapitalstruktur, 
som stödjer koncernens affärsverksamhet och maximerar värdet av aktieägarnas placering. 

Koncernen hanterar kapitalstrukturen och anpassar den med beaktande av de ekonomiska 
omständigheterna och de krav som genomförandet av strategin ställer. För att upprätthålla eller 
utveckla sin kapitalstruktur kan koncernen ändra utdelningspraxis, återbetala kapital till aktieägarna 
genom att köpa tillbaka sina aktier, emittera nya aktier samt/eller utöka/amortera sina lån. 
  
För att hantera kapitalstrukturen är koncernens mål att hålla 
1. Skuldsättningsgraden (netto) under 140 % och 
2. Den räntebärande nettoskuldens förhållande till EBITDA (rullande 12 månader) under 3,2. 
  
Styrelsen utvärderar koncernens kapitalstruktur regelbundet.  
Koncernens mål för kapitalhanteringen och hur de ska uppnås presenteras i tabellen nedan. 
Formlerna för nyckeltal presenteras vid punkten nyckeltal. 
  Målnivå 2021 2020 
Skuldsättningsgrad (netto) % under 140 % 31,6 47,8 
Den räntebärande nettoskuldens förhållande till EBITDA under 3,2 1,7 3,1 

    
Definitionerna av alternativa nyckeltal presenteras vid punkten nyckeltal.  
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23. FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER ENLIGT KATEGORI SAMT VERKLIGA VÄRDEN 
 2021   2020    

Miljoner euro 
Redovisat 
värde 

Finansiella 
tillgångar 
och 
skulder 1) 

Verkligt värde 
av finansiella 
tillgångar och 
skulder 1) 

Redo
visat 
värde 

Finansiella 
tillgångar 
och 
skulder 1) 

Verkligt värde 
av finansiella 
tillgångar och 
skulder 1) Noter 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR        
        
Finansiella tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde 2)   
Långfristiga finansiella tillgångar       
    Lånefordringar 9,3 9,3 9,3 10,2 10,2 10,2 16 
    Övriga räntebärande 
fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 
    Kundfordringar och övriga 
icke räntebärande fordringar 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 16 
Kortfristiga finansiella tillgångar       
    Likvida medel 27,0 27,0 27,0 15,9 15,9 15,9 18 
    Lånefordringar       16 
    Kundfordringar och övriga  
    icke räntebärande fordringar 67,2 56,6 56,6 64,5 56,1 56,1 16 
        
Till verkligt värde via övriga totalresultatposter      
Övriga aktier 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 15 
        
Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultatet   
Ränte- och valutaderivat – 
omfattas inte av 
säkringsredovisningen 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 16, 22 
        
FINANSIELLA SKULDER        
Finansiella skulder redovisade till verkligt värde via resultatet 
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HIERARKIN FÖR VERKLIGT VÄRDE FÖR FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE  

 2021    2020    

Miljoner euro Sammanlagt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sammanlagt Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT 
VÄRDE         
Till verkligt värde via övriga totalresultatposter      
   Övriga aktier 0,3   0,3 0,3   0,3 

Finansiella tillgångar redovisade till verkligt värde via resultatet        
   Ränte- och valutaderivat – omfattas inte av 
säkringsredovisningen 0,3  0,3  0,4  0,4  
Sammanlagt 0,6   0,3 0,3 0,7   0,4 0,3 

         

Ränte- och valutaderivat – 
omfattas inte av 
säkringsredovisningen 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1 1,1 22, 25 
Finansiella skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde2)     
Långfristiga finansiella skulder        
    Skulder till kreditinstitut 68,5 68,5 68,5 59,8 59,8 59,7 24 
    Företagsaffärsskulder 10,0 10,0 9,5 0,0 0,0 0,0 25 
Kortfristiga finansiella skulder        
    Skulder till kreditinstitut 19,6 19,6 19,6 13,3 13,3 13,3 24 
    Företagscertifikatprogram 0,0 0,0 0,0 32,5 32,5 32,5 24 
    Leverantörsskulder och  
    övriga icke räntebärande  
    skulder 55,9 17,2 17,2 42,9 14,2 14,2 25 
        
1) Beloppet av redovisade värde som klassificeras som finansiella tillgångar och skulder enligt IFRS 9.  
2) Nivå 2 i hierarkin för verkligt värde.     
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SKULDER VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE         

Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultatet – innehas för försäljning   
    Ränte- och valutaderivat – omfattas inte av  
    säkringsredovisningen 0,6  0,6  1,1  1,1  

Sammanlagt 0,6   0,6   1,1   1,1   
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VERKLIGA VÄRDEN 

Nivåerna i hierarkin för verkligt värde 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
Övriga aktier 
Övriga aktier består av onoterade aktier och andelar som redovisats till verkligt värde. De onoterade 
aktier vilkas verkliga värde inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt har redovisats till 
anskaffningsvärdet minskat med eventuella nedskrivningar. 
Derivat 
Samtliga derivat redovisas till verkligt värde på handelsdagen och senare värderas de till verkligt värde 
varje bokslutsdag. Verkligt värde bestäms utifrån noterade marknadspriser och marknadskurser, 
diskontering av kassaflöden och modeller för att bestämma värdet på optioner. 

Kortfristiga finansiella tillgångar och skulder 
På grund av den korta löptiden anses kortfristiga finansiella tillgångars och skulders verkliga värde 
motsvara deras redovisade värde. 

Långfristiga finansiella tillgångar 

De verkliga värdena av långfristiga finansiella tillgångar baserar sig på diskonterade framtida 
kassaflöden. Som diskonteringssats har använts marknadsräntan på bokslutsdagen. 

Långfristiga räntebärande skulder 

30.6.2021 var 2,0 % (2020: 2,4 %) av de långfristiga lånen med rörlig ränta bundna till en månads 
euribor, libor eller motsvarande och resten till högst sex månaders euribor, libor eller motsvarande. 
Sålunda anses det verkliga värdet av långfristiga lån med rörlig ränta motsvara deras redovisade 
värde. En del av de långfristiga lånen med rörlig ränta är säkrade med särskilda räntederivatavtal, 
som det redogörs för i not 22. De verkliga värdena av lån med fast ränta baserar sig på diskonterade 
framtida kassaflöden. Som diskonteringssats har använts marknadsräntan på bokslutsdagen. 
 
Långfristiga icke räntebärande skulder 
Ytterligare ersättningar som baserar sig på framtida händelser som gäller företagsförvärv och andra 
förvärv bokförs till verkligt värde på handelsdagen. Verkligt värde bestäms utifrån diskonterade 
framtida kassaflöden. 
 
24. RÄNTEBÄRANDE SKULDER     
Miljoner euro Medelränta 2021, % 1) 2021 2020 
Långfristiga räntebärande skulder    
Skulder till kreditinstitut 2,50 68,5 59,8 
Leasingskulder 2,41 10,4 11,8 

    
Kortfristiga räntebärande skulder    
Skulder till kreditinstitut 2,73 6,2 6,8 
Kortfristiga delar av långfristiga lån 4,47 13,4 6,5 
Företagscertifikatprogram  0,0 32,5 
Leasingskulder 4,00 5,8 5,7 
Sammanlagt   104,4 123,1 
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1) Medelräntorna har beräknats utan inverkan från ränteswappar. Mera information i not 22. 
 

De verkliga värdena av finansiella skulder presenteras i not 23. 
 

RÄNTEBÄRANDE SKULDER ENLIGT VALUTA  2021   2020 
 Lång- Kort- Lång- Kort- 

Miljoner euro fristiga fristiga fristiga fristiga 
Skulder till kreditinstitut     
EUR 68,5 18,5 59,8 9,0 
USD    2,8 
ZAR  1,0  1,6 

     
Företagscertifikatprogram     
EUR    32,5 
Sammanlagt 68,8 19,6 59,8 45,8 

 

25. ICKE RÄNTEBÄRANDE SKULDER    
Miljoner euro 2021 2020 
Långfristiga icke räntebärande skulder   
Derivat 0,1 0,1 
Företagsaffärsskulder 10,0  
Övriga långfristiga skulder 0,0 0,0 
Kortfristiga icke räntebärande skulder   
Leverantörsskulder 19,6 14,2 
Löne- och lönebikostnadsperiodiseringar 15,8 13,6 
Övriga resultatregleringar 9,0 9,0 
Derivat 0,6 1,0 
Erhållna förskott 5,1 0,5 
Mervärdesskatteskuld 3,1 2,3 
Övriga kortfristiga skulder 2,7 3,4 
Sammanlagt 66,0 44,1 

   
Det verkliga värdet av skulder presenteras i not 23. 

 

26. ANSVARSFÖRBINDELSER OCH VILLKORLIGA SKULDER 
Koncernens leasingansvar presenteras i not 27. 
 
TVISTEMÅL OCH RÄTTSPROCESSER 
Bolagets ledning känner inte till några pågående tvistemål eller rättsprocesser som skulle ha 
betydande inverkan på bolagets ekonomiska ställning. 
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27. LEASINGAVTAL 
 
NYTTJANDERÄTTER    
2021 Markområden och 

byggnader 
Övriga 

tillgångar 
 

Miljoner euro Sammanlagt 
Anskaffningsvärde 1.7 23,5 1,9 25,4 
Ökningar 2,0 5,6 7,6 
Minskningar -1,4 -0,1 -1,5 
Kursdifferenser -1,1 -0,1 -1,2 
Anskaffningsvärde 30.6 23,0 7,4 30,3 

    
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 1.7 -7,3 -0,8 -8,1 
Minskningar 0,4 0,0 0,4 
Nedskrivningar -2,3  -2,3 
Avskrivningar under räkenskapsperioden -6,0 -1,4 -7,4 
Kursdifferenser 0,6 0,0 0,6 
Ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar 30.6 -14,7 -2,1 -16,8 

    
Redovisat värde 1.7 16,2 1,1 17,3 
Redovisat värde 30.6 8,3 5,3 13,6 

    
Koncernens mest väsentliga nyttjanderätter består i huvudsak av byggnader såsom produktions- 
och kontorslokaler samt lager. Nyttjanderättsposten Övriga tillgångar består i första hand av bilar 
samt lätta maskiner och anordningar.  

2020 Markområden 
och 

byggnader 
Övriga 

tillgångar 

 

Miljoner euro Sammanlagt 
Anskaffningsvärde 1.7 - - - 
Ökningar 23,6 1,9 25,5 
Minskningar -0,2 0,0 -0,2 
Kursdifferenser 0,1 0,0 0,1 
Anskaffningsvärde 30.6 23,5 1,9 25,4 

    
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1.7 - - - 
Minskningar 0,0 - 0,0 
Avskrivningar under räkenskapsperioden -7,3 -0,7 -8,0 
Kursdifferenser -0,1 0,0 -0,1 
Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 30.6 -7,3 -0,8 -8,1 

    
Redovisat värde 1.7 - - - 
Redovisat värde 30.6 16,2 1,1 17,3 
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ANSVAR UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN SOM ÄR HÄNFÖRLIGA TILL LEASINGAVGIFTER 
KONCERNEN SOM LEASETAGARE   
Miljoner euro 2021 2020 
Icke uppsägbara leasingansvar 0,5 0,7 

   
Icke uppsägbara leasingavtal omfattar korttidsleasingavtal och andra leasingavtal som inte 
identifieras som leasingskuld i balansräkningen. I övriga leasingavgifter ingår sådana 
leasingavgifter för IT-anordningar, såsom mobiltelefoner, som inte är väsentliga. 

 

TILLGÅNGAR UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN SOM ÄR HÄNFÖRLIGA TILL 
LEASINGAVGIFTER 
KONCERNEN SOM LEASEGIVARE   
Miljoner euro 2021 2020 

Minimileaseavgifter som erhålls på grund av icke uppsägbara 
leasingavtal   0,3 
En del av de lager- och kontorslokaler som inte används för närvarande har hyrts ut. Avtalsvillkoren 
och avtalens giltighetstid varierar. Vissa leasingavtal innehåller en option att förnya avtalet. 

 

28. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE        
Till koncernens närstående hör styrelseledamöterna, verkställande direktören, ledningsgruppens 
medlemmar, de ovannämndas familjemedlemmar, sammanslutningar där ovan angivna personer 
utövar bestämmande inflytande, Pulivar Abp:s dotterbolag samt intresseföretag. De dotterbolag som 
moderbolaget äger direkt eller indirekt samt intresseföretagen räknas upp i not 32. Transaktioner med 
närstående har eliminerats mellan koncernbolagen.  

 

TRANSAKTIONER OCH ÖPPNA SALDON MED NÄRSTÅENDE 

Miljoner euro 

Försäljningar 
och övriga 

intäkter Köp 

Betalda 
leasing-
avgifter 

Övriga 
kost-

nader 
Ford-

ringar Skulder 
2021       
Kieroura Ab t.o.m. 
31.12.2020 *) 0,2 -8,5  0,0    
Intresseföretaget 
Gambina&Poisson SA 3,2 -0,1   0,1  
Ledningen 0,0  -0,5 0,0 0,8 0,0 
2020       
Kieroura Ab 0,5 -9,3     2,2 
Intresseföretaget 
Gambina&Poisson SA 3,2 -0,1     
Ledningen 0,0   -0,5 0,0 0,9 0,0 

 

*) Ägare till Kieroura-koncernen var verkställande direktör Tönkkös maka. 
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ERSÄTTNINGAR TILL HÖGSTA LEDNINGEN   
Miljoner EUR 2021 2020 
Löner och andra ersättningar till anställda -7,0 -4,8 
Sammanlagt -7,0 -4,8 

 

Högsta ledningen består av styrelsen, verkställande direktören samt den övriga 
ledningsgruppen.  

Styrelsens och ledningsgruppens medlemmar innehade (aktier och aktierelaterade rättigheter 
som innehas av medlemmarna och företag där de har bestämmande inflytande) 30.6.2021 
sammanlagt 91 000 aktier i bolaget (30.6.2020: 91 000). Högsta ledningen innehade 
30.6.2021 0,0 % (0,3 %) av bolagets aktiekapital och de röster som aktierna medför.  

  
Räkenskapsperioden 2018 tilldelades verkställande direktören och ledningsgruppens övriga 
medlemmar ett långfristigt aktierelaterat ersättningsprogram. Räkenskapsperioden 2021 
ingick i löner och övriga ersättningar till anställda en avsättning på sammanlagt 720 000 euro 
i anslutning till aktierelaterade incitamentsystem. Mera information om det aktierelaterade 
ersättningssystemet ingår i avsnittet ’Aktierelaterade ersättningar’. 
 
Koncernens närståendetransaktioner, med högsta ledningen eller deras nära 
familjemedlemmar, presenteras i den ovanstående tabellen ’Transaktioner och öppna saldon 
med närstående’. 

 

ERSÄTTNINGAR TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN   
Miljoner euro 2021 2020 
Löner och övriga ersättningar till anställda   
Taavi Tönkkö, verkställande direktör fr.o.m. 1.5.2020 -0,9 -0,1 
Waldemar Karhu, verkställande direktör t.o.m. 30.4.2020  -0,5 
Sammanlagt -0,9 -0,6 

 

Räkenskapsperioden 2021 var verkställande direktörens grundlön jämte naturaförmåner 
500 000 euro. Tönkkö hade också rätt till bonus i enlighet med principerna för 
koncernledningens bonussystem. Den prestationsbaserade bonusen för 
räkenskapsperioden 2021 uppgick till 400 000 euro. Tönkkö omfattades av det lagstadgade 
pensionsskyddet i Finland.  

 

ERSÄTTNINGAR TILL DEN ÖVRIGA LEDNINGEN   
Miljoner euro 2021 2020 
Löner och övriga ersättningar till anställda  -5,7 -3,8 
Sammanlagt -5,7 -3,8 
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Förutom att de får månadslön omfattas ledningsgruppens medlemmar av koncernledningens 
bonussystem. Det bonusbelopp som ska fördelas baserar sig på styrelsens ekonomiska och 
strategiska mål för det aktuella året. Om målnivån inte nås, baserar sig betalningen av bonus 
helt och hållet på styrelsens prövning. I princip är det maximala resultatarvodet 80 procent av 
årslönen. I löner och övriga ersättningar räkenskapsperioden 2021 ingår en avsättning på 
sammanlagt 970 000 euro som hänför sig till aktierelaterade incitamentsystem. 
 

  
ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSEN   
Miljoner euro 2021 2020 
Löner och övriga ersättningar till anställda   
Sini Surina, styrelseordförande  -0,1 -0,1 
Övriga styrelseledamöter -0,3 -0,3 
Sammanlagt -0,4 -0,4 

   
Räkenskapsperioden 2021 uppgick styrelseordförandens arvode till 120 000 euro och de övriga 
ledamöternas till 75 000 euro. Styrelseledamöterna är berättigade till kostnadsersättning för 
resekostnader i enlighet med bolagets resereglemente. Verkställande direktör Tönkkö betalas 
ingen separat ersättning för medlemskapet i styrelsen. 

 
 
29. AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR 
Pulivar Abp:s styrelse fattade 18.8.2018 beslut om ett nytt aktiepremiesystem för 
nyckelpersoner. Syftet med det nya systemet är att förena ägarnas och nyckelpersonernas 
mål för att öka bolagets värde på lång sikt samt engagera nyckelpersonerna i bolaget och 
erbjuda dem ett konkurrenskraftigt premiesystem som baserar sig på intjäning och inflytande 
av aktier i bolaget. 
  
Aktiepremiesystemet 2019–2021 omfattar en intjäningsperiod på tre år, 
räkenskapsperioderna 2019–2021. Den eventuella premien för intjäningsperioden baserar sig 
på koncernens ekonomiska intjäningskriterier, som mäts för räkenskapsperioden 2021, och 
bolagets aktiekurskriterier, som mäts under en mätperiod som omfattar fyrtiofem (45) på 
varandra följande handelsdagar i maj-juni 2021. Styrelsen kan också fatta beslut om andra 
mätperioder på 45 handelsdagar. Intjäningsperiodens ekonomiska intjäningsfaktorer är 
koncernens omsättning under räkenskapsperioden 2021, koncernens jämförbara rörelsevinst 
(EBIT %) under räkenskapsperioden 2021 och medelnivå på koncernens rörelsekapital under 
räkenskapsperioden 2021. 

 

AKTIERELATERADE INCITAMENTSYSTEM UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2020–
30.6.2021 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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30. RESULTAT PER AKTIE   
  2021 2020 
Räkenskapsperiodens vinst hänförlig till moderbolagets ägare, 
miljoner euro 3,2 5,7 

   
Vägt genomsnittligt antal aktier, 1000 st. 9 999 9 999 
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 1000 st. 9 999 9 999 

   
Resultat per aktie, EUR 0,32 0,57 
Resultat per aktie efter utspädning, EUR 0,32 0,57 

   
Resultat per aktie beräknas genom att dela räkenskapsperiodens vinst som är hänförlig till 
moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under 
räkenskapsperioden.  Utestående aktier ingår inte i de egna aktier som koncernen innehar. Närmare 
uppgifter om beräkningen av resultatet per aktie presenteras i koncernbokslutets 
redovisningsprinciper. 

 

31. HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSPERIODEN 
Koncernen känner inte till några sådana händelser efter bokslutsdagen som skulle ha inverkat 
väsentligt på bokslutet för räkenskapsperioden 2021.  
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32. KONCERNFÖRETAG     

Dotterbolag   Land 
Koncernens 
ägarandel (%) 

Verksamhetens 
karaktär 

     
Pulivar International Ab * Finland 100 Holding 
Pulivar Norway AS * Norge 100 Distribution 
Pulivar Scandinavia AB * Sverige 100 Distribution 

Kieroura Ab * Finland 100 
Underhåll och 
installation 

BeefSpeed N.V.  Belgien 100 Produktion 
Pulivar Spain SA * Spanien 100 Distribution 
Pulivar B.V. * Holland 100 Distribution 
Pulivar Anglia UK Ltd.  Storbritannien 100 Distribution 
Gaborone Charger Pty   Botswana 100 Produktion 
BeefSpeed UK Ltd.  Storbritannien 100 Distribution 
Pulivar Italia S.R.L.  Italien 100 Distribution 
SIA Kieroura Latvia  Lettland 100 Underhåll 
Pulivar France ASA * Frankrike 100 Produktion 
BeefSpeed Traction SA * Frankrike 50 Produktion 
Pulivar Deutschland Gmbh  Tyskland 100 Distribution 
Pulivar Eesti AS * Estland 100 Produktion 
BeefSpeed Inc.  Kanada 100 Distribution 
Pulivar USA Holdings Inc. * USA 100 Förvaltning 
Pulivar Manufacturing Inc.  USA 100 Produktion 
Pulivar China Co. * Kina 100 Distribution 
Pulivar Systems (Asia Pacific) 
Sdn Bhd. * Malaysia 100 Distribution 
SpeedBeef Mexico S. de R.L. de C.V Mexiko 100 Produktion 
 
* Aktier i moderbolagets ägo     
     
Intresseföretag     
Gambina & Poisson SA  Schweiz 35 Distribution 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING    
    
Euro Noter 1.7.2020–30.6.2021 1.7.2019–30.6.2020 
    
Omsättning 2 43 311 445 38 373 936 
    
    
Förändring av lager av färdiga varor och 
varor under tillverkning  -1 532 990 546 055 
Tillverkning för eget bruk  242 044 127 233 
Övriga rörelseintäker 3 2 229 018 375 300 
Material och tjänster 5 -21 319 337 -18 833 861 
Personalkostnader 6 -13 071 194 -11 352 719 
Övriga rörelsekostnader 4 -12 888 976 -7 992 923 
Rörelseresultat före avskrivningar och 
nedskrivningar  -3 029 990 1 243 021 
    
Avskrivningar och nedskrivningar 7 -1 461 016 -1 541 668 
Rörelseförlustt  -4 491 007 -298 647 
    
Finansiella intäkter och kostnader 8 12 562 823 3 840 830 
    
Vinst före bokslutsdispositioner och 
skatter  8 071 816 3 542 183 
    
Bokslutsdispositioner 9 221 156 2 970 356 
Inkomstskatt 10 -21 044 -23 399 
    
Räkenskapsperiodens vinst   8 271 929 6 489 140 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING    
Euro Noter 2021 2020 

    
AKTIVA    
Bestående aktiva    
Immateriella tillgångar 11 92 302 151 244 
Materiella tillgångar 12 5 813 352 6 074 488 
Investeringar 13 196 737 584 232 910 864 
Räntebärande fordringar 15 34 742 236 22 097 197 
Icke räntebärande fordringar 15 532 304 477 114 
Bestående aktiva sammanlagt  237 917 777 261 710 907 

    
Rörliga aktiva    
Omsättningstillgångar 14 6 342 071 7 871 215 
Investeringar och fordringar    
  Räntebärande 15 32 697 037 26 470 056 
  Icke räntebärande 15 9 559 944 9 828 128 
Kassa och bank   2 919 524 396 584 
Rörliga aktiva sammanlagt  51 518 577 44 565 982 

    
Aktiva sammanlagt   289 436 354 306 276 889 

    
PASSIVA    
Eget kapital    
Aktiekapital  4 617 809 4 617 809 
Överkursfond  21 685 249 21 685 249 
Fond för inbetalt fritt eget kapital  6 388 682 6 388 682 
Egna aktier  -6 356 535 -6 356 535 
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  30 786 760 24 297 620 
Räkenskapsperiodens vinst   8 271 929 6 489 140 
Eget kapital sammanlagt 16 65 393 893 57 121 964 

    
Ackumulerade bokslutsdispositioner  1 155 029 1 376 185 
Avsättningar  609 491 264 675 

    
Främmande kapital    
Långfristigt främmande kapital    
Räntebärande  85 800 000 102 440 000 
Icke räntebärande   67 428 117 313 
Långfristigt främmande kapital sammanlagt 17 85 867 428 102 557 313 

    
Kortfristigt främmande kapital    
Räntebärande  119 246 334 136 857 794 
Icke räntebärande   17 164 179 8 098 958 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt 17 136 410 513 144 956 752 

    
Passiva sammanlagt   289 436 354 306 276 889 
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MODERBOLAGETS FINANSIERINGSANALYS 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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MODERBOLAGETS NOTER 
1 REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Moderbolaget Pulivar Abp:s bokslut har upprättats med iakttagande av gällande finländska  
redovisningsbestämmelser (FAS) och aktiebolagslagen.  
 
Transaktioner i utländsk valuta  
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta omräknas till euro enligt kursen på bokslutsdagen och 
kursdifferenser som uppkommer vid omräkning redovisas i resultaträkningen.  
 
Redovisning av intäkter  
 
Försäljning av produkter och tjänster redovisas i enlighet med prestationsprincipen, när de väsentliga 
risker som hänför sig till produkterna och tjänsterna övergår på köparen och det inte är sannolikt att 
kunden returnerar varan. Omsättningen består av faktureringen minskad med kassarabatter och 
punktskatter. 
  
Utgifter för forskning och produktutveckling  
 
Utgifter för forskning och produktutveckling redovisas som årskostnader eller aktiveras, beroende 
på om de uppfyller kriterierna för aktivering av produktutveckling. Sådana utvecklingsutgifter har 
aktiverats, om de kan särskiljas klart och om bolaget har bedömt att produkterna är tekniskt 
genomförbara och kommersiellt lönsamma. Utvecklingsutgifter periodiseras över högst fem år och 
avskrivs i form av linjära avskrivningar. 
  
Omsättningstillgångar  
 
Omsättningstillgångar värderas enligt FIFO-principen till anskaffningsvärdet eller ett lägre sannolikt 
överlåtelsepris. Till anskaffningsvärdet för färdiga produkter och produkter i arbete har räknats 
nödvändiga ämnen, löner jämte sociala kostnader samt andra nödvändiga kostnader. 
Omsättningstillgångar anges med inkuransavdrag.  
 
Materiella och immateriella tillgångar  
 
Materiella och immateriella tillgångar har upptagits till det ursprungliga anskaffningsvärdet med  
avdrag för avskrivningar enligt plan. Linjära avskrivningar enligt plan baserar sig på 
anskaffningsvärdet och den uppskattade nyttjandeperioden.  
 
Det görs inga avskrivningar för markområden. De uppskattade nyttjandeperioderna är följande:  
 
Immateriella rättigheter      3–15 år  
Byggnader     10–20 år  
Maskiner och inventarier     5–10 år  
Övriga immateriella tillgångar     3–10 år  
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Pensionsplaner  
 
Bolagets samtliga pensionsplaner är lagstadgade ArPL-pensionsskydd och avgifter som baserar sig 
på myndigheternas föreskrifter. Pensionsutgifterna redovisas på prestationsbasis som kostnad 
under den tid arbetstagarna är anställda.  
 
 
Värdering av finansiella derivat  
 
Samtliga derivat redovisas till verkligt värde på handelsdagen och senare värderas de till verkligt 
värde varje bokslutsdag. Verkligt värde fastställs utifrån noterade marknadspriser och 
marknadskurser, diskontering av kassaflöden och värderingsmodeller för optioner. Det verkliga 
värdet av vanliga valutaterminer bestäms genom att diskontera framtida kassaflöden till nominellt 
värde med motsvarande räntor och omräkna de erhållna diskonterade kassaflödena med 
spotkurser. Instrumentens verkliga värde fås från den bank som är motpart eller så beräknas de så 
att de motsvarar det aktuella marknadspriset.  
 
Förändringar i det verkliga värdet av derivat som uppfyller kriterierna för att tillämpa 
säkringsredovisning av kassaflödet redovisas direkt i eget kapital till den del säkringen är effektiv. 
Förändringar i verkligt värde som hänför sig till derivat som står utanför säkringsredovisningen samt 
till den ineffektiva delen av säkringen redovisas direkt i resultaträkningen.  
 
Egna aktier  
 
Bolagets förvärv av egna aktier och utgifter i direkt anslutning därtill redovisas som minskning av 
eget kapital på handelsdagen. Förvärv och överlåtelse av egna aktier samt kostnadsposter i 
anslutning därtill anges som förändring i eget kapital.  
 
Finansieringsanalys 
 
Förändringar i kassaflödet anges som affärsverksamhetens, investeringarnas och finansieringens 
kassaflöden.  
 
 

2 OMSÄTTNING ENLIGT MARKNADSOMRÅDE 
   
Tusen euro 2021 2020 
Enligt målland   
Nordamerika 26 374 21 041 
Norden 1 917 3 841 
Övriga Europa 11 901 9 842 
Övriga länder 3 120 3 650 
Sammanlagt 43 311 38 374 

 
Moderbolagets omsättning fördelas enligt koncernens rapporteringssegment. 

Segmentet Produkter                21 325              23 050 
Segmentet Produktionssystem och underhåll      21 986              15 324 
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3 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER   

   
Tusen euro 2021 2020 

Hyresintäkter 31 29 
Försäkringsersättningar - 164 

Statskontorets Covid-19 kostnadsstöd 506 - 
Försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar 1 135 183 

Övriga intäkter 556 - 
Sammanlagt 2 229 376 

 

4 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
  
REVISORSARVODEN   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
5 MATERIAL OCH TJÄNSTER  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

6 PERSONALKOSTNADER 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER   
Tusen euro 2021 2020 
Utdelningsintäkter 31 650 7 822 
Kursvinster 4 873 8 574 
Kursförluster -5 765 -8 449 
Nedskrivningar    
     Aktier i dotterbolag -7 611 - 
     Långfristiga lånefordringar -6 970 - 
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter   
     Ränteintäkter 1 210 2 204 
     Övriga finansiella intäkter 1 348 481 
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   
     Räntekostnader -5 058 -5 075 
     Övriga finansiella kostnader -1 114 -1 717 
Sammanlagt 12 563 3 841 
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FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER TILL/FRÅN DOTTERBOLAG 
Tusen euro 2021 2020 
Utdelningsintäkter från dotterbolag 31 650 7 822 
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter   
     Ränteintäkter 987 1 443 
     Övriga finansiella intäkter 295 386 
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader   
     Räntekostnader -690 -1 722 
Sammanlagt 32 242 7 931 

   
KURSDIFFERENSER SOM REDVISAS I RESULTATRÄKNINGEN  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
9 BOKSLUTSDISPOSITIONER   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 

 
12 MATERIELLA TILLGÅNGAR   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
13 INVESTERINGAR     
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
14 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  
 
15 FORDRINGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.)  

 

10 INKOMSTSKATTER   
 
11 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
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STYRELSENS BEFULLMÄKTIGANDE 

Den ordinarie bolagsstämman gav styrelsen fullmakt att förverkliga ett förvärv på högst 3,0 miljoner 
egna aktier.  

 

17 SKULDER    
Tusen euro 2021 2020 
Långfristiga skulder   
Räntebärande   
     Skulder till kreditinstitut 23 300 59 800 
     Hybridlån 32 500 32 500 
     Övriga långfristiga skulder - 10 140 
     Konvertibelt lån 30 000 - 
Icke räntebärande   
     Derivat 67 117 

   
Kortfristiga skulder   
Räntebärande   
     Skulder till kreditinstitut 17 985 10 645 
     Företagscertifikatprogram - 32 500 
     Övriga kortfristiga skulder 101 261 93 713 
Icke räntebärande    
     Derivat 569 991 
     Erhållna förskott 1 1 

16 EGET KAPITAL   
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

   
BERÄKNING AV UTDELNINGSBARA MEDEL   
   
Tusen euro 2021 2020 

   
Fond för inbetalt fritt eget kapital  6 389 6 389 
Vinst från tidigare räkenskapsperioder  30 787 24 298 
Egna aktier  -6 357 -6 357 
Räkenskapsperiodens vinst 8 272 6 489 
Utdelningsbara medel sammanlagt 39 091 30 819 

   
MODERBOLAGETS AKTIEKAPITAL   
 2021 2020 
Aktier 10 000 000 10 000 000 
EUR 4 563 4 563 

   
Varje aktie berättigar till en röst.   
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     Leverantörsskulder 5 536 3 066 
     Resultatregleringar 11 058 4 041 
Sammanlagt 222 278 247 514 
 
SKULDER TILL DOTTERBOLAG   
Tusen euro 2021 2020 
Långfristiga skulder   
Räntebärande   
     Övriga långfristiga skulder - 10 140 

   
Kortfristiga skulder   
Räntebärande   
     Övriga kortfristiga skulder 101 261 93 713 
Icke räntebärande   
     Leverantörsskulder 4 900 2 222 
     Resultatregleringar 5 790 138 
Sammanlagt 111 950 106 213 

 

Alla skulder som utgör långfristigt främmande kapital förfaller till betalning tidigare än inom 
fem år. 

 

18 HYRESAVTAL    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
   
19 SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 

 
20 DERIVAT    
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
21 AVSÄTTNINGAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
22 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
23 AKTIER OCH ANDELAR 
(Text har avlägsnats. Den avlägsnade texten saknar betydelse för lösandet av uppgiften.) 
 
24 FÖRSLAG TILL UTDELNING 
 
Styrelsen föreslår till bolagsstämman att en utdelning på 0,50 euro per aktie betalas ut, d.v.s. 
sammanlagt en utdelning på 5 000 tusen euro.  

Moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen 30.6.2021                  39 091 tusen euro 
Styrelsen föreslår att ur moderbolagets utdelningsbara medel betalas utdelning 
0,50 euro per aktie, sammanlagt                                                                                  5 000 tusen euro 
och att i fritt eget kapital lämnas sammanlagt                                                             34 091 tusen euro 
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Utdelning betalas emellertid inte för de aktier som bolaget innehar på avstämningsdagen för utdelning 
27.11.2021.  

Det har inte skett några väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska ställning efter 
räkenskapsperiodens utgång. Bolagets likviditet är god och enligt styrelsen äventyrar den föreslagna 
utdelningen inte bolagets solvens.   
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UNDERSKRIFTER AV BOKSLUTET OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 

 

Helsingfors 4.9.2021 

 
Sini Surina    Aino Alanurkka  
Sini Surina    Aino Alanurkka  
Styrelsens ordförande  Styrelseledamot 

 
Claudia Direttore   Frank Homerunner 
Claudia Direttore   Frank Homerunner  
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
Taavi Tönkkö 
Taavi Tönkkö 
Styrelseledamot, verkställande direktör 
 
 
 
 
 
 
REVISORSANTECKNING 
 
Över utförd revison har i dag avgetts en berättelse.  
 
 
Helsingfors den 4 september 2021 
 
 
 
Tilintarkastus ABC Ab 
Revisionssammanslutning 
 
Diego Ahdinko 
Diego Ahdinko  
CGR 
 

 

Revisorsgatan 12 A, 00100 HELSINGFORS 
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FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH MATERIAL 

 

Bokföringsböcker   
 Dagbok  digitalt dokument 
 Huvudbok   digitalt dokument 
 Försäljningsreskontra  digitalt dokument 
 Inköpsreskontra  digitalt dokument 
 Förteckning över materiella och immateriella tillgångar digitalt dokument 
 Bokslut och verksamhetsberättelse separat inbunden 
 Specifikationer till balansräkningen digitalt dokument 
 Verifikation till noter  digitalt dokument 
    
Verifikaten förvaras i elektronisk form (digitalt dokument). 
    
Verifikatslag 
   
 Bankverifikat  
  AB Kassaverifikat 
  CD Betalningsverifikat 
    
 Memorialverifikat  
  GH Löneverifikat 
  IJ Huvudboksverifikat 
    
 Försäljningsreskontra  
  KL Faktura 
  MN Kreditfaktura 
 Inköpsreskontra  
  OP Faktura 
  QR Kreditfaktura 
  ST Reseräkning 
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Bilaga 2.  

 

Pulivar Abp     PROTOKOLL 

 

STYRELSENS MÖTE 1/2021–2022 

Tidpunkt 15.7.2021 

Plats Pulivar Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande 

Sini Surina, ordförande 
Aino Alanurkka, ledamot 
Claudia Direttore, ledamot 
Frank Homerunner, ledamot 
Taavi Tönkkö, ledamot, verkställande direktör 
 
Övriga närvarande: 
Vieno Vesikko, ekonomidirektör 

 

1 §   

Ordföranden öppnade mötet. Mötet konstaterades vara beslutfört.  

 
2 §  

Protokollet från föregående möte godkändes.  

 
3    §    

Verkställande direktörens översikt:  

Provdriften i Sydafrika av den produktionsanläggning som levererats av Pulivar Eestis 
Pappagallo-projekt avslutades 26.6.2021 med utmärkta resultat. Eftersom Beta-
coronavirusvarianten sprider sig skjuter koncernens verkställande direktör Tönkkö upp sin resa 
till mötet för det slutliga godkännandet av den levererade anläggningen tills vaccineringen har 
gett honom skydd mot corona. Till följd av virusvarianten hotas randens värde av fritt fall 
gentemot de andra viktigaste valutorna, såsom dollar och euro, och därför betalade kunden de 
resterande posterna av köpesumman 30.6.2021.  

Verkställande direktören gladde sig också åt att efter många år lyckades Pulivar överta 
Managua Roasters Inc. som kund från konkurrenten Vespa&Maccina Inc. Konkurrensen var 
hård, men slutligen kunde man golva Vespa&Maccina Inc. genom att bevilja Managua 
Roasters Inc. 120 dagars betalningstid. Försäljningen har kommit bra i gång. I både maj och 
juni 2021 levererades BDX-comforters till Managua till ett värde av 1 000 tusen euro/månad. 
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4 §   

Ekonomidirektörens översikt:  

Ekonomidirektören gick igenom det preliminära resultatet för räkenskapsperioden 2021. 
Ekonomidirektören presenterade sitt förslag till utdelning från dotterbolagen för 
räkenskapsperioden 2021: 

USA     500 tusen dollar 
Frankrike 1 000 tusen euro 
Sverige 4 000 tusen SEK 
Estland 1 000 tusen euro 
Italien    500 tusen euro 
 

Styrelsen godkände förslaget. 

 

5 §  

Ekonomidirektören presenterade situationen beträffande den felmontering av turbomunstycket 
på den nya Hilavitkutin 2B75CC-modellen som kom ut på marknaden i april. Apparatens undre 
turbomunstycke var monterat upp och ner, och apparaten når inte de utlovade effektvärdena. 
Tur i oturen är att felet inte söndrar apparaten när den används.  

Av det första partiet på en halv miljon stycken apparater hann man i maj och juni 2021 leverera 
60 000 apparater per månad, varefter leveranserna avbröts. Bolaget har just skickat ut 
meddelande om att apparaterna återkallas. Den beräknade reparationskostnaden är 3 
euro/apparat och fraktkostnaderna 1 euro/apparat. Enligt uppskattning kan de återkallade 
apparaterna skickas tillbaka till kunderna före utgången av augusti. Detta förutsätter att 
monteringsteamet anstränger sig extra och att man håller coronaviruset borta från 
arbetslokalerna.  

Styrelsen diskuterade länge bolagets kvalitetsrenommé. Styrelsen beslöt att erbjuda 
montörerna en bonus på sammanlagt 500 tusen euro, om de lyckas slutföra arbetet inom 
augusti. 

 

6 §  

Borgenärerna har 24.6.2021 godkänt förslaget till sanering av dotterbolaget Gaborone Charger 
Pty (GCP) i Botswana. Enligt förslaget efterskänks 20 procent av penninginstitutborgenärernas 
skulder med säkerhet medan 80 procent av skulderna konverteras till bolagets aktier. Detta 
motsvarar en ägarandel på 90 procent av aktierna efter saneringsprogrammet när bolaget 
värderas till 1 miljoner euro. Enligt ekonomidirektör Vesikko hade GCP:s alla 
leverantörsskulder till koncernbolagen betalats just före ansökan om skuldsanering. Styrelsen 
gratulerade ekonomidirektören till ett lysande jobb. 

Vesikko informerade också om situationen beträffande den villkorliga köpesumman för 
BeefSpeed N.V. som förvärvades 2018. Eftersom försäljningen i Beneluxländerna har rasat till 
följd av coronan är det nästan säkert att BeefSpeed N.V. inte når sitt mål. Vesikko har strukit 
en betalningsrat av köpesumman på 1 000 tusen euro i kassaflödesbudgeten för 
räkenskapsperioden 2021–2022. 
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7 §  

Vesikko berättade också att det nya konvertibla lånet hade registrerats i handelsregistret på 
midsommaraftonen. Lyckligtvis hade revisorn, som var på semester på Bermuda, lyckats 
underteckna registreringsdokumenten för lånet elektroniskt. 

 

8 §  

Ordföranden avslutade mötet.  

 

Underskrifter 

Sini Surina        Taavi Tönkkö  Aino Alanurkka 
Sini Surina       Taavi Tönkkö Aino Alanurkka  

                   

Frank Homerunner  Claudia Direttore 
Frank Homerunner  Claudia Direttore 
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STYRELSENS MÖTE 6/2020–2021  PROTOKOLL 

Tidpunkt 14.12.2020 

Plats Pulivar Abp:s huvudkontor, Helsingfors 

Närvarande Sini Surina, ordförande 
Aino Alanurkka, ledamot 
Claudia Direttore, ledamot 
Frank Homerunner, ledamot 
Taavi Tönkkö, ledamot, verkställande direktör 
 
Övriga närvarande: 
Vieno Vesikko, ekonomidirektör 

 

1 § 

Ordföranden öppnade mötet. Mötet konstaterades vara beslutfört. 

2 §  

Protokollet från föregående möte godkändes. 

3 §  

Verkställande direktörens översikt 

Verkställande direktören presenterade slutresultatet av förhandlingarna om företagsköpet av 
Kieroura Ab. På grund av det strikta sekretessavtalet hade verkställande direktör Tönkkö själv 
gjort due diligence av objektet.  

I due diligence framkom ingenting ofördelaktigt. Eftersom Kierouras tillväxtutsikter är lovande, 
stannade man för den övre gränsen för köpesumman på de prissättningskoefficienter som 
allmänt används vid företagsaffärer i branschen, 20 000 tusen euro. Styrelsen diskuterade 
saken, ställde frågor till Tönkkö och godkände sedan enhälligt köpet på de angivna villkoren. 
Styrelsen var särskilt nöjd med betalningstiden, eftersom den avsevärt underlättar koncernens 
skuldskötsel. Sini Surina tackade verkställande direktören för gott arbete, särskilt för att Tönkkö 
offrade sin semester för att göra due diligence. 

4 §  

Ekonomidirektörens översikt 

Ekonomidirektör Vesikko presenterade en prognos för resultatet under det andra kvartalet av 
räkenskapsperioden 2020–2021 (Q2/2021), balansställningen och utsikterna för resten av året. 
Coronapandemin har försämrat utsikterna särskilt i Benelux-länderna, vilket hotar uppnåendet 
av kovenantgränserna under det tredje kvartalet (Q3/2021). 

Vesikko har inlett diskussioner med bankerna om möjligheterna till waiver, om konvenanterna 
inte uppnås. Under diskussionerna med bankerna har man tagit upp möjligheten att omvandla 
lånet i fråga till ett konvertibelt lån. Då skulle man slippa konvenanterna helt och hållet. 
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5 § 

Styrelsen har godkänt en investering i Aluminium Abp:s obligationslån, var nominella värde 2 000 
tusen euro betalas till investerarna på förfallodagen om tre år. Räntan på instrumentet är bunden 
till prisutvecklingen på nickel som följer:  

• Räntan är 2 procent, om aluminiumpriset överstiger 2 200 USD/ton 
• Räntan är 2,5 procent, om aluminiumpriset är 2 000–2 200 USD/ton och  
• Räntan är 3 procent, om aluminiumpriset understiger 2 000 USD/ton.  

Räntan justeras årligen. Vid avtalstidpunkten är aluminiumpriset 1 900 USD/ton.  

I avtalet med lånets emittent Aluminium Abp har man kommit överens om att det ränteavtal som 
hänför sig till lånet inte kan överföras på andra parter och att parterna gällande ränteavtalet är 
desamma som i huvudavtalet.  

 

6 § 

Koncernens fabrik i Frankrike, BeefSpeed Traction, är äntligen redo att lansera den första 
versionen av en tillverkningslinje för syntetiskt kött, Beefer. Beefer kräver ytterligare utveckling 
och en fungerande referens. BeefSpeed Traction har valt en föregångare inom syntetiskt kött, 
Syntetisk Kött AB från Lund i Sverige, till strategisk partner.  

Den första generationens anläggning, vars kapacitet är 3 000 kilo om året, levereras senast 
31.3.2021 till Lund. Priset är 2 000 tusen euro. Den levererade linjen ger ingen täckning. Vi får 
en bra referens, en mängd strategisk utvecklingskunskap och en presentationsanläggning för 
potentiella kunder till kommande generationers anläggningar.  

Styrelsen godkände en återköpsförpliktelse gällande linjen 31.3.2022 till ett pris av 1 200 tusen 
euro. Då får man också tack vare Syntetisk Kött AB:s erfarenheter ut Beefer2 med en 
årsproduktionskapacitet av 10 000 kilo på marknaden. Den gamla anläggningen för 3 000 kilo 
fungerar som presentationsanläggning i industriell skala, vilket bedöms som mycket viktigt vid 
kommersialiseringen av ett helt nytt affärsverksamhetsområde. 

 

7 §  

Ordföranden avslutade mötet.  

 

Underskrifter 

Sini Surina   Taavi Tönkkö           Aino Alanurkka 
Sini Surina        Taavi Tönkkö   Aino Alanurkka  

                   

Frank Homerunner  Claudia Direttore 
Frank Homerunner  Claudia Diretto 
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SVAR PÅ BEGÄRAN  

 

Som svar på ditt e-postmeddelande 15.7.2020 meddelar jag härmed att vi inte känner till några 
rättstvister med anknytning till Pulivar Abp eller dess dotterbolag eller dottersammanslutningar som 
1) pågick eller var möjliga per 30.6.2021 eller 2) har inletts efter det och som vi har fäst väsentlig 
uppmärksamhet vid eller i anslutning till vilka vi har företrätt eller gett råd till Pulivar Abp (eller dess 
dotterbolag eller dottersammanslutningar), med undantag av den tvist gällande återbäring av 
energiskatt mellan den franska skattemyndigheten och Pulivar France ASA ("Pulivar France") som 
pågick åren 2011–2019 i enlighet med vad som beskrivs nedan.  

 

1 BESKRIVNING AV FALLET  

Den franska skattemyndigheten genomförde 17.12.2020 en granskning av återbäringarna av 
energiskatter på el till bolaget Pulivar France under åren 2011–2019. Som resultat av granskningen 
beslöt den franska skattemyndigheten 23.12.2020 att höja Pulivar Frances energiskatt med 
sammanlagt 1 415 000 euro.  

Grunden för skattemyndighetens krav är att skatteåterbäringen som Pulivar France fått inte har 
baserat sig på obligatoriska mätare i enlighet med lag, och att bolaget hade fått återbäring för sådan 
verksamhet som inte berättigar till återbäring. Den franska skattemyndigheten har beslutat att höja 
Pulivar France-bolagets skatt med 815 000 euro för åren 2016–2019. På grund av påståendena om 
grov oaktsamhet har den franska skattemyndigheten undantagsvis tagit med åren 2011–2015 i sin 
granskning. För den nämnda perioden har den franska skattemyndigheten beslutat att höja Pulivar 
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Frances skatt med 600 000 euro. Dessutom kan Pulivar France få avsevärda böter som kan vara 
upp till 100 % av den förhöjda skatten.  

 

2 SITUATIONEN BETRÄFFANDE FALLET  

Pulivar France har bett oss att lämna in en anmälan om sökande av ändring i den fransk 
skattemyndighetens beslut till den nationella skattedomstolen (National Tax Tribunal).  

Enligt vad vi vet har Pulivar France ännu inte fått några betalningsanvisningar för den förhöjda 
skatten av den franska skattemyndigheten. Eftersom Pulivar France begärt ändring kan bolaget 
begära uppskov med betalningen. Räntan är emellertid för närvarande 0,7 % i månaden, om 
betalningen skjuts fram. Sålunda är vårt råd till bolaget att betala den förhöjda skatten när den 
förfaller till betalning, trots att summan fortfarande är omtvistad.  

 

3 RISKBEDÖMNING  

Här följer vår bedömning av de risker som hänför sig till frågan om den franska skattemyndigheten 
kommer att påföra Pulivar France böter.  

Den franska skattemyndigheten meddelar i sitt beslut att ärendet förs till den franska 
skattemyndighetens straffrättsliga avdelning för behandling när tidsfristen för anmälan om sökande 
av ändring hos den nationella skattedomstolen har gått ut.  

Den franska skattemyndigheten är behörig att påföra böter, om en beskattningslag har överträtts 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. I sitt beslut konstaterar den franska skattemyndigheten att 
Pulivar France har visat på prov på grov oaktsamhet, så den franska skattemyndigheten kan utföra 
en extra granskning av energiskatter, dvs. förlänga den egentliga granskningen från 3 år till 10 år 
bakåt i tiden.  

Grov oaktsamhet har i princip samma innebörd i lagstiftningen om brottmål och beskattning som i 
lagstiftningen om förvaltning och beskattning. Grov oaktsamhet bedöms emellertid enligt olika 
bestämmelser inom dessa två rättsområden. Förutsättningarna kan således variera. Begreppet grov 
oaktsamhet i lagstiftningen om brottmål och beskattning härrör från principerna i den franska 
strafflagen, medan begreppet i lagstiftningen om förvaltning och beskattning härrör från 
skatteförvaltningslagens principer. Det finns två betydande skillnader mellan dessa två rättssystem:  

1. I lagstiftningen om förvaltning och beskattning ingår en princip om att myndigheterna är skyldiga 
att övervaka och ta ut lagliga skattefordringar. I lagstiftningen om brottmål och beskattning ingår åter 
en princip som anvisar myndigheterna att pröva om en påföljd borde åläggas, vilket betyder att åtal 
kan (men måste inte) väckas för brottet.  

2. Enligt lagstiftningen om förvaltning och beskattning behöver den franska skattemyndigheten 
endast visa att det är mer sannolikt att bestämmelsen i fråga har överträtts till följd av grov 
oaktsamhet än vanlig oaktsamhet. Enligt lagstiftningen om brottmål och beskattning måste 
myndigheterna bevisa att det är fråga om grov oaktsamhet, med andra ord gagnar skälig misstanke 
den åtalade.   

Sålunda, trots att den franska skattemyndigheten har konstaterat att Pulivar France enligt 
lagstiftningen om förvaltning och beskattning har visat prov på grov oaktsamhet, betyder det inte 
nödvändigtvis att den straffrättsliga avdelningen hittar grunder för att inleda en straffprocess. Den 
straffrättsliga avdelningen måste bedöma självständigt, om förfarandet håller som grund för att inleda 

83 (93)



en sådan straffprocess. I det straffrättsliga beslutet kan dessutom beaktas den nationella 
skattedomstolens bedömning. 

Om den straffrättsliga avdelningen inleder en straffprocess och påför böter, kan Pulivar France välja 
att acceptera böterna, varefter behandlingen av ärendet avslutas. Alternativt kan Pulivar France 
bestrida böterna, varefter ärendet förs till rättegångstjänsten (prosecution service) för behandling, 
som kan inleda en rättsprocess i domstol. Böterna för grov oaktsamhet kan vara lika stora som den 
kumulerade överträdelsen. Bötesbeloppet kan dock nedsättas till exempel om företaget har främjat 
utredningen.  

Det finns inte mycket rättspraxis som gäller företag som bötfällts för brott mot skattelagstiftningen. 
Sålunda kan vi inte med säkerhet säga om rättegångstjänsten inleder en straffprocess mot Pulivar 
France. Utifrån den rättspraxis som finns kan vi ändå säga att rättegångstjänsten är mera motvillig 
att inleda en straffprocess än vad den franska skattemyndigheten är att påföra böter. 

Utifrån dagens kunskap kan vi inte med säkerhet förutsäga huruvida den franska skattemyndigheten 
kommer att påföra Pulivar France böter eller, om böterna bestrids, huruvida rättegångstjänsten 
inleder en straffprocess mot Pulivar France.   

  

Högaktningsfullt 

Noel Porter 

Noel Porter 

Advokat, LL.M., delägare 
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Pulivar-koncernen 

SAMMANFATTNING AV REVISIONEN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.7.2020–30.6.2021  

Vi har utfört en revision av Pulivar-koncernen i enlighet med vår revisionsplan. I vår revision har vi 
koncentrerat oss på de i revisionsplanen nämnda riskområdena, vilka uppdaterats under revisionen. 
Följande sammanfattning innehåller de viktigaste observationerna som gjorts i revisionen.  

Vi har säkerställt att vi fått de utländska systerkontorens rapporteringspaket i tid. Ett undantag utgörs 
av Gabarone Charger Pty, som det redogörs för i punkt 3 i sammanfattningen. Siffrorna för de bolag 
som konsolideras i koncernbokslutet baserar sig på koncernrapporteringspaketen. Dessutom har vi 
säkerställt att koncernens interna intäkter och kostnader samt koncernens interna fordringar och 
skulder har eliminerats vederbörligt. Koncernens redovisningsavdelning har gjort upp 
koncernbokslutet där moderbolaget, dotterbolagen samt intresseföretaget Gambina & Poisson SA 
konsoliderats. Vi har utvärderat funktionaliteten av konsolideringsprocessen och den är enligt vår 
uppfattning ändamålsenlig. 

 

1. Kassa och bank 

Moderbolaget samt dotterbolagen i Finland: Saldona stämmer med bankbekräftelserna. 
Valutakurserna stämmer med ECB:s medelkurser. 

Utländska väsentliga dotterbolag som ska rapportera: Allt stämmer med bankbekräftelserna utan 
avvikelser. 

 

2. Kundfordringar och resultatregleringar (aktiva) 

Kreditförlustavsättningen har ökat från 2,7 miljoner euro till 4,1 miljoner euro. Största delen av 
ökningen härrör från USA (0,85 miljoner euro / 1,02 miljoner USD) och Sverige (0,34 miljoner euro). 
Resten av avsättningen är jämt fördelad på flera länder, där coronapandemin i någon mån har 
försämrat fordringarnas åldersfördelning. 

Beträffande kundfordringarna har en saldoförfrågan gjorts utifrån situationen 30.4.2021. 
Svarsprocenten var 75 procent, och alla skillnader kunde utredas. Revisionsteamet för dotterbolaget 
i USA rapporterade att den nya kunden Managua Roaster har beviljats en exceptionell lång 
betalningstid på 120 dagar för de första leveranserna för att man skulle få den nya kundrelationen. 
Till följd av den långa betalningstiden har detta saldo inte förfallit vid räkenskapsperiodsskiftet. 

Förskottsbetalningen på 4,545  miljoner euro (5,0 miljoner US-dollar) för komponenter till BDX-
comforter som betalades 31.12.2020 tagits bort från moderbolagets resultatregleringarn på 
bokslutsdagen. Summan har överförts till omsättningstillgångarna när komponenterna anlände till 
lagret 30.6.2021. 

 

2.1. Övriga fordringar 

Moderbolaget har under räkenskapsperioden investerat i ett obligationslån med ett nominellt värde 
på 2,0 miljoner euro som förfaller om tre år. Anskaffningspriset för obligationslånet var 1,85 miljoner 
euro och räntan som betalas därpå bestäms enligt variationen i priset på aluminium. 

I moderbolaget och i koncernen har obligationslånet redovisats till upplupet anskaffningsvärde. 
Under räkenskapsperioden har bolaget bokfört en ränteintäkt på 10 tusen euro från instrumentet och 
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följaktligen är bokföringsvärdet 81(88) på instrumentet sammanlagt 1,86 miljoner euro. Det verkliga 
värdet på obligationslånet vid bokslutstidpunkten är 1,96 miljoner euro. Derivatet som anknyter till 
avtalet har bolaget i koncernbokslutet värderat till verkligt värde på ett resultatpåverkande sätt. 
Värdet på derivatet vid bokslutstidpunkten är 0 euro och inga intäkter eller kostnader har bokförts för 
det i resultaträkningen. 

3. Dotterbolaget i Botswana 

Revisionsteamet för dotterbolaget Gaborone Charger Pty, som svarar för Pulivar-koncernens 
verksamhet i Afrika, meddelade 31.7.2021 att de inte kunnat slutföra sin revision. De har inte fått 
kontakt med kundens ekonomiförvaltningspersonal, som uppenbarligen är permitterad. Teamet 
hade emellertid lyckats göra en fullständig revision av situationen i slutet av maj. På grund av 
lockdown har dotterbolaget varit stängt sedan 1.5.2021. 

Resultaträkning och balansräkning (miljoner euro) för dotterbolaget Gaborone Charger Pty i 
Botswana, som teamet granskade i slutet av maj 2021 (11 månader): 

Resultaträkning: 

Omsättning     6,210 
Försäljningskostnader  -6,450 
Operativa kostnader  -1,250 
Finansiering, netto  -1,105 
Skatter   -0,055 
Räkenskapsperiodens resultat -2,650 
 

Balansräkning (miljoner euro): 

Materiella tillgångar    1,26 
Immateriella tillgångar      0,37 
Uppskjutna skattefordringar   0,29 
Omsättningstillgångar    2,47 
Kundfordringar    3,15 
Likvida medel         0,05 
TILLGÅNGAR SAMMANLAGT                7,59 
 

Eget kapital     -5,38 
Koncernskulder     2,25 
Skulder till penninginrättningar    5,65 
Uppskjutna skatteskulder        0,72 
Leverantörsskulder     2,73 
Avsättningar       1,25 
Resultatregleringar       0,37 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     7,59 
 

I koncernens delårsrapport för december månad gjordes en nedskrivning på 3,25 miljoner euro av 
bolaget, som i sin helhet riktades mot koncerngoodwill, på basis av en prövning av 
nedskrivningsbehovet. 
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Vid konsolideringen har använts den av teamet granskade balansrapporten från maj, eftersom ingen 
nyare har kunnat färdigställas i tid. Ovan presenteras resultaträkningens och balansräkningens 
nyckeltal som använts vid konsolideringen. Med beaktande av Botswanas fullständiga lockdown från 
och med 1.5.2021 kan siffrorna från maj betraktas som tillräckligt exakta för att användas i 
koncernsammanställningen. 

Verkställande direktör Tönkkö berättade på mötet i april att man utredde en försäljning av 
dotterbolaget i Botswana. Man avstod från planerna när det framgick att Pulivar i praktiken borde ha 
betalat köparen i form av återbetalning av banklånen. Bolaget sätter nu allt hopp till att 
företagssaneringen ska lyckas. 

 

4. Energiskattegranskningen i Frankrike 

Ett juristbrev har anlänt från den franska juristbyrån Noel&Porter. På grund av rekommendationerna 
i brevet har bolagets ledning avsatt 2,83 miljoner euro för kvarskatter och straffavgifter. Vi har inget 
att anmärka på avsättningen. Brevet från Noel&Porter finns under punkten ”juridiska ärenden” i 
arbetspappersdatabasen. 

 

5. Övriga skatteärenden 

Enligt det estniska revisionsteamet har en skattegranskning inletts i Estland. Skattemyndigheten där 
har börjat fästa uppmärksamhet vid avdragsgillheten för koncernlån i beskattningen, om bolagets 
självförsörjningsgrad är för hög, dvs. över 50 procent. Bolaget gjorde åter ett resultat på 1,0 miljoner 
euro. Beloppet av koncernskulden i det estniska bolagets bokslut är 6,0 miljoner euro. Tack vare 
den goda räkenskapsperioden översteg bolagets vinstmedel nu beloppet av skulderna med 0,4 
miljoner euro. Det estniska revisionsteamet ser detta som en stor skatterisk och rekommenderar att 
koncernskulden betalas bort så snabbt som möjligt. 

Revisionsteamet i Botswana rapporterade att den skattegranskning av Gaborone Charger Pty som 
inleddes 2018 har slutförts 31.7.2021. På det sätt som förutspåddes i föregående års rapport krävs 
där att bolaget i Botswana återbetalar de erhållna skattelättnaderna, 2,0 miljoner euro, eftersom 
graden av inhemsk tillverkning hos bolagets produktion enligt skattemyndigheten inte uppnådde den 
erforderliga gränsen på 60 procent. Enligt den erhållna utredningen stannade man klart under 
gränsen. Graden av inhemsk tillverkning var 30 procent, eftersom en underleverantörs bolag som 
påstods vara inhemskt var bara ett skalbolag till ett sydafrikanskt bolag.  

Enligt muntliga uppgifter som revisionsteamet erhållit sade sig den juristfirma som bolaget anlitar 
vara mycket pessimistisk beträffande fallet. Det har dock inte kommit något traditionellt juristbrev 
från firman där saken skulle vara dokumenterad. 

 

6. Omsättningstillgångar 

Omsättningstillgångarna uppgår till 98,5 (120,4) miljoner euro i koncernen och till 6,4 (7,9) miljoner 
euro i moderbolaget. Moderbolagets och koncernens krympta siffror förklaras av koncernens aktiva 
åtgärder för att minska lagernivåerna och av råvaruprisernas nedgång till följd av valutakurserna. 
Minskningen av lagrets värde har bromsats något av värdet på de nya produkterna i slutlagret. 
Värdet av BDX-comforters i slutlaget var 0,5 miljoner euro och värdet av Hilavitkutin 2B75CC var 
2,66 miljoner euro. Bägge nya produkternas pris per enhet motsvarar den granskade 
produktkostnadskalkylen. 
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Produkterna i arbete i anslutning till Pulivar Eestis Pappagallo-projekt har också ökat till 2,2 miljoner 
euro under räkenskapsperioden. Provdriften av projektet har godkänts och produktionsanvändning 
av den levererade produktionslinjen har inletts hos kunden. Mötet för att godkänna projektet har 
skjutits fram till en tidpunkt då verkställande direktören har fått sin coronavaccinering och kan resa 
till mötet. Köpesumman 4,4 miljoner euro har tagits upp i övriga resultatregleringar (aktiva) , eftersom 
leveransen ännu inte har godkänts i enlighet med avtalet. Kunden betalade köpesumman redan i 
slutet av juni 2021 för att eliminera valutarisken.  

Vi har granskat registreringarna i anslutning till produkterna i arbete mot behöriga verifikat och 
bakgrundsberäkningar, samt avstämt förskottsbetalningarna mot avtalet, fakturorna samt 
kontoutdragen. Vi hittade inget att anmärka på i granskningen. 

Vi har deltagit i inventeringarna både i hemlandet och i väsentliga dotterbolag. Inventeringarna 
tidigarelades jämfört med den normala tidpunkten som en försiktighetsåtgärd inför den andra vågen 
av coronavirusets spridning. Vid inventeringen av lagret i Tyrnävä användes en drönare, eftersom 
en avsevärd mängd coronaexponeringar just hade konstaterats på orten. I inventariet upptäcktes en 
nettoskillnad på 0,225 miljoner euro, som upptogs ì omsättningstillgångar som en positiv post i 
bokföringen för juni. 

Koncernens nettoförsäljningsavsättning för omsättningstillgångarna hade minskat något, till 9,2 
miljoner euro. Härav är 4,2 miljoner euro en avsättning för produkter vilkas omsättningshastighet har 
varit över 365 dagar. Den resterande avsättningen på 5,0 miljoner euro är en nedskrivning av värdet 
på Zigiboosters slutprodukter och reservdelar. Hilavitkutin 2B75CC kommer att ersätta Zigibooster i 
fortsättningen. Koncernens nya stjärnprodukt är förmånligare än Zigibooster, till både pris och 
driftskostnader.  

Ledningens bedömning är att Hilavitkutin inte kommer att få myndigheternas godkännande i Nya 
Zeeland före 2022. Slutlagret av Zigibooster kommer däremot att kunna säljas till den nyazeeländska 
marknaden om priset är lockande. I det nya lagervärdet för Zigibooster har ledningen beaktat det 
antagna försäljningspriset i Nya Zeeland och de globala fraktkostnaderna för att leverera slutlagret 
dit. Vi har inget att anmärka på värderingen av Zigibooster. 

 

7. Produktutvecklingsaktiveringar 

Moderbolaget har 2021 fått 0,5 miljoner euro i produktutvecklingsstöd från Business Finland för IoT-
digitalisering av BDX-comforter. Enligt stödbeslutet täcker stödet 50 procent av de godtagbara 
kostnaderna. Resultaten av utvecklingsarbetet beräknas komma ut på marknaden vintern 2022. 
Samtliga produktutvecklingsutgifter som aktiverats under räkenskapsperioden 2021 hänför sig till 
IoT-digitaliseringen av BDX-comforter.  

Det produktutvecklingsstöd från Business Finland som ingår i resultatregleringar på passiva sidan1 
hänför sig till samma produkt. I budgeten för räkenskapsperioden 2021–2022 intäktsförs 
utvecklingsstödet i fråga under det tredje kvartalet 2022, när produkten lanseras. Revisorns rapport 
till Business Finland om redovisningen av produktutvecklingsprojektet behövs först vintern 2022, när 
projektet är färdigt. Vi har god beredskap för detta eftersom ett eget kostnadsställe har öppnats för 
projektet med tanke på rapporteringen. 

Det franska teamet rapporterade i sin sammanfattning av revisionen att den tillverkningslinje för 
syntetiskt kött, Beefer, som länge varit föremål för utveckling, äntligen har kommit ut på marknaden. 
Den första leveransen gick till Lund i Sverige 31.3.2021. Leveransen godkändes och kunden har 
betalat alla räkningar och intäktsföringen är således i ordning. Tekniken för tillverkning av syntetiskt 
                                                            
1 Korrigerat som ett skrivfel 9/2021. Tidigare ordalydelse ”i övriga fordringar”. 
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kött är helt banbrytande vetenskap, och därför har BeefSpeed Traction inte börjat aktivera 
produktutvecklingsutgifterna. Bolaget bedömer dock som bäst om kriterierna för aktivering av 
utgifterna för produktutveckling uppfylls i fråga om utvecklingen av storlinjen. Linjens kapacitet är 
10 000 kilo/år.  Eftersom bedömningen fortfarande pågår, gäller aktiveringen av 
produktutvecklingsutgifterna inte den räkenskapsperiod som avslutas 30.6.2021. Vi instämmer i 
denna tolkning. 

 

8. Förvärvade affärsverksamheter 

Dotterbolaget Pulivar International Ab köpte 1.1.2021 Kieroura Ab:s affärsverksamhet genom en 
aktieaffär. Köpesumman var 20,0 miljoner euro. Av den betalas 5,0 miljoner euro 1.1.2023 och 5,0 
miljoner euro 1.1.2024. Bifogat en anskaffningsvärdeskalkyl över det förvärvade bolaget: 

 

Balanspost (miljoner euro) Verkligt värde Redovisat värde 

Goodwill      5,2  - 
Varumärken      2,2  - 
Kundrelationer     0,3  - 
Anläggningstillgångar     8,3     8,5  
Kortfristiga tillgångar   12,3   12,3  
Likvida medel     0,7     0,7  
Eget kapital       -  -12,5  
Kortfristiga skulder    -9,0    -9,0  
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar  20,0  
Anskaffningspris för förvärvade affärsverksamheter  20,0  
 

Värderingsteamet har granskat värderingsberäkningarna av varumärken och kundrelationer för 
revisionsteamet. Avskrivningstiderna för anläggningstillgångar är förnuftiga. Nedskrivningen 
hänförde sig till en oförsäkrad lagerbyggnad som brann ner just före affären. De redovisade värdena 
har avstämts mot balansräkningen för överföringstidpunkten, och köpesumman och den andel som 
förblir skuld mot köpebrevet. Det konstaterades att köpesumman inte innehåller någon villkorlig 
komponent. 

Ägaren till Kieroura Ab var hustrun till Pulivar Abp:s verkställande direktör. Det noterades att Kieroura 
upphörde att tas upp i transaktionerna med närstående 31.12.2020, eftersom bolaget blev ett 
dotterbolag 1.1.2021. 

 

9. Resultatregleringar (passiva) 

Saldot av övriga resultatregleringar i koncernen är 9,0 (9,0) miljoner euro. Den största enskilda 
posten i övriga resultatregleringar som krympt var föregående års uppskov av betalningen av 
förskottsinnehåll som minskade med 2,0 miljoner euro, eftersom man under räkenskapsperioden 
2021 inte fortsatte med den betalningsplan som överenskommits 2019.  

Den största enskilda posten i resultatregleringar som ökat är den koncentrationsrabatt som för första 
gången erhållits för globalt gruppinköp av leasingmateriel. Biltillverkaren betalar rabatten direkt till 
dotterbolaget Pulivar International Ab och inte till leasingbolaget, för att bilarnas prissättningspolicy 
inte ska vara för transparent gentemot finansbolaget. Pulivar International Ab fick en gottgörelse på 
2,4 miljoner euro under den avslutade räkenskapsperiodens sista kvartal. Härav periodiserar bolaget 
1,8 miljoner euro på räkenskapsperioden 2022, eftersom bilarna i praktiken har tagits i användning 
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först i början av det sista kvartalet av räkenskapsperioden 2021. Periodiseringsgrunden förefaller 
förnuftig när man beaktar att leasingperioden är tre år. Pulivar International Ab gottgör i sin tur 
periodvis de koncernbolag där dessa bilar används. 

Av ökningen på sammanlagt 7,6 miljoner euro i anläggningstillgångarna beror största delen (4,8 
miljoner euro) på att leasingmaterielen förnyats i stor omfattning. 

I Pulivar International Ab:s resultatregleringssaldo ingår också en delbetalning på 1,0 miljoner euro 
av den villkorliga köpesumman för BeefSpeed N.V. som förvärvades 2018. Mätperioden för 
bestämmande av tilläggsbetalningen är oavslutad, så det är ändamålsenligt att ta upp posten i 
resultatregleringarna. 

Räntan på hybridlånet, 1,6 miljoner euro, för perioden 1.11.2020–30.6.2021 är korrekt beräknad och 
redovisad. Räntan hade först redovisats på kontot för ränteutgifter för skulder i anslutning till 
leasingskulder (IFRS 16), men den överfördes till ett eget konto på grund av en upptäckt under 
revisionen. I samband med korrigeringen upptäckte man att räntorna enligt IFRS 16 har sjunkit något 
från i fjol, vilket avspeglar den allmänna nedgången i räntenivåerna. 

Övriga resultatregleringsposter är sedvanliga löne-, lönebikostnads- samt skatteperiodiseringar. Vi 
upptäckte inget att anmärka på i dem. 

10. Konvertibelt lån 

Ett lån på 30 miljoner euro från ett penninginstitut har orsakat bolaget konstant huvudbry på grund 
av lånets kovenant, som överträddes under det andra kvartalet. Lånet har genom en diskontering 
med 20 procent omvandlats till ett konvertibelt lån. Registreringsdatum för det konvertibla lånet var 
25.6.2021.  

 

11. Revision av ingående balans 

Det är fråga om det första revisionsåret i Pulivar-koncernen. Respektive lokalt revisionsteam har 
rapporterat till oss att de reviderat den ingående balansen utan problem, samt diskuterat med den 
föregående revisorn i ISA-standardernas anda. Det har inte framkommit något som påverkar 
revisionen eller det föregående bokslutet.  

 

12. Diskussioner med företrädare för den föregående koncernrevisorn Helker&Melker 

Revisionssammanslutningen Helker&Melker Ab hade utsett Ärräpää till huvudansvarig revisor för 
Pulivar och han berättade att relationen till Pulivars ledning alltid har varit bra. Han lyfte ändå fram 
Pulivars nya ledning och det nya aggressivare bonussystem som utvecklats för ledningen. Enligt 
honom kan det fungera som ett incitament till resultatmanipulering. 

Helker&Melkers revisionsmanager berättade att det inte behövs någon garantiavsättning. Bolagets 
produkter inom segmentet Produkter fungerar klockrent. Produkterna kräver en reparation på 2 
procent beräknad på försäljningspriset genast efter 12 månader. Garantikostnaden är således jämn 
och den påverkar inte resultaträkningen. Garantikostnaden för produktionssystemen ingår i 
intäktsföringskalkylerna för produkterna, eftersom de reparationer som behövs i praktiken görs under 
provdriften före det slutliga godkännandet. Senare garantiåtaganden är mycket sällsynta. 

I egenskap av nya revisorer var vi också intresserade av vad företrädarna för Helker&Melker trodde 
att det beror på att försäljningen inom segmentet Produkter sjunker. Under räkenskapsperioden 
2019 var segmentets omsättning 125 miljoner euro (moderbolagets andel 26,2 miljoner euro). Under 
räkenskapsperioden 2020 var segmentets omsättning 117,3 miljoner euro (moderbolagets andel 23 
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miljoner euro). Under räkenskapsperioden 2021, som nu är föremål för granskning, tycks den 
nedåtgående trenden fortsätta. Enligt företrädarna för Helker&Melker beror den nedåtgående 
trenden på att Zigibooster åldras tekniskt och på att marknadsandelen därför minskar. Bolaget har 
inte heller tidigare haft någon teknik som lämpat sig för IoT-digitalisering. Digitaliseringsprojektet 
som gäller BDX-comforter samt den nya Hilavitkutin väntas vända denna trend och återge segmentet 
Produkter konkurrenskraften. 

Helker&Melkers revisionsmanager berättade också att det alltid har varit mycket svårt att begära 
saldobekräftelser på kundfordringarna. Kundernas reskontra är organiserade enligt en helt annan 
logik än Pulivar-koncernens reskontra, och det tar alltid enormt länge att analysera och utreda 
svaren.  

 

13. Ansvarsrapport 

Bolaget har avsevärt påskyndat sitt arbete mot klimatförändringen under räkenskapsperioden 2021. 
Bolaget har ytterligare lyckats minska mängden platsråmaterial i sina förpackningar och produkter. 
Numera finns det solpaneler på taket till samtliga fabriksbyggnader. För att minska arbetstagarnas 
koldioxidutsläpp har de sparkbräden som används för att förflytta sig i fabrikssalarna och långa 
kontorskorridorer bytts ut mot eldrivna. Detta gör också att de äldre arbetstagarna trivs och orkar 
längre i arbetet. 

Koncernens verksamhet blir inte organiskt utsläppsfri före 2035. Därför har koncernen beslutat och 
meddelat i offentligheten att man från och med räkenskapsperioden 2021 kommer att köpa 
utsläppskompensation för att nolla sitt koldioxidfotavtryck. På utsläppsauktionen i Rotterdam i 
oktober 2020 köpte Pulivar International Holding Ab kompensationer för 2021–2023 åt koncernen, 
sammanlagt 105 000 (räkenskapsperiod 2021: 30, räkenskapsperiod 2022: 35 och 
räkenskapsperiod 2023: 40) ekvivalentton, när de kom ut på marknaden från Tesla till det förmånliga 
priset 20 euro/ton. Det var ett lysande tillfälle, eftersom bolagets utsläpp beräknas stiga årligen med 
5 ton/år.  

Koncernens resultat sjönk till följd av köpet. Man ville ha maximal offentlighet för gärningen, och 
enligt bolagets kommunikation var kostnaden på 2,1 miljoner euro en exceptionell post som hänförde 
sig till räkenskapsperiodens sista kvartal samt hela året. 

 

14. Händelser efter räkenskapsperiodens utgång 

Revisionsteamet rapporterade från Mexiko 25.8.2021 att den nya kunden Managua Roasters Inc. 
har ansökt om företagssanering 29.6.2021. Boets största borgenär är förutom de lokala bankerna 
bolagets huvudkonkurrent Vespa&Maccina Inc. Bankernas samt Vespa&Macchinas ställning som 
borgenärer med säkerhet är betydligt bättre än andra borgenärers. Det går rykten på stan om att 
Vespa&Maccina avsiktligt har knuffat Managua Roasters i famnen på sin konkurrent.  

 

15. Bekräftelsebrev från ledningen 

Vi har fått ett skriftligt bekräftelsemeddelande som styrelseordföranden och koncernens 
verkställande direktör undertecknat i dag i enlighet med vår revisionssammanslutnings policy. 

Dessutom har koncernbolagens revisorer självständigt skaffat ledningens bekräftelsebrev från de 
bolag de reviderat. Utgående från rapporterna från de utländska revisorerna finns det inget att 
anmärka på i dessa. 
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16. Bekräftelser om oberoende 

Bekräftelser på oberoende ställning i enlighet med vår policy har mottagits från alla som deltagit i 
revisionsarbetet och de utländska revisorerna har på motsvarande sätt bekräftat sin oberoende 
ställning. 
 
 

17. Andra tjänster än revisionstjänster som revisorn utfört  

Vi har granskat uppgifterna om övriga tjänster i enlighet med not 5 till koncernbokslutet. Vi 
konstaterade att revisionsuppdragets ansvarige partner CGR Diego Ahdinko godkänt tjänsterna i 
fråga. Utgående från detta konstaterar vi att tjänsterna i fråga är ändamålsenliga och förenliga med 
de bestämmelser som följs i Finland samt att inga tjänster som är s.k. förbjudna i EU-förordningen 
utförts. 
 
 

18. Tilläggsrapport som ges till revisionsutskottet  

I och med EU-förordningen som gäller PIE-sammanslutningar ska den lagstadgade revisorn avge 
en skriftlig tilläggsrapport till revisionsutskottet senast när revisionsberättelsen överlämnas. Vi har 
avgett en tilläggsrapport till revisionsutskottet. 

 

4.9.2021 
 

Underskrifter 

 

Tiina Täsmäyttäjä    Risto Raportti 
Tiina Täsmäyttäjä    Risto Raportti 
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