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SISÄLTÖ



Interavanti Oyj on vuonna 1987 perustettu kiinteistösijoitusyhtiö. Yhtiö on noteerattu 

NASDAQ OMX Helsingin pörssissä vuodesta 1988.

Interavantin toimialana on harjoittaa kiinteistöjen sekä kiinteistö- ja asunto-osakkeiden 

vuokrausta, ostamista ja myymistä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi toimia 

rakennuttajana. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa, yrityskauppoihin ja kiinteistöihin 

liittyvää kehitys- ja jalostustoimintaa sekä konsultointia.

Konserniin kuuluu myös lihanjalostustoimintaa harjoittava Yrjö Wigren Oy.

Interavanti Oyj lyhyesti
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Arvoisa lukija,

Vuosi 2011 oli Interavanti Oyj:n konsernille poikkeuksellinen. Interavanti Oyj:n ja Perniön 

Liha Oy:n yhdessä omistama yhtiö osti Suomen vanhimman lihanjalostustehtaan Yrjö 

Wigren Oy:n liiketoiminnan.

Vuoden 2011 aikana yhtiö teki yhteensä n. 1,5 miljoonalla eurolla investointeja kiinteistöihin. 

Investoinnit vaikuttavat positiivisesti tilojen vuokrattavuuteen, energiatehokkuuteen ja 

käytännöllisyyteen.

Kiinteistösijoitustilojen vuokrausaste oli 94.2 %.  

Interavanti Oyj etsii edelleen kiinteistösijoituskohteita sekä osakkuuksia kasvuyrityksissä.

Interavantin maksuvalmius ja omavaraisuusaste ovat olleet edelleen hyvällä tasolla, mikä 

on jatkossakin yhtiön tavoitteena kohtuuttomien riskien välttämisen lisäksi.

Interavanti uskoo kiinteistösijoitustoimintansa toimivan jatkossa vuoden 2011 tavoin 

suunnitellun mukaisesti ja lihanjalostustehdas Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminnan tuloksen 

kehittyvän positiiviseksi.

Kiitän kuluneesta vuodesta asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme.

Helsingissä helmikuun 14. päivänä 2012 

Veikko M Vuorinen

Toimitusjohtajan katsaus
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Sijoituskiinteistöpääoma yht. 63 190 m2 (63 208) koostui Suomessa,

Virossa, Unkarissa ja Puolassa sijaitsevista teollisuus-, liike- ja 

toimistotiloista. 

Vuokratun sopimuskannan arvo, joka oli n. 9,6 milj. eur, on  

laskettu sopimusten kiinteästä vuokra-ajasta nykyisellä vuokralla. 

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa on käytetty irtisano-

misajan pituutta. Sopimusten määrä oli 170 (118) kappaletta.

Sijoituskiinteistöt

Vuokrattavat tilat jakautuvat pääosin teollisuus-, toimisto- ja liiketiloihin seuraavasti:

Pinta-alat % 2011 2010
Teollisuustilat 78 % 77 %

Liiketilat 7 % 7 %

Toimistotilat 15 % 16 %

Pinta-alat m² 2011 2010
Teollisuustilat 49 539 48 836

Liiketilat 4 153 4 212

Toimistotilat 9 228 9 889

Asunnot 270 270

Tilojen alueellinen sijoittuminen pinta-alasta 2011 2010 
Suomi

 Pääkaupunkiseutu 22 % 22 %

 Tampere 4 % 4 %

 muu Etelä-Suomi 7 % 7 %

Ulkomaat

 Viro 38 % 38 %

 Unkari 19 % 19 %

 Puola 10 % 10 %

Vapaana olevien tilojen osuus koko kiinteistökannan tasearvosta oli 5,9 % (6,6).

Teollisuustilojen vuokrausaste oli 94 % (95), liiketilojen 91 % (100), toimistotilojen 97 % (85).  Koko kiinteistökannan keskimääräinen nettotuotto  

tasearvolle oli 7,9 % (7,9). Vuokrattujen tilojen keskimääräinen nettotuotto tasearvolle oli 8,6 % (8,6), joka jakautui tilatyyppien mukaan seuraavasti: 

teollisuustilat 8,1 % (8,4), toimistotilat 8,9 % (8,0) ja liiketilat 11,8 % (10,7). Kaikkien tilojen kirjanpidollinen (IFRS) keskihinta oli 622 eur/m2 (631). 

Sijoituskiinteistöjen lisäksi omassa käytössä olevia tiloja kotimaassa oli 662 m2 (246).

AVAINLUVUT
1000 eur 2011 2010 muutos %
Liikevaihto 9 141 4 092 123,39 %

Liikevoitto 1 048 2 598 -59,66 %

Voitto ennen veroja 695 2 108 -67,03 %

Omavaraisuusaste % 56,4 60,8 -7,24 %

Vuokrattavien tilojen
- pinta-ala m² 63 190 63 208 -0,03 %

- tasearvo 1000 eur 39 316 39 908 -1,48 %

- vuokrausaste % 94,2 93,5 0,75 %

- keskimääräinen nettotuotto % 7,9 7,9 0,00 %

Pinta-alat, %

Teollisuus 78 %

Toimisto 15 %

Liike 7 %

Tilojen kiinteistöpääoma, milj. eur

Teollisuus 30,2

Toimisto 5,5

Liike 3,6

Vuokratuottojen kertyminen, %

Teollisuus 69 %

Toimisto 17 %

Liike 14 %
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INTERAVANTI OYJ 
Hallituksen toimintakertomus

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto oli 9,1 milj. euroa (4,1) sisältäen Yrjö Wigren Oy:n liike-

vaihdon 5,1 milj. euroa. Lisäksi konsernin muihin tuottoihin sisältyy aikai-

sempina vuosina luottotappioina kirjattuja lainasaatavia 0,5 milj. euroa. 

Tilikauden tulos oli 0,8 milj. euroa (2,0). Tulos/osake oli 0,10 euroa 

(0,21). Omavaraisuusaste oli 56,4 % (60,8) ja gearing oli 60,2 % (52,5). 

Kiinteistöliiketoiminnan tulokseen vaikutti negatiivisesti sijoituskiinteis-

töjen käyvän arvon muutokset -0,8 milj. euroa (0,9), Lahdessa sijaitse-

van kiinteistön maaperänpuhdistuskulut 0,2 milj. euroa ja inflaatiota  

nopeammin kasvaneet hoitokulut. Lihanjalostustoiminnan vaikutus  

konsernin tulokseen ennen veroja oli -0,6 milj. euroa sisältäen määräys-

vallattomille osakkeenomistajille kuuluvan osuuden.

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut esitetään koko-

naisuudessaan vertailutietoineen osassa ”tunnusluvut”, sivulla 53.

Sijoitusomaisuus
Interavanti Oyj:n hallinnassa oli sijoituskiinteistöjä ja -huoneistoja 

31.12.2011 yhteensä 63 190 m2 (63 208). Vuokrausaste oli kauden 

päättyessä 94,2 % (93,5). Vuokrattujen tilojen keskimääräinen netto-

tuotto oli 8,6 % (8,6). 

Tilojen jakautuminen ja vuokrausastetilanne 
Suomessa on sijoituskiinteistöjä yht. 20 561 m2 (20 977), joka on 

n. 33 % (33) koko sijoituskiinteistökannasta. Vuokrausaste on n. 84 % 

(82). Investoinnit olivat 1,0 milj. euroa, jotka kohdistuivat pääosin  

kolmeen kohteeseen. Investoinnit vaikuttavat positiivisesti tilojen  

vuokrattavuuteen. Osa investoinneista on ollut korvausinvestointeja.

Virossa tytäryhtiö Varasto Estonia Oü:n omistuksessa on logistiikka- 

tiloja yht. 24 073 m2 (24 073), joka on 38 % (38) koko kiinteistökannasta. 

Vuokrausaste on n. 98 % (98). Rakennusoikeutta on jäljellä n. 7 000 m2. 

Investoinnit olivat 0,3 milj. euroa. Investoinnit vaikuttavat alentavasti 

kiinteistön lämmityskustannuksiin.

Puolassa tytäryhtiö Varasto Poland Sp. z o.o.:n omistuksessa on logistiikka-

tiloja yht. 6 486 m2 (6 486), joka on n. 10 % (10) koko kiinteistökannasta. 

Vuokrausaste on 100 % (100). Rakennusoikeutta on jäljellä n. 35 000 m2.

Unkarissa tytäryhtiö Warasto Hungary Kft:n omistuksessa on logistiikka-

tiloja yht. 12 070 m2 (11 672), joka on 19 % (19) koko sijoituskiinteistö-

kannasta. Vuonna 2011 yhtiö osti tontilla sijaitsevan rakennuksen  

398 m2. Investointi oli 0,2 milj. euroa. Rakennus on ennalta sovitusti 

vuokrattu päävuokralaiselle. Vuokrausaste on 100 % (100).

Investoinnit
• Suomi:  1,0 milj. euroa

• Viro: 0,3 milj. euroa

• Unkari: 0,2 milj. euroa

Yrityshankinnat
Interavanti Oyj:n ja Perniön Liha Oy:n yhdessä omistama yhtiö osti  

Suomen vanhimman lihanjalostustehtaan Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminnan 

Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä. Investointi oli yht. 2,8 milj. euroa  

sisältäen arvioidun lisäkauppahinnan 0,7 milj. euroa.

Yrjö Wigren Oy:n palveluksessa olevat 27 henkilöä siirtyivät kaupan yhtey-

dessä vanhoina työntekijöinä. Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminta jatkui keskey-

tymättömänä Tampereen Sarankulmassa. Kaupantekohetkellä 16.3.2011 

rahana suoritettu kauppahinta oli 1,9 milj. euroa. Hankintamenoon sisältyy 

lisäksi kaupan yhteydessä hankitun vaihto-omaisuuden hankintameno  

0,2 milj. euroa sekä arvioitu 0,7 milj. euron suuruinen lisäkauppahinta. 

Yhtiö on konsolidoitu tytäryhtiönä Interavanti Oyj:n 2011 lukuihin. Vaikutus 

konsernin 2011 liikevaihtoon oli 5,1 milj. euroa ja tulokseen ennen veroja 

-0,6 milj. euroa sisältäen määräysvallattomille osakkeenomistajille kuulu-

van osuuden. Yhtiön liiketoiminta ja johto järjesteltiin kokonaan uudestaan 

vuoden 2011 aikana. Järjestelyistä koitui kertaluonteisia kuluja. Yhtiön  

liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn tavoitteena on vastata toimialan  

tulevaisuuden haasteisiin ja omistajien taloudellisiin odotuksiin.

Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminta raportoidaan segmentillä ”lihanjalostus-

toiminta” Interavanti Oyj:n konsernitilinpäätöksessä.

Omaisuuden arvostus
Sijoituskiinteistöjen markkina-arvot on arvioitu ulkopuolisen arvioitsijan 

toimesta 31.12.2011. Yhtiö on käyttänyt kirjanpidossaan arvioitsijan  

ilmoittamaa arviota vähentäen siitä tarkkuusmarginaalin alarajan -10 %.  

Katsauskaudella on kirjattu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia 

-0,8 milj. euroa (0,9).  Käyvän arvon muutos sisältää sekä arvostusvoittoja 

että -tappioita. 

Rahoitus
Konsernin korolliset velat ovat yhteensä 17,2 milj. euroa (15,2), josta alle 

vuoden kuluttua erääntyvien osuus 1,8 milj. euroa (0,9) sisältyy taseen 

lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin rahavarat ovat 0,4 milj. euroa (0,7) ja 

nettovelka 16,8 milj. euroa (14,4). Katsauskauden lopussa konsernilla  

on yhteensä 3,4 milj. euroa (0,8) shekkitililimiittiä, josta käyttämättä on  

2,5 milj. euroa (0,8).
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Hallituksen
toimintakertomus

Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous 8.3.2011 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen  

tilikaudelta 1.1.- 31.12.2010 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen 

jäsenille ja toimitusjohtajalle kyseiseltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Interavanti 

Oyj:n voittovaroissa olevat tappiot katetaan sijoitetun vapaan oman  

pääoman rahastosta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että varoja jaetaan 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta eli 

yhteensä 485 160,30 euroa. Varojen maksu alkoi 18.3.2011.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu 4 jäsentä. Hallituksen  

jäseniksi yhtiökokous valitsi edelleen Lasse Jokisen, Pekka Saarenpään, 

Jorma Lindströmin ja Veikko M Vuorisen. 

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers 

Oy, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Samuli 

Perälä, KHT.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen  

hankkimaan ja luovuttamaan omia osakkeita enintään 970 320 kpl. 

Omien osakkeiden hankintaa ei ole käynnistetty. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 20 000 000 kpl 

uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusia 

osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajille heidän osakeomistusten 

suhteessa tai osakeomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla  

annilla. Uusien osakkeiden antamisohjelmaa ei ole käynnistetty.

Tulevaisuuden näkymät
Katsauskauden aikana kiinteistötoimialan käyttökulut ovat kasvaneet 

inflaatiota nopeammin, mikä on vaikuttanut negatiivisesti kiinteistöjen 

tuottotasoon. Interavanti Oyj odottaa samansuuntaisen kehityksen  

jatkuvan lievempänä kuluvan vuoden aikana.

Katsauskauden aikana Interavanti Oyj osti yhdessä Perniön Liha Oy:n kanssa 

Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminnan Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä. Yrjö Wig-

ren Oy:n vaikutus konsernin 2011 tulokseen ennen veroja oli -0,6 milj. euroa. 

Yhtiö odottaa Yrjö Wigren Oy:n vuoden 2012 tuloksen olevan positiivinen.

Interavanti Oyj osallistuu sähköenergiaa päästöttömästi tuottavaa  

laitteistoa suunnittelevaan PowerTube Oy -nimiseen yritykseen toimien 

sen toisena perustajana. PowerTube Oy jatkaa neuvotteluja mahdollisten 

yhteistyökumppanien kanssa jatkokehityksen suhteen.

Yhtiö jatkaa Puolassa omistamansa maa-alueen II vaiheen rakentamisen 

suunnittelua.

Yhtiö etsii edelleen kiinteistösijoituskohteita sekä osakkuuksia  

kasvuyrityksistä.

Toiminnan riskit 

Kiinteistöliiketoiminnan riskit
Interavantin kiinteistöliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat lähinnä 

asiakas- ja rahoituskeskeisiä. 

Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama ja taloudellinen 

epävarmuus heijastuvat myös Interavanti Oyj:n toimintaan siten, että 

yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen ja pitkittyminen on vaikut-

tanut epäsuotuisasti yhtiön asiakkaisiin ja sitä kautta se voi vaikuttaa 

myös Interavanti Oyj:n liiketoimintaan. Yhtiön ulkomailla sijaitsevat  

kohteet on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuksilla vakavaraisille vuokra-

laisille. Interavantin vuokrasopimukset Puolassa ja Unkarissa ovat  

euromääräisiä.

Yhtiö otti vuonna 2008 18,0 milj. euron vaihtuvakorkoisen lainan. Katsa-

uskauden päättyessä lainaa on jäljellä 14,2 milj. euroa (15,2), josta  

12,3 milj. euroa (14,2) on suojattu koronvaihtosopimuksella. Lisäksi kon-

serniin kuuluva tytäryhtiö otti vuonna 2011 0,8 milj. euron vaihtuvakor-

koisen lainan, josta 0,4 milj. euroa on suojattu koronvaihtosopimuksella.

Yhtiö haluaa edelleen pitää maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen  

hyvänä ja välttää kohtuuttomia riskejä.

Lihanjalostusliiketoiminnan riskit  
Lihanjalostusliiketoiminnan kannattavuuteen voivat vaikuttaa liharaaka-

aineen markkinahinnan muutokset sekä muutokset suomalaisen liha-

raaka-aineen tuotantomäärissä ja saatavuudessa. Myös muutokset lihan 

kulutustottumuksissa voivat vaikuttaa lihanjalostustoiminnan kannatta-

vuuteen ja liiketoiminnan laajuuteen. 

Yrjö Wigren Oy pyrkii suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten 

hintakehityksen vaikutukselta tarvittaessa tuotannollisin sopeutuksin ja 

pyrkii ennakoimaan muutokset lopputuotteiden hinnoittelussa. 

 

Elintarvikkeiden valmistukseen liittyy aina raaka-aineiden, valmisteiden 

ja tuotantoprosessin laatuun ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Yrjö Wig-

ren Oy:llä on käytössään menetelmät tuotantoprosessien turvallisuuden 

varmistamiseksi. Omavalvonnalla varmistetaan tuotannon laatu.
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Suomalainen elintarvikealan vähittäiskauppa on hyvin keskittynyttä. 

Riippuvuus yksittäisistä asiakkuuksista voi tällöin muodostua suurem-

maksi. Wigren tunnetaan lähes satavuotiaasta perinteestään ja korkea-

laatuisista tuotteistaan, mikä antaa vahvan pohjan yhtiön tulevaisuuden 

kehittämiselle. Yrjö Wigren Oy:n arvostettu tuotemerkki vahvistaa yhtiön 

asemaa elintarvikkeiden tuotantoketjussa. 

Lähipiiritapahtumat
Katsauskauden aikana Joestoni Investeeringu AS on vuokrannut tilaa  

Varasto Estonia Oü:ltä ja Varasto Estonia Oü on ostanut kiinteistön  

huoltoa ja hallinnointia Joestoni Investeeringu AS:ltä, jonka omistaja 

kuuluu Interavantin lähipiiriin. 

Katsauskauden aikana Interavanti Oyj on ostanut kiinteistöjen välitys-

palvelua Suomen Toimitilavälitys Oy:ltä, jossa Interavanti Oyj:n lähipiiriin 

kuuluvilla on huomattava vaikutusvalta.

Vuoden 2011 aikana on ostettu vähäinen määrä asiantuntijapalveluja 

muilta lähipiiriin kuuluvilta tahoilta.

Osakkeet
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä enimmäis-

määrää. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa ja kaikilla 

osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon sekä yhtiön varoihin. Osakkei-

den lukumäärä 31.12.2011 oli 9 703 206. Tiedot yhtiön osakkeenomistajis-

ta on esitetty osassa ”Osakkeet ja osakkeenomistajat”, sivuilla 55-56.

Sisäpiiriasiat
Interavanti Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsingin pörssin, Keskuskauppa- 

kamarin ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton valmistelemaa  

sisäpiiriohjetta, jonka lisäksi käytössä on oma sisäinen ohje. Sisäpiiri- 

rekisteriä hoidetaan yhtiön omasta toimesta.

Selvitys Interavanti Oyj:n hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2011
Tämä selvitys on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu  

samanaikaisesti kuin toimintakertomus yhtiön internet -sivuilla.

Selvitys tuotekehitystoiminnasta
Tilikauden aikana ei ole ollut merkittävää tutkimus- ja tuotekehitys- 

toimintaa.

 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 39 (4)  

henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi tilikauden aikana, kun konsernin  

lukuihin liitettiin tytäryhtiö Yrjö Wigren Oy:n henkilöstö. Tilikaudella  

muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 1,3 (0,3) milj. euroa. 

AML:n 2:9 § mukaiset ilmoitukset
Interavanti Oyj:lle ei tehty arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 § mukaisia 

ilmoituksia ajalla 1.1.- 31.12.2011

Tilinpäätöshetken jälkeiset tapahtumat
Tilinpäätöshetken jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Hallituksen ehdotus emoyhtiön varojen käyttämisestä
Emoyhtiön tilikauden tulos osoittaa tappiota 398 171,86 euroa. Hallitus 

ehdottaa, että tilikauden tappio katetaan sijoitetun vapaan oman pää-

oman rahastosta. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 3 747 143,70 eu-

roa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 

jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa/ 

osake yhteensä 970 320,60 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 

että hallitus saa myös lisävaltuudet enintään 0,15 euroa/ osake varojen 

jakamiseen vuodelta 2011.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole 

tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu varojenjako ei vaaranna 

hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiön johto vakuuttaa, että tilinpäätöksen yhteydessä sovellettuja  

tilinpäätösstandardeja noudattaen laaditut tilinpäätösasiakirjat antavat 

johdon mukaan oikean ja riittävän kuvan toisaalta liikkeeseenlaskijan ja 

toisaalta konsernin varoista, veloista, taloudellisesta asemasta sekä  

voitosta tai tappiosta.  



Konserni-
tilinpäätös
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1000 eur (IFRS) Viite 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO 4, 5 9 141 4 092
Muut tuotot 6 476 49
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos  65 0
Aineiden, tarvikkeiden ja palvelujen käyttö  -2 568 0
Ylläpito- ja korjauskulut  -1 457 -1 447
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 8 -1 551 -315
Poistot 7 -288 -16
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset 14 -785 876
Sijoituskiinteistöjen myyntivoitot ja -tappiot 13 0 27
Muut kulut 9 -1 985 -668

Liikevoitto  1 048 2 598

Rahoitustuotot 10 515 281
Rahoituskulut 10 -868 -771

Voitto ennen veroja  695 2 108

Tuloverot 11 58 -108

TILIKAUDEN TULOS  753 2 000

Tilikauden laaja tulos  753 2 000

Tilikauden tuloksen jakautuminen
   Emoyrityksen omistajille  970 2 013
   Määräysvallattomille omistajille  -217 -13
  753 2 000

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyrityksen omistajille  970 2 013
   Määräysvallattomille omistajille  -217 -13
  753 2 000

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
   Laimentamaton ja laimennettu 12 0,10 0,21

Konsernin laaja tuloslaskelma
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Konsernitase

1000 eur (IFRS) Viite 31.12.2011 31.12.2010

VARAT
    

Pitkäaikaiset varat

Sijoituskiinteistöt 14 39 316 39 908

Aineettomat hyödykkeet 15, 16 1 872 0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 2 465 335

Myytävissä olevat rahoitusvarat 18, 26 75 124

Lainat ja muut saamiset 19, 26 609 3 280

Laskennalliset verosaamiset 20 120 23

  44 457 43 670

Lyhytaikaiset varat    

 

Vaihto-omaisuus 21 359 0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 19, 26 4 194 848

Rahavarat 22, 26 420 737

  4 973 1 585

VARAT YHTEENSÄ  49 430 45 255

OMA PÄÄOMA JA VELAT     

   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     

Osakepääoma 23 13 584 13 584

Ylikurssirahasto 23 5 788 5 788

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 4 145 5 485

Muuntoerot  -80 -80

Kertyneet voittovarat  4 484 2 659

Yhteensä  27 921 27 436

Määräysvallattomien omistajien osuus  -118 29

Oma pääoma yhteensä 23 27 803 27 465

Pitkäaikaiset velat     
Lainat 24, 26 15 334 14 211

Laskennalliset verovelat 20 1 276 1 237

Muut velat 25, 26 756 0

  17 366 15 448

Lyhytaikaiset velat     

Lainat 24, 26 1 818 947

Ostovelat ja muut velat 25, 26 2 443 1 395

  4 261 2 342

Velat yhteensä  21 627 17 790

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  49 430 45 255
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Konsernin rahavirtalaskelma

1000 eur (IFRS) Viite 1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liikevoitto  1 048 2 598

Oikaisut liikevoittoon 30 1 073 -899

Käyttöpääoman muutos 30 -206 497

Maksetut korot  -784 -673

Saadut korot  348 44

Saadut osingot  121 216

Maksetut verot  0 318

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ  1 600 2 101

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Liiketoimintakauppa 31 -2 128 0

Investoinnit sijoituskiinteistöihin 14 -1 338 -775

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin  -46 -4

Annettujen lainojen takaisinmaksut  411 8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti  15 13

Luovutustulot sijoituskiinteistöistä  0 149

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ  -3 086 -609

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lainojen takaisinmaksut  -948 -948

Uudet lainat  2 532 0

Määräysvallattomien osakkeenomistajien sijoitukset yhtiöön  70 0

Varojenjako  -485 -485

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA YHTEENSÄ  1 169 -1 433

RAHAVAROJEN MUUTOS YHTEENSÄ  -317 59

Rahavarat 1.1.  737 678

Rahavarat 31.12. 22, 30 420 737
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Laskelma konsernin
oman pääoman muutoksista

     Sijoitetun   Emoyrityksen
     vapaan   omistajille Määräys-
     oman   kuuluva  vallattomien Oma
   Osake- Ylikurssi- pääoman Muunto- Kertyneet oma pääoma omistajien pääoma
1000 eur Viite pääoma rahasto rahasto erot voittovarat yhteensä osuus yhteensä
        

Oma pääoma 1.1.2010  13 584 5 788 6 521 -80 95 25 908 42 25 950
Varojenjako sijoitetun vapaan oman  

pääoman rahastosta    -485   -485  -485

Katettu emoyhtiön edellisten 

vuosien tappiot    -551  551 0  0

Tilikauden laaja tulos      2 013 2 013 -13 2 000

Oma pääoma 31.12.2010 23 13 584 5 788 5 485 -80 2 659 27 436 29 27 465

Oma pääoma 1.1.2011  13 584 5 788 5 485 -80 2 659 27 436 29 27 465
Varojenjako sijoitetun vapaan oman  

pääoman rahastosta    -485   -485  -485

Katettu emoyhtiön edellisten 

vuosien tappiot    -855  855   0

Sijoitus tytäryhtiön omaan pääomaan        70 70

Tilikauden laaja tulos      970 970 -217 753

Oma pääoma 31.12.2011 23 13 584 5 788 4 145 -80 4 484 27 921 -118 27 803
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Konserni-
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liitetiedot
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Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot

1. KONSERNIN PERUSTIEDOT

Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskitty-

nyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja 

myymiseen. Sijoituskohteet sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Unkarissa 

ja Virossa. Lisäksi konserniin kuuluu lihanjalostustoimintaa harjoittava 

Yrjö Wigren Oy.

Konsernin emoyhtiö Interavanti Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka 

on Helsinki. Yhtiön rekisteröity osoite on Mannerheimintie 118, 9. krs, 

00270 Helsinki. Jäljennökset konsernitilinpäätöksestä on saatavissa yllä 

mainitusta osoitteesta, sekä yhtiön internet-sivuilta www.interavanti.fi

Yhtiö on listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssin päälistalla.

Interavanti Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2012 tämän 

tilinpäätöksen julkaistavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeen-

omistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen julkista-

misen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös 

mahdollisuus tehdä päätös tilinpäätöksen muuttamisesta. 

2. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Laatimisperusta
Interavantin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätös- 

standardien (IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 

31.12.2011 voimassa olevia IAS ja IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC 

-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 

kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa 

(EY) Nro 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi 

hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpää-

töksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS -säännöksiä täydentävien 

kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin  

perustuen lukuun ottamatta sijoituskiinteistöjä ja käypään arvoon  

tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja, jotka on arvostettu  

käypään arvoon. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. 

Konserni on soveltanut 1.1.2011 alkaen seuraavia uusia tai uudistettuja 

standardeja ja tulkintoja:

•	 Uudistettu	IAS	24	Lähipiiriä	koskevat	tiedot	tilinpäätöksessä	–stan-

dardia.	Lähipiirin	määritelmää	on	täsmennetty	ja	tiettyjä	liitetietovaa-

timuksia	on	muutettu.	Uudistetulla	standardilla	ei	ole	ollut	vaikutusta	

konsernin	tilinpäätökseen.

•	IFRS-standardeihin	tehdyt	parannukset	(Improvements	to	IFRSs	–muu-

tokset	toukokuu	2010).	Annual	Improvements	–menettelyn	kautta	stan-

dardeihin	tehtävät	pienet	ja	vähemmän	kiireelliset	muutokset	kerätään	

yhdeksi	kokonaisuudeksi	ja	toteutetaan	kerran	vuodessa.	Hankkeeseen	

kuuluvat	muutokset	koskevat	yhteensä	seitsemää	standardia.	Muutoksil-

la	on	ollut	vähäinen	tai	ei	lainkaan	vaikutusta	konsernin	tilinpäätökseen.

Muut uudet tai uudistetut standardit tai tulkinnat eivät olleet konsernin 

kannalta relevantteja. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS -standardien mukaisesti edellyttää  

konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimis-

periaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttänyt 

konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaes-

saan ja jolla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, 

on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet 

ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”.

Tytäryritykset
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Interavanti Oyj ja kaikki sen 

suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt. Tytäryritykset ovat yrityksiä, 

joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni 

omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Myös 

potentiaalisen määräysvallan olemassaolo on otettu huomioon määräys-

vallan syntymisen ehtoja arvioitaessa silloin, kun potentiaaliseen ääni-

valtaan oikeuttavat instrumentit ovat tarkasteluhetkellä toteutettavissa. 

Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja  

liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintameno-

menetelmällä. Hankitut tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpää-

tökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan 

ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja realisoi-

tumattomat voitot, sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilin-

päätöstä laadittaessa.

Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysval-

lattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja määräys-

vallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esitetään  

omana eränään taseessa oman pääoman osana. 

Keskinäiset kiinteistöyhtiöt  Keskinäiset kiinteistöyhtiöt on konsolidoitu 

suhteellisella yhdistelymenettelyllä siten, että konsernitilinpäätös  

sisältää konsernin hallinnassa olevat tilat sekä niihin liittyvät muut  

varat ja velat.
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Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden omistamat kiinteistöt on hankinnan  

yhteydessä arvostettu käypään arvoon.

Muut tytäryhtiöt  Muut tytäryhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

täysimääräisenä.

Osakkuusyritykset  

Kaikki osakkuusyhtiöt ovat asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistö-

osakeyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt on esitetty taseessa käyvän arvon määräi-

sinä erässä sijoituskiinteistöt.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen 

toiminta- ja esittämisvaluutta. 

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat   Ulkomaan rahan mää-

räiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaan 

rahan määräiset monetaariset erät muunnetaan toimintavaluutan 

määräisiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan rahan 

määräiset ei-monetaariset erät, jotka arvostetaan käypiin arvoihin, 

muunnetaan toimintavaluutan määräisiksi käyttäen arvostuspäivän 

valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät arvostetaan  

tapahtumapäivän kurssiin. 

Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien 

muuttamisesta syntyneet voitot ja tappiot merkitään tuloslaskelmaan. 

Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot esitetään vastaavissa erissä  

liikevoiton yläpuolella. 

Ulkomaisten konserniyritysten tilinpäätösten muuntaminen   Niiden 

ulkomaisten tytäryhtiöiden, joiden tuotot ja kulut ja rahoitustapahtumat 

ovat pääosin euromääräisiä, toimintavaluuttana on käytetty euroa.  

Näiden tytäryhtiöiden monetaariset ulkomaan rahan määräiset erät on 

esitetty konsernitilinpäätöksessä käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia ja 

ei-monetaariset erät on esitetty konsernitilinpäätöksessä käyttäen liike-

toimen toteutumispäivän kurssia. Ei-monetaariset erät, jotka arvostetaan 

käypään arvoon, on esitetty tilinpäätöksessä käyttäen valuuttakursseja, 

jotka ovat vallinneet silloin, kun käypä arvo on määritetty. 

Muiden ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuotto- ja kulu-

erät on muunnettu euroiksi liiketoimien kauden keskikursseihin ja taseet 

tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Tilikauden tuloksen muuntaminen 

eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka 

kirjataan omaan pääomaan. Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon 

eliminoinnista sekä hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien 

muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan omaan pääomaan. Kun 

tytäryritys myydään kokonaan tai osittain, kertyneet muuntoerot kirjataan 

tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota. 

Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut  

mitataan euroissa.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Rahoitusvarat  Konserni luokittelee rahoitusvarat seuraaviin ryhmiin: 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja 

muut saamiset ja myytävissä olevat rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu 

rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan 

alkuperäisen hankinnan yhteydessä. Kaikki rahoitusvarat kirjataan alun 

perin käypään arvoon, ja transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen 

alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun kyseessä on erä jota ei arvosteta 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja  

myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Rahoitusvarojen taseesta pois  

kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimus- 

perusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä 

osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.

Rahoitusvaroihin kuuluva erä luokitellaan käypään arvoon	tulosvaikuttei-

sesti	kirjattavaksi, kun se on hankittu kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettäväksi tai se luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä  

käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi. Kaupankäynti- 

tarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat on hankittu pääasiallisesti voiton  

saamiseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Interavanti 

on luokitellut tähän ryhmään konsernin johdannaiset, koska konsernissa 

ei sovelleta IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa. Tällä hetkellä konser-

nilla ei ole muita johdannaisia kuin koronvaihtosopimus. Ryhmän erät  

on arvostettu käypään arvoon, jonka muutoksista johtuvat sekä  

realisoitumattomat että realisoituneet voitot ja tappiot kirjataan  

tuloslaskelmaan sillä tilikaudella, jonka aikana ne syntyvät.

Lainat	ja	muut	saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, 

joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei notee-

rata toimivilla markkinoilla. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintame-

noon. Ne sisältyvät taseessa pitkäaikaisiin varoihin, mikäli ne erääntyvät 

yli 12 kuukauden kuluttua. Muuten ne sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. 

Konsernin lainat ja muut saamiset muodostuvat myyntisaamisista sekä 

laina- ja kauppahintasaamisista. Myytävissä	olevat	rahoitusvarat ovat 

johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti 

määrätty tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään.  

Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne on tarkoitus pitää 

alle 12 kuukauden ajan tilinpäätöspäivästä lähtien, jolloin ne sisällyte-

tään lyhytaikaisiin varoihin. Myytävissä	olevat	rahoitusvarat arvostetaan 

Konsernitilinpäätöksen 
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käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan 

käyvän arvon rahastoon veroilla vähennettynä. Käyvän arvon muutokset 

siirretään omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myy-

dään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta tulee kirjata 

arvonalentumistappio. Konsernin myytävissä olevat rahoitusvarat tilin-

päätöshetkellä koostuvat sijoituksista osakkeisiin, joiden käypä arvo ei 

ole määritettävissä luotettavasti, koska niiden markkinat ovat erittäin 

epälikvidit. Tällaiset osakkeet arvostetaan hankintamenoon. 

Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa 

olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä 

sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen  

kuukauden maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien.

Rahoitusvarojen arvon alentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektiivista 

näyttöä rahoitusvaroihin kuuluvan erän arvon alentumisesta. Mikäli osa-

kesijoitusten käypä arvo on alittanut hankintamenon merkittävissä mää-

rin ja konsernin määrittelemän ajanjakson, tämä on osoitus myytävissä 

olevan osakkeen arvonalentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyttöä, 

käyvän arvon rahastoon kertynyt tappio siirretään tuloslaskelmaan. Myy-

tävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman pääomanehtoisten 

sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tuloslaskelman kautta, 

kun taas korkoinstrumentteihin kohdistunut arvonalentumistappion  

myöhempi peruuntuminen kirjataan tulosvaikutteisesti.

Konserni kirjaa myyntisaamisista arvonalentumistappion, kun on ole-

massa objektiivista näyttöä siitä, että saamista ei saada perityksi täysi-

määräisesti. Arvon alentumista arvioidaan seuraamalla asiakkaiden 

luottokelpoisuutta. Näyttöjä myyntisaamisten arvon alentumisesta ovat 

esimerkiksi velallisen merkittävät taloudelliset vaikeudet, konkurssin  

todennäköisyys tai maksujen laiminlyönti. Tuloslaskelmaan kirjattavan 

arvonalentumistappion suuruus määritetään saamisen kirjanpitoarvon 

ja efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen 

nykyarvon erotuksena. Mikäli arvonalentumistappion määrä pienenee  

jollakin myöhemmällä tilikaudella ja vähennyksen voidaan objektiivisesti 

katsoa liittyvän arvonalentumisen kirjaamisen jälkeiseen tapahtumaan, 

kirjattu tappio perutaan tulosvaikutteisesti.

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään kirjanpitoon jaksotettuun hankintamenoon. 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot ja niiden määrittämisperiaat-

teet on esitetty muiden liitetietojen yhteydessä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet sisältävät pääasiassa koneita ja 

kalusteita. Käyttöomaisuuden arvot perustuvat alkuperäisiin hankinta-

menoihin vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla.

Aineelliset käyttöomaisuudet poistetaan seuraavasti:

Koneet ja kalusto                      menojäännöspoisto        25 %

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan  

jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan  

taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi 

IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toimin-

not -standardin mukaisesti, poistojen kirjaaminen lopetetaan.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden luovutuksista syntyvät myynti-

voitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen alkuperäiseen hankintamenoon 

siinä tapauksessa, että hankintameno on määritettävissä luotettavasti 

ja on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva  

taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Aineettomista hyödykkeistä, 

joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, 

vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Lihanjalostus-

toiminta-segmenttiin kuuluvan tavaramerkin taloudellinen vaikutusaika 

on arvioitu rajoittamattomaksi.

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat:

Asiakassuhteet                                   tasapoisto 5 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet             tasapoisto 5 vuotta

Konsernissa ei ole liikearvoa.

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana 

ne ovat syntyneet.

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
arvonalentumistestaus 

Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että  

jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan 

kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävis-

sä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain Yrjö Wigren Oy:n tavara-

merkistä, jonka taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi. 
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Arvonalentumistarvetta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen  

tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin muista yksiköis-

tä riippumaton, ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista. 

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennetty-

nä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttö-

arvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuottavas-

ta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka 

diskontataan nykyarvoonsa. Diskonttauskorkona käytetään verojen jälkeen 

määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-

arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suu-

rempi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio 

kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Arvonalentumistappion kirjaami-

sen yhteydessä poistojen kohteena olevan omaisuuserän taloudellinen vai-

kutusaika arvioidaan uudelleen. Arvonalentumistappio peruutetaan siinä 

tapauksessa, että on tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty 

määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa rahamäärää.  

Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä  

hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, rakennusta tai rakennuksen 

osaa, jota Interavanti Oyj pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai 

omaisuuden arvonnousua tai molempia. Sijoituskiinteistöinä on käsitelty 

konsernin omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä ja huoneistoja. 

Sijoituskiinteistöt arvostetaan käypään arvoonsa. Käypä arvo määritetään 

vähintään kerran vuodessa ulkopuolisen kiinteistöarvioijan kansainvälisten 

IVS- (International Valuation Standards) standardien mukaisesti tekemän 

arvion perusteella. Arviointi suoritetaan markkina-arvoperusteisesti, jolloin 

markkina-arvo on se arvioitu rahamäärä, jolla omaisuus arvopäivänä vaih-

taisi omistajaa liiketoimintaan halukkaiden ja toisistaan riippumattomien 

ostajan ja myyjän välillä toimivilla markkinoilla.  

Tarvittaessa toimivilta markkinoilta saatavia hintoja oikaistaan kyseisen 

omaisuuserän luonteen, sijaintipaikan tai kunnon huomioon ottamiseksi. 

Jos tietoja ei ole saatavissa, käytetään vaihtoehtoisia arvostusmenetel-

miä, kuten viimeaikaisia vähemmän toimivilla markkinoilla toteutuneita 

hintoja tai tuottoarvomenetelmää tai näiden yhdistelmää. Yhtiö on  

käyttänyt kirjanpidossaan arvioitsijan ilmoittamaa arviota vähentäen  

siitä arvioitsijan mainitseman 10 % tarkkuusmarginaalin.

Kiinteistöjen arvioinnin on suorittanut Comreal Oy:tä edustava, Keskus-

kauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija. Arviointilausunto on 

saatavilla Interavanti Oyj:n verkkosivuilta. Arviointilausunnosta ilmenee 

arviointiprosessi, arvioon vaikuttavat tekijät, arvioinnin tulokset sekä 

tarkkuusmarginaali. 

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset on esitetty tuloslaskelmassa 

omana eränään. 

Sijoituskiinteistöjen arvoista ei tehdä poistoja. 

Myöhemmät menot, kuten huoneistojen ja kiinteistöjen perusparannuk-

set, aktivoidaan sijoituskiinteistön kirjanpitoarvoon ainoastaan silloin 

kun on todennäköistä, että niihin liittyvä vastainen taloudellinen hyöty 

koituu yhteisön hyväksi ja kun menojen määrä on luotettavasti määritet-

tävissä. Muut korjaus- ja kunnossapitomenot kirjataan kuluksi sillä tili-

kaudella, kun ne ovat syntyneet. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai nettorealisointiar-

voon sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Hankintameno määritetään 

FIFO -menetelmällä (first in, first out). Valmiina hankittujen tuottei-

den hankintamenoon luetaan kaikki ostomenot mukaan lukien välittö-

mät kuljetus-, käsittely- ja muut menot. Itse valmistettujen valmiiden 

ja keskeneräisten tuotteiden hankintameno muodostuu raaka-aineista, 

välittömistä työsuorituksista johtuvista menoista, muista välittömistä 

menoista sekä systemaattisesti kohdistetusta osuudesta valmistuksen 

muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista normaalilla  

toiminta-asteella. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoimin-

nassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuot-

teen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja arvioidut myynnin  

toteutumiseksi välttämättömät menot.

Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perus-

tuva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että 

velvoitteen täyttäminen edellyttää myöhemmin maksusuoritusta, ja kun 

tämän velvoitteen määrä voidaan luotettavasti arvioida. Varauksen  

arvostus perustuu tilinpäätöshetken arvioon menoista, joita varauksen 

perusteena olevan velvoitteen täyttäminen edellyttää. Silloin kun rahan 

aika-arvon vaikutus varauksen arvostukseen on olennainen, arvostetaan 

varaukset velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mah-

dollinen velvoite, jonka olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräys-

vallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman realisoituessa. Ehdol-

liseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei 

todennäköisesti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta 

ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen velka esitetään liitetietona.
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Tuloutusperiaate 
Konsernin liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista ja käyttö-

korvauksista sekä tavaroiden myynnistä. Kiinteistöjen myynneistä synty-

vät voitot ja tappiot esitetään tuloslaskelmassa omalla rivillään.

Vuokratuotot  Kiinteistöjen ja huoneistojen vuokratuotot tuloutetaan 

tasaisesti sopimuskaudelle.

Myydyt tavarat  Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden 

omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat  

siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden sopimus-

ehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä.

Kiinteistöjen myyntivoittojen ja  -tappioiden kirjaus  Kiinteistöjen ja 

huoneistojen myyntivoitot tuloutetaan ja myyntitappiot kirjataan kuluksi 

omistamiseen liittyvien merkittävien riskien ja etujen siirtyessä omistus- 

ja hallintaoikeuden luovutuksen yhteydessä.

Eläkkeet 

Konsernissa ei ole etuuspohjaisia järjestelyjä. Konsernin maksupohjaisten, 

usean työnantajan sekä vakuutettujen, järjestelyjen eläkkeiden maksusuo-

ritukset kirjataan tuloslaskelmaan sille tilikaudelle, jota veloitus koskee. 

Osakeperusteiset maksut
Konsernissa ei ole optio- tai muita osakeperusteisia järjestelyjä.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu tilikauden verotettavaan tuloon  

perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Suoraan omaan pää-

omaan kirjattuihin eriin liittyvä verovaikutus kirjataan vastaavasti  

osaksi omaa pääomaa. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät konserni- 

yhtiöiden tilikauden tulosten ja verosäännösten perusteella  

tilinpäätöshetkellä vallitsevan verokannan mukaan lasketut verot.

Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan kaikista kirjanpidon ja 

verotuksen välisistä jaksotuseroista käyttämällä tilinpäätöspäivään  

mennessä säädettyjä verokantoja. Laskennallista verovelkaa ei kuitenkaan 

kirjata silloin, kun kyseessä on alun perin kirjanpitoon merkittävä omai-

suuserä tai velka eikä kyseessä ole liiketoimintojen yhdistäminen eikä täl-

laisen omaisuus- tai velkaerän kirjaaminen vaikuta kirjanpidon tulokseen 

eikä verotettavaan tuloon liiketoimen toteutumisajankohtana. Verotuksessa 

vähennyskelvottomasta liikearvosta ei kirjata laskennallista veroa. 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on  

todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota  

vastaan väliaikainen ero on mahdollista hyödyntää. 

Merkittävimmät jaksotuserot muodostuvat sijoituskiinteistöjen käypään 

arvoon arvostamisesta. 

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana  Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä

koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omis-

tamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-

sopimuksiksi. Rahoitusleasing-sopimuksella hankittu omaisuuserä mer-

kitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen 

käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon sen mukaan, kumpi 

niistä on alempi. Rahoitusleasing- sopimuksella hankitusta hyödykkees-

tä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai vuokra-

ajan kuluessa riippuen siitä, kumpi näistä on lyhyempi. Maksettavat 

leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-

aikana siten, että kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle muodostuu 

samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoitteet sisältyvät rahoitus-

velkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät 

vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden  

vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi  

tulosvaikutteisesti tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja 
arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
Tilinpäätöstä laadittaessa on jouduttu tekemään tulevaisuutta  

koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa  

tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään  

harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa.  

Merkittävimmät arviot kohdistuvat sijoituskiinteistöjen markkina- 

arvoihin, liiketoiminnan yhdistämisessä hankittujen hyödykkeiden ja 

ehdollisen vastikkeen käyvän arvon määrittämiseen sekä Yrjö Wigren 

Oy:n tavaramerkin arvonalentumistestaukseen.

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät  Konsernin omistamien kiinteistö-

jen markkina-arvot arvioidaan vuosittain ulkopuolisen kiinteistöarvioijan 

tekemän arvion perusteella. Tasearvoa oikaistaan siltä osin kuin mark-

kina-arvo ylittää tai alittaa tasearvon. Oikaisu tehdään tulosvaikuttei-

sesti. Sijoituskiinteistöjen tasearvo 31.12.2011 oli 39,3 miljoonaa euroa 

(31.12.2010 39,9 miljoonaa euroa). 

Liiketoiminnan yhdistämisessä konserni on käyttänyt ulkopuolista neu-

vonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden käy-

piä arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta on tehty vertailuja vastaavi-

en hyödykkeiden markkinahintoihin ja arvioitu hankittujen hyödykkeiden 
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iästä, kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon vä-

hentyminen. Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu 

arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista. Lisätietoa liiketoiminnan 

yhdistämisessä hankittujen hyödykkeiden arvostamisesta on esitetty  

liitetiedossa 31 Hankitut liiketoiminnot. 

Hankkijaosapuolen on kirjattava ehdollisen vastikkeen hankinta-ajan-

kohdan käypä arvo osana hankinnan kohteesta luovutettua vastiketta. 

Kun ehdollinen vastike luokitellaan rahoitusvelaksi, hankkijaosapuoli  

arvostaa velan käypään arvoon jokaisena raportointipäivänä ja kirjaa 

käyvän arvon muutoksen tulosvaikutteisesti. Keskeiset muuttujat ovat 

arviot tulevasta liikevaihdosta ja kannattavuudesta. Konserni  

hankki 16.3.2011 Yrjö Wigren Oy:n liiketoiminnan. Hankintamenoon  

sisältyi 0,7 milj. euron ehdollinen vastike hankintahetkellä. Tilinpäätök-

sessä 31.12.2011 ehdollisen vastikkeen käypä arvo oli 0,8 milj. euroa. 

Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta 

Yrjö Wigren Oy:n tavaramerkki, jonka taloudellinen käyttöaika on  

arvioitu rajoittamattomaksi. Tavaramerkki kuuluu Lihanjalostustoiminta-

segmenttiin, joka muodostaa rahavirtaa tuottavan yksikön. Segmentin 

kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuvien 

laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden 

käyttämistä. Lisätietoa arvonalentumistestauksesta on esitetty  

liitetiedoissa 15 Aineettomat hyödykkeet ja 16 Aineettomien  

omaisuuserien arvonalentuminen. 

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon 

parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat 

aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä 

todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka liittyvät muun muassa kon-

sernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin 

ja kustannustason kannalta. Konsernissa seurataan arvioiden ja oletta-

musten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia 

säännöllisesti yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä  

useita sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja  

olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka 

aikana arviota tai olettamusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä  

tilikausilla.

Osingonjako
Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamasta osingosta ei tilinpäätöksessä 

ole tehty kirjausta, vaan osingot otetaan huomioon vasta yhtiökokouksen 

päätöksen perusteella.

Uusien tai muutettujen IFRS-standardien ja
IFRIC-tulkintojen soveltaminen
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja  

tulkinnat, joita konserni ei vielä ole soveltanut. Konserni ottaa vuonna 

2012 käyttöön seuraavat uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat:

•	IFRS	7	(muutos)	Rahoitusinstrumentit:	tilinpäätöksessä	esitettävät	

tiedot.	Muutos	tuo	lisää	läpinäkyvyyttä	rahoitusinstrumenttien	luovutuk-

sia	koskevien	liiketoimien	esittämiseen	ja	parantaa	käyttäjien	saamaa	

kuvaa	rahoitusinstrumenttien	luovutuksiin	liittyvistä	riskeistä	ja	näiden	

riskien	vaikutuksesta	yhteisön	taloudelliseen	asemaan	erityisesti,	kun	

kyseessä	on	rahoitusvarojen	arvopaperistaminen.	Muutosta	ei	ole	vielä	

hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IAS	12	(muutos)	Tuloverot.	IAS	12	sisältää	nykyisin	vaatimuksen,	että	

omaisuuserään,	joka	on	arvostettu	käypään	arvoon,	liittyvän	laskennallisen	

veron	määrittäminen	riippuu	siitä,	odotetaanko	omaisuuserän	kirjanpitoar-

voa	vastaava	rahamäärä	kertyvän	käyttämällä	omaisuuserää	vai	myymällä	

se.	Muutoksen	mukaan	tiettyjen	käypään	arvoon	arvostettujen	omaisuuse-

rien	kirjanpitoarvon	oletetaan	lähtökohtaisesti	kertyvän	myynnistä.	Oletus	

soveltuu	laskennallisiin	veroihin,	jotka	syntyvät	sijoituskiinteistöistä,		

aineellisista	käyttöomaisuushyödykkeistä	ja	aineettomista	hyödykkeistä,	

jotka	arvostetaan	käyvän	arvon	mallilla	tai	uudelleenarvostusmallilla.	

Muutosta	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

Edellä mainituilla standardeilla tai standardin muutoksilla ei odoteta 

olevan olennaista vaikutusta tuleviin konsernitilinpäätöksiin. Konserni 

ottaa käyttöön vuonna 2013 tai myöhemmin seuraavat standardit,  

tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin:

•	IFRS	10	Konsernitilinpäätös	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	jälkeen	alka-

villa	tilikausilla).	IFRS	10	sisältää	konsernitilinpäätöksen	laatimista	ja	

esittämistä	koskevat	periaatteet,	kun	yhteisöllä	on	määräysvalta		

yhdessä	tai	useammassa	muussa	yhteisössä.	Standardissa	määritellään	

määräysvaltaan	liittyvät	periaatteet.	Määräysvalta	on	konsernitilinpää-

tökseen	yhdistelemisen	peruste.	Standardissa	ohjeistetaan	määräysval-

lan	käsitteen	soveltamista	selvitettäessä,	onko	sijoittajalla	määräysvalta	

ja	onko	sen	siis	yhdisteltävä	sijoituskohde	konsernitilinpäätökseen.		

Standardi	sisältää	myös	konsernitilinpäätöksen	laatimista	koskevat		

vaatimukset.	Standardia	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IFRS	11	Yhteisjärjestelyt	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	jälkeen	alkavilla	

tilikausilla).	IFRS	11	sisältää	ohjeistusta	siitä	kuinka	yhteisjärjestelyjä	

käsitellään.	Käsittely	pohjautuu	järjestelystä	johtuviin	oikeuksiin	ja	vel-

voitteisiin	eikä	sen	oikeudelliseen	muotoon.	Yhteisjärjestelyjä	on	kahden-

tyyppisiä:	yhteiset	toiminnot	ja	yhteisyritykset.	Yhteisen	toiminnon	osa-
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puolilla	on	järjestelyn	varoihin	liittyviä	oikeuksia	ja	järjestelyä	koskevia	

velvoitteita,	ja	siten	se	käsittelee	kirjanpidossaan	osuutensa	varoista,	

veloista,	tuotoista	ja	kuluista.	Yhteisyrityksessä	osapuolilla	on	oikeuk-

sia	järjestelyn	nettovarallisuuteen,	ja	ne	käsittelevät	osuuttaan	pääoma-

osuusmenetelmällä.	Yhteisyritysten	suhteellinen	yhdistely	ei	ole	enää	

sallittua.	Standardia	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IFRS	12	Tilinpäätöksessä	esitettävät	tiedot	osuuksista	muissa	yhtei-

söissä	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	jälkeen	alkavilla	tilikausilla).	Standar-

di	sisältää	kaiken	tyyppisiä	osuuksia	koskevat	liitetietovaatimukset.	Se	

koskee	yhteisjärjestelyjä,	osakkuusyrityksiä,	erityistä	tarkoitusta	varten	

luotuja	sijoitusvälineitä	ja	muita	taseen	ulkopuolisia	välineitä.	Standar-

dia	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IFRS	13	Käyvän	arvon	määrittäminen	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	jäl-

keen	alkavilla	tilikausilla).	Standardin	tarkoituksena	on	lisätä	yhden-

mukaisuutta	ja	vähentää	monimutkaisuutta.	Standardi	sisältää	täs-

mällisen	käyvän	arvon	määritelmän	sekä	käyvän	arvon	määrittämistä	

ja	liitetietoja	koskevat	vaatimukset,	jotka	koskevat	kaikkia	IFRS-	

standardeja.	Käyvän	arvon	käyttöä	ei	laajenneta,	vaan	sen	sijaan		

annetaan	ohjeistusta	sen	määrittämisestä,	kun	sen	käyttö	sallitaan		

tai	sitä	vaaditaan	muissa	IFRS–standardeissa.	Standardia	ei	ole	vielä		

hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IAS	27	(uudistettu	2011)	Erillistilinpäätös	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	

jälkeen	alkavilla	tilikausilla).	Uudistettu	standardi	sisältää	erillistilin-

päätöstä	koskevat	vaatimukset,	jotka	ovat	jääneet	jäljelle,	kun	määräys-

valtaa	koskevat	kohdat	on	sisällytetty	uuteen	IFRS	10:een.	Standardia	ei	

ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IAS	28	(uudistettu	2011	Osuudet	osakkuus-	ja	yhteisyrityksissä	(voimaan	

1.1.2013).	Uudistettu	standardi	sisältää	vaatimukset	sekä	osakkuus-	että	

yhteisyritysten	käsittelystä	pääomaosuusmenetelmällä	IFRS	11:n	julkaisemi-

sen	seurauksena.	Standardia	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IAS	1	(muutos)	Tilinpäätöksen	esittäminen	(voimaan	1.7.2012	tai	sen	

jälkeen	alkavilla	tilikausilla).	Keskeisin	muutos	on	vaatimus	muiden	laajan	

tuloksen	erien	ryhmittelemisestä	sen	mukaan,	siirretäänkö	ne	mahdollises-

ti	tulevaisuudessa	tulosvaikutteisiksi	(luokittelun	muutoksista	johtuvat	

oikaisut).	Muutos	ei	koske	sitä,	mitä	eriä	muissa	laajan	tuloksen	erissä	

esitetään.	Muutosta	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IAS	19	(muutos)	Työsuhde-etuudet	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	jälkeen	

alkavilla	tilikausilla).	Muutos	poistaa	”putkimenetelmän”	soveltamisen	

mahdollisuuden.	Rahastoitujen	etuuspohjaisten	järjestelyjen	varojen		

arvioidun	tuoton	määrittely	muuttuu.	Rahoitusmeno	määritetään		

(velvoitteen	ja	järjestelyyn	kuuluvien	varojen)	nettoerälle.	Muutosta	ei		

ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IFRS	9	Rahoitusinstrumentit	(voimaantulo	vielä	avoinna).	Kyseessä	on	

ensimmäinen	osa	laajemmasta	projektista,	jonka	tarkoituksena	on	

korvata	IAS	39	uudella	standardilla.	Eri	arvostusperusteet	on	säilytetty,	

mutta	niitä	on	yksinkertaistettu	määräämällä	rahoitusvaroille	kaksi		

arvostusryhmää:	jaksotettu	hankintameno	ja	käypä	arvo.		Luokittelu		

riippuu	yhteisön	liiketoimintamallista	ja	rahoitusvaroihin	kuuluvan	erän	

rahavirtojen	ominaispiirteistä.	IAS	39:ään	sisältyvä	ohjeistus	rahoitus-

varojen	arvon	alentumisesta	ja	suojauslaskennasta	jää	edelleen		

voimaan.	Standardia	ei	ole	vielä	hyväksytty	sovellettavaksi	EU:ssa.

•	IAS	32	(muutos)	Rahoitusvaroihin	kuuluvan	erän	ja	rahoitusvelan		

vähentäminen	toisistaan	(voimaan	1.1.2014	tai	sen	jälkeen	alkavilla		

tilikausilla).	Muutos	koskee	epäjohdonmukaisuutta	nykykäytännössä	

sovellettaessa	ohjeistusta	siitä	milloin	rahoitusvarat	ja	–velat	voidaan	

esittää	taseessa	nettomääräisesti	IAS	32:n	mukaan.	Muutos	antaa		

lisäohjeistusta	siihen,	että	oikeus	rahoitusvarojen	ja	–velkojen	kuittaa-

miseen	tulee	olla	mahdollista	’joka	päivä’,	tarkoittaen,	että	se	ei	voi		

olla	riippuvainen	jostain	tulevasta	tapahtumasta.	Lisäksi	molempien	

osapuolten	tulee	olla	mahdollista	toteuttaa	erien	netotus	normaalissa	

liiketoiminnassa,	maksujen	laiminlyönnin	tapahduttua	sekä	konkurssi-

tilanteessa.	Lisäksi	muutoksella	tarkennetaan	ohjeistusta	siitä,	milloin	

tietyt	bruttomääräisesti	toteutettavat	maksujärjestelyt	vastaavat		

IAS	32:n	mukaisia	nettomääräisen	toteutuksen	ehtoja.

•	IFRS	7	(muutos)	Rahoitusinstrumentit:	tilinpäätöksessä	esitettävät		

tiedot	–	Rahoitusvaroihin	kuuluvan	erän	ja	rahoitusvelan	vähentäminen	

toisistaan	(voimaan	1.1.2013	tai	sen	jälkeen	alkavilla	tilikausilla).		

Muutos	laajentaa	nykyisiä	liitetietovaatimuksia	niin,	että	yhteisöjen	tulee	

antaa	numeerista	tietoa	taseessa	nettomääräisesti	esitetyistä	rahoitus-

instrumenteista	sekä	niistä	rahoitusinstrumenteista,	jotka	ovat	’master	

netting’	tai	vastaavanlaisen	sopimusjärjestelyn	alaisia	huolimatta	siitä,	

vaikka	ne	on	esitetty	taseessa	bruttomääräisinä.

Edellä mainittujen standardien tai standardin muutosten vaikutusta 

konsernitilinpäätökseen selvitetään.

3. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Interavanti Oyj altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitus-

riskeille, joita ovat markkinariski (korko- ja valuuttakurssiriskit), luotto-

riski sekä maksuvalmiusriski. Seuraavassa on kuvattu riskit, joille  

konserni altistuu ja kuinka niitä hallitaan.
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Markkinariski
Korkoriski  Interavanti Oyj altistuu normaalissa liiketoiminnassaan 

ennen kaikkea rahavirran korkoriskille. Konsernin korkoriski liittyy konser-

nin lainasalkkuun, sillä tilinpäätöshetkellä kaikki konsernin rahalaitos-

lainat ovat vaihtuvakorkoisia. Lainasaamisten kautta konserni altistuu 

myös käyvän arvon korkoriskille, mutta tämä on määrältään vähäinen.

Konserni voi suojautua korkotason muutoksilta johdannaisilla, mutta 

konsernin politiikkaan ei kuulu suojauslaskennan soveltaminen. Tällä 

 hetkellä konsernilla on kaksi nimellisarvoltaan yhteensä 12 715 788 

euroa olevaa koronvaihtosopimusta. Koronvaihtosopimuksilla konserni 

on vaihtanut n. 85 % veloistaan kiinteään korkoon ja siten suojautunut 

rahavirran korkoriskiä vastaan. Koronvaihtosopimuksien käypä arvo olisi 

ollut n. 19 % korkeampi ja käyvän arvon muutoksesta aiheutuneet netto-

rahoituskulut olisivat olleet n. 166 tuhatta euroa pienemmät, mikäli kor-

kotaso olisi ollut arvostushetkellä 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi. Ko-

ronvaihtosopimukset arvostetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä käypään 

arvoon taseessa. Käyvät arvot vastaavat rahamäärää, jonka konserni 

joutuisi maksamaan tai se saisi, jos se purkaisi johdannaissopimuksen.  

 

Valuuttakurssiriski  Konserni toimii kansainvälisesti ja on vähäisessä

määrin altistunut valuuttapositioista aiheutuvalle translaatioriskille, 

jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat monetaariset erät muunnetaan 

emoyrityksen toimintavaluuttaan. Konsernin kannalta merkittävät  

valuutat ovat Puolan zloty (PLN) ja Unkarin forintti (HUF). 

Koska lähes kaikki vuokrasopimukset ovat euromääräisiä, ei valuuttariskil-

lä ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen eikä omaan pääomaan. 

Luottoriski 
Konsernilla ei ole merkittäviä myyntisaatavien luottoriskikertymiä, koska 

sillä on laaja asiakaskunta ja vuokrasaataville on pääsääntöisesti riit-

tävät vakuudet. Tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjattujen luotto-

tappioiden määrä on 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa 31.12.2010). 

Saamisten erittely on esitetty liitetiedossa 19.

Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjan- 

pitoarvoa tilikauden lopussa.

Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoi-

minnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi tarpeeksi 

likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen ta-

kaisinmaksuun. Yhtiö laatii vuosittain kassavirtaennusteen, jossa huo-

mioidaan pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät vuokratuotot ja  

budjetoidut kulut. Tällä varmistetaan riittävän maksuvalmiuden ylläpito. 

Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan luottolimiit-

tien avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita rahoitus-

laitoksia ja rahoitusmuotoja.   

 

Käyttämättömien luottolimiittien määrä 31.12.2011 oli 2,5 miljoonaa  

euroa (0,8 miljoonaa euroa 31.12.2010). Rahoitusvelkojen erääntyminen 

on esitetty liitetiedoissa 24.

Pääoman hallinta
Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon ja osakeantien  

kautta.  Konserni voi vaihdella ja mukauttaa osakkeenomistajille  

maksettujen osinkojen tai näille palautettavan pääoman määrää, tai  

uusien liikkeelle laskettavien osakkeiden lukumäärää tai päättää  

omaisuuserien myynneistä velkojen vähentämiseksi.

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan nettovelkaantumis- 

asteella (gearing), jolle on asetettu strateginen tavoitetaso.  

Konsernin ottamiin lainoihin liittyy erityisehto, jonka mukaan lainojen 

suhde pankissa vakuutena olevaan omaisuuteen tulee jatkuvasti olla 

alle 75 %. Mikäli em. suhdeluku ylittää 75 %, tulee konsernin 30 päivän 

kuluessa erityisehdon rikkoutumisesta saattaa suhdeluku sovitulle ta-

solle. Jos konserni laiminlyö tämän ehdon noudattamisen, velka erääntyy 

pankin sitä vaatiessa heti maksettavaksi. Erityisehtoon liittyvä konsernin 

vähimmäisvakuusmäärä on tilinpäätöshetkellä 18,9 miljoonaa euroa. 

Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset on esitetty liitetiedossa 28.

Konsernin korolliset nettovelat olivat vuoden 2011 lopussa 16,7 miljoo-

naa euroa (2010 lopussa 14,4 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumis-

aste oli 60,2 % (52,5 % 31.12.2010). Nettovelkaantumisastetta  

laskettaessa korollinen nettovelka on jaettu oman pääoman määrällä. 

Nettovelkoihin sisältyy korolliset velat vähennettynä korollisilla  

saamisilla ja rahavaroilla.

1000 eur 2011 2010
Lainat rahoituslaitoksilta 17 152 15 158

Pankkitilit ja käteisvarat -420 -737

Korolliset nettovelat -16 732 -14 421

Oma pääoma yhteensä 27 803 27 465

Nettovelkaantumisaste (gearing) 60,2 % 52,5 %

Nettovelkaantumisasteet olivat seuraavat:
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4. SEGMENTTI-INFORMAATIO 
Interavanti Oyj harjoittaa kiinteistösijoitusliiketoimintaa. Konsernin ylin 

operatiivinen päätöksentekijä on toimitusjohtaja. Kiinteistöliiketoimin-

nan johtaminen ja seuranta perustuu maantieteellisen aluejakoon (Suo-

mi, Viro, Puola ja Unkari), jonka perusteella myös raportoitavat segmentit 

on määritetty. Lihanjalostustoiminta hankittiin 16.3.2011 ja määriteltiin 

erilliseksi toimintasegmentiksi. Segmenttien tuloksellisuuden arviointi 

sekä segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perus-

tuvat segmenttien liikevaihtoon ja liiketulokseen. 

SEGMENTIT 2011, 1000 eur

LIIKEVAIHTO 2011 2010
Kiinteistösijoitustoiminta
Suomi 1 555 1 627
Viro  1 396 1 403
Puola 424 406
Unkari 715 663
Eliminointi          -7 -7
  4 083 4 092
Lihanjalostustoiminta 5 058  0
Konserni yhteensä 9 141 4 092
   
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2011  2010
Kiinteistösijoitustoiminta 
Suomi 486 9
Eliminointi         -12 -9
  474 0
Lihanjalostustoiminta 2 0
Muut 0 49
Konserni yhteensä 476 49
   
LIIKEVOITTO 2011  2010
Kiinteistösijoitustoiminta
Suomi -29 -283
Viro  912 1 057
Puola 299 1 293
Unkari 466 650
Eliminointi         -12 -7
  1 636 2 710
Lihanjalostustoiminta -470 0
Muut -118 -112
Konserni yhteensä 1 048 2 598
   
SEGMENTIN KOHTEIDEN TULOKSIIN SISÄLTYY KÄYVÄN ARVON  
MUUTOKSIA SEURAAVASTI: 2011  2010
Kiinteistösijoitustoiminta
Suomi -327 -24
Viro  -367 -215
Puola 77 1 080
Unkari        -168 35
  -785 876
Lihanjalostustoiminta 0  0
Konserni yhteensä -785 876

   
VARAT 2011  2010
Kiinteistösijoitustoiminta
Suomi 18 805 18 088
Viro  15 336 15 349
Puola 5 282 5 156
Unkari       6 556 6 584
  45 979 45 177
Lihanjalostustoiminta 3 278 0
Muut 173 78
Konserni yhteensä 49 430 45 255
   
INVESTOINNIT 2011  2010
Kiinteistösijoitustoiminta
Suomi 880 502
Viro  277 35
Puola 13 0
Unkari        168 238
  1 338 775
Lihanjalostustoiminta 460 0
Muut 0 0
Konserni yhteensä 1 798 775
   

5. LIIKEVAIHTO

1000 eur 2011  2010

Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 4 082 4 092

Tavaroiden myynti 5 059  0

Yhteensä 9 141 4 092

Konserni vuokraa toimisto-, liike- ja varastointitiloja.  Vuokrasopimusten 

pituudet ovat keskimäärin  2-5  vuotta tai toistaiseksi voimassa olevia.  

Yleensä sopimuksissa on määrätty ensimmäinen mahdollinen irtisano-

mispäivä, jonka jälkeen sopimusta on mahdollisuus jatkaa toistaiseksi 

3-12 kk:n irtisanomisajalla. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut 

ehdot poikkeavat toisistaan. Tilinpäätöksessä vuokrattavat kohteet luoki-

tellaan sijoituskiinteistöiksi.

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella saatavat

vähimmäisvuokrat: 

1000 eur 2011 2010
Yhden vuoden kuluessa 3 293 3 200 

Yli vuoden kuluessa ja enintään   

viiden vuoden kuluttua 5 810 6 434

Yli viiden vuoden kuluttua 511 1 132

Yhteensä 9 614 10 766

Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot
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9. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
 

1000 eur 2011 2010
Henkilöstö-, matka-, edustuskulut 212 113 

Markkinointikulut 439 0

Toimitilakulut 785 11

Konttorin kulut 146 172

Hallinnon kulut 403 372

Yhteensä 1 985 668

Tilintarkastuspalkkiot sisältyvät tuloksen erään liiketoiminnan muut kulut.

1000 eur 2011 2010
Tilintarkastuspalkkiot 61 51 

Veroneuvonta 11 16

Muut palvelut 12 15

Yhteensä 84 82

10. RAHOITUSTUOTOT JA RAHOITUSKULUT

Rahoitustuotot
1000 eur 2011 2010
Osinkotuotot 121 217 

Korkotuotot lainoista ja 

muista saamisista* 337 30 

Korkotuotot arvoltaan 

alentuneista saamisista 0 1

Muut rahoitustuotot 57 33

Yhteensä 515 281

Rahoituskulut  
1000 eur 2011 2010
Korkokulut jaksotettuun  

hankintamenoon arvostetuista  

rahoitusveloista -714 -659

Muut rahoituskulut** -154 -112

Yhteensä -868 -771
  
Rahoituskulut, netto -353 -490

*Sisältää vuonna 2011 mm. 296 tuhatta euroa aikaisempien  
tilikausien aikana luottotappioksi kirjattujen saatavien palautumisiin 
liittyviä korkotuottoja Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä.
** Sisältää mm. koronvaihtosopimuksen käyvän arvon muutoksen  
94 (105) tuhatta euroa.

6. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

1000 eur 2011 2010
Muut tuotot* 476 49

Yhteensä 476 49

*Sisältää vuonna 2011 aikaisempien tilikausien aikana luottotappioksi 

kirjattujen saatavien palautumisia Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä ja 

vuonna 2010 Tekes tutkimus- ja kehitystukea.

7. POISTOT

1000 eur 2011 2010
Aineettomat hyödykkeet
Asiakassuhteet 17 0

Muut aineettomat hyödykkeet 5 0

  22 0

Aineelliset ja käyttöomaisuushyödykkeet
Koneet ja kalusto 216 16

  216 16

Pitkäaikaisten varojen arvonalennukset
Myytävissä olevat rahoitusvarat 49 0

  49 0

Yhteensä 288 16

8. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT 

1000 eur 2011 2010
Palkat 1 289 264 

Eläkekulut – maksupohjaiset 

järjestelyt 205 41

Muut henkilösivukulut 57 10

Yhteensä 1 551 315

Konsernin henkilökunta 
keskimäärin kausilla 2011 2010
Kiinteistösijoitustoiminta 4 4

Lihanjalostustoiminta 35 0

Yhteensä 39 4
   

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedoissa 26: 

Lähipiiritapahtumat.   
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11. TULOVEROT

1000 eur 2011 2010
Tilikauden verotettavaan  

tuloon perustuva vero -1 -25 

Edellisten tilikausien verot 0 -3

Laskennalliset verot 59 -80

Yhteensä 58 -108

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 24,5%:n verokannalla 

laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

 

1000 eur 2011 2010
Tulos ennen veroja 694 2 108 

Verot laskettuna kotimaan  

verokannalla 24,5% 170 548

Verovapaat tulot -403 -785

Vähennyskelvottomat kulut 41 44

Aiemmin kirjaamattomien  

verotuksellisten tappioiden ja  

arvonalennusten käyttö -7 4

Kirjaamattomat laskennalliset 

verosaamiset verotuksellisista 

tappioista 220 293

Verokannan muutoksen vaikutus -70 0

Muut erät -9 4

Verot tuloslaskelmassa -58 108

Konsernin efektiivinen  

verokanta -8,4% 5,1%

12. OSAKEKOHTAINEN TULOS 

Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomis-

tajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkei-

den lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

 2011 2010
Emoyrityksen omistajille 

kuuluva tilikauden tulos  

(1000 eur)  970 2 013

Osakkeiden lukumäärä 

painotettu keskiarvo  

tilikauden aikana (1000 kpl) 9 703 9 703

Osakekohtainen tulos (eur/osake) 0,10 0,21

13. HANKITUT SIJOITUSKIINTEISTÖT
JA SIJOITUSKIINTEISTÖJEN MYYNTI

Kiinteistösijoitusten myynti
Interavanti Oyj on myynyt kiinteistösijoituskohteita  seuraavasti:

 2011 (kpl) 2010 (kpl)
Huoneistot 0 1

Myytyjen sijoitusten vaikutus konsernin nettovaroihin oli seuraava:

1000 eur 2011 2010
Kiinteistösijoitukset 0 81
Varat yhteensä 0 81
Myyntihinta 0 120
Myyntiin liittyvät kulut 0 12
Myyntivoitto  0 27
Myyntihinta 0 120
Maksettu kauppahinta 0 120

 Myyntivoitto on laskettu myyntihinnan ja tilikauden alkua vastaavan käy-
vän arvon erotuksena.

14. SIJOITUSKIINTEISTÖT

1000 eur 2011 2010
Tilikauden alussa 39 908 38 312

Lisäykset 1 338 775

Myynnit  0 -81

Siirto omaan käyttöön -1 153 0 

Siirto omasta käytöstä 8 26

Voitto/tappio käypään   

arvoon arvostamisessa -785 876

Tilikauden lopussa 39 316 39 908

Tilikausien lisäykset muodostuvat kiinteistöihin tehdyistä perusparan-

nuksista.  Tilikauden 2010 aikana on myyty yksi osakehuoneisto.

Käyvän arvon muutosten jakautumisesta toimintasegmenteille on 

kerrottu tarkemmin liitetiedossa 4.
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15. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    

    Muut aineettomat
1000 eur Asiakassuhteet Tavaramerkki* hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno  1.1.2011 0 0 0 0

Liiketoimintojen yhdistäminen 116 1 700 29 1 845

Lisäykset 0 0 49 49

Vähennykset 0 0 0 0

Hankintameno 31.12.2011 116 1 700 78 1 894

     

Kertyneet poistot 1.1.2011 0 0 0 0

Poistot tilikaudella -17 0 -5 -22

Kertyneet poistot 31.12.2011 -17 0 -5 -22

     

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 99 1 700 73 1 872

*Tavaramerkin taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajattomaksi, koska tehtyjen analyysien perusteella ei ole olemassa ennakoitavissa olevaa rajaa sille 

ajanjaksolle, jonka aikana tavaramerkin odotetaan kerryttävän konsernille rahavirtaa. Yrjö Wigren on yksi Suomen vanhimmista lihanjalostustehtaista ja se 

tunnetaan lähes satavuotisesta perinteestään ja tavaramerkistään. Aineettomia hyödykkeitä, joiden taloudellista vaikutusaikaa ei voida määritellä, ei pois-

teta, vaan niiden arvo testataan vuosittain.

16. AINEETTOMIEN OMAISUUSERIEN ARVONALENTUMISTESTAUS

Arvonalentumistestauksessa Lihanjalostustoiminta-yksikön kerrytettävissä olevat rahamäärät perustuvat käyttöarvoon. Rahavirtaennusteet pohjautuvat 

ensimmäisen vuoden osalta budjettiin ja sitä seuraavien vuosien osalta johdon hyväksymiin ennusteisiin. Ennustejakson jälkeisten rahavirtojen arvioin-

nissa ei ole käytetty kasvutekijää.

Laskelmassa käytetyt tärkeimmät muuttujat olivat seuraavat:

    

Liikevaihto   Myynnin kasvu perustuu johdon laatimiin ennusteisiin. Vuoden 2012-2016 liikevaihtoluvut vastaavat johdon odotusta liikevaihdon kes-

kimääräisestä vuotuisesta kasvuvauhdista. 

Liikevoitto   Liikevoittoarviot perustuvat vuoden 2012 osalta budjettiin ja sitä seuraavien vuosien osalta johdon hyväksymiin ennustelukuihin. 

Diskonttokorko  Diskonttokorkona laskelmassa on käytetty keskimääräisen painotetun pääomakustannukset perusteella määritettyä pääoman tuottopros-

enttia (WACC) verojen jälkeen. Tuottoprosentin komponentteja ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, beta-kerroin, vieraan pääoman kustannus 

ja tavoitepääomarakenne. Tavoitepääomarakenteena on käytetty velkojen ja oman pääoman suhdelukua 40/60 laskettuna markkina-arvosta. Diskonttokorko 

lihanjalostustoiminnassa oli 6,89%.

Arvonalentumistestauksen herkkyysanalyysi

Arvonalentumistestauksen yhteydessä tehtiin oheinen herkkyysanalyysi. Muutos testauksessa käytetyn keskeisen muuttujan kunkin vuoden arviossa, 

prosenttiyksikköä

 

Liikevaihto -15,0 %  

Liikevoitto -5,0 %  

Diskonttokorko 3,5 %

 

Ei ole todennäköistä, että keskeiset muuttujat poikkeaisivat johdon arvioista yllä esitettyä enemmän.

Yllä kuvatun herkkyysanalyysin mukaiset muutokset arvonalentumistestauksessa eivät johtaneet tilanteeseen, jossa lihanjalostusyksikön kerrytettävissä 

oleva rahamäärä alittaisi testattavien varojen kirjanpitoarvon.
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17. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

 Omassa
 käytössä
 olevat Koneet ja
1000 eur huoneistot kalusto* Yhteensä
Hankintameno  1.1.2011 288 208 496

Liiketoimintojen yhdistäminen 0 888 888

Siirto sijoituskiinteistöistä 1 146 0 1 146

Lisäykset 0 437 437

Vähennykset 0 -117 -117

Siirto sijoituskiinteistöihin -8 0 -8

Hankintameno 31.12.2011 1 427 1 416 2 842

Kertyneet poistot 1.1.2011 0 -161 -161

Poistot tilikaudella 0 -216 -216

Kertyneet poistot 31.12.2011 0 -377 -377

Kirjanpitoarvo 31.12.2011 1 427 1 039 2 465

*Lukuihin sisältyy rahoitusleasingkoneiden hankintamenoa 422 tuhatta 

euroa ja poistoja 46 tuhatta euroa.

 Omassa
 käytössä
 olevat Koneet ja
1000 eur huoneistot kalusto Yhteensä
Hankintameno  1.1.2010 314 204 518

Lisäykset 0 4 4

Siirto omasta käytöstä -26 0 -26

Hankintameno 31.12.2010 288 208 496

Kertyneet poistot 1.1.2010 0 -145 -145

Poistot tilikaudella 0 -16 -16

Kertyneet poistot 31.12.2010 0 -161 -161

Kirjanpitoarvo 31.12.2010 288 47 335

Arvonalentumistappiota ei ole kirjattu vuosien 2010 ja 2011 aikana.

18. MYYTÄVISSÄ OLEVAT RAHOITUSVARAT

1000 eur 2011  2010
Tilikauden alussa 124  126

Pääoman palautusta 0  -2

Vähennykset -49  0

Tilikauden lopussa 75  124

Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat pääosin sijoituksista notee-

raamattomiin osakkeisiin. Osakkeista on tilikaudella 2011 tehty ar-

vonalennuskirjaus, joka on esitetty tuloslaskelman erässä poistot.

19. LAINAT JA MUUT SAAMISET

1000 eur 2011  2010
Kauppahintasaamiset 342  2 847

Lainasaamiset 267  433

Yhteensä 609  3 280

Lainojen ja muiden saamisten kirjanpitoarvot ovat kohtuullisen lähellä 

niiden käypää arvoa.

Lyhytaikaiset lainat ja muut saamiset on esitetty alla olevassa taulukos-

sa. Niiden käyvät arvot vastaavat niiden kirjanpitoarvoa, koska diskont-

tauksen vaikutus ei ole olennainen niiden maturiteetti huomioiden.

1000 eur 2011  2010
Lainat ja muut saamiset

   Myyntisaamiset 1 296  370

   Factoring-toiminnan 

   lainasaaminen 0  245

   Kauppahintasaaminen 2 559  0

Lainat ja muut saamiset 
yhteensä 3 855  615
Siirtosaamiset 317  202

Muut saamiset 22  31

Yhteensä 4 194  848

Myyntisaamisista 365 tuhatta euroa muodostuu kiinteistösijoitustoi-

minnan vuokrasaamisista ja 931 tuhatta euroa lihanjalostustoiminnan 

tavaroiden myynnistä.  Vuokrasaamisista 313 (330) tuhatta euroa on 

Viron, Puolan ja Unkarin tytäryhtiön vuokrasaatavia. Vuokrasopimuksiin 

perustuen Viron vuokrat erääntyvät kuukausittain kunkin vuokrakauden 

lopussa.

Kauppahintasaamisiin sisältyy tilikaudella 2008 tapahtuneeseen Lippu-

piste Oy:n osakkeiden myyntiin liittyvä kauppahintasaaminen 2 532 tu-

hatta euroa, joka erääntyy maksettavaksi 2.5.2012.

  

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät ovat korkosaatavia, arvonlisä-

verosaatavia ja menoennakoita.

  

Myyntisaamiset ja muut saamiset jakaantuvat valuutoittain seuraavasti

1000 eur 2011  2010
Euro 4 015  629

PLN 30  4

HUF 149  48

EEK 0  167

Yhteensä 4 194  848
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Alla olevassa taulukossa on esitetty pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten saatavien ikäjakauma.

1000 eur 2011  2010
Ei erääntynyt 4 216  3 808

1-30 päivää 115  112

31-90 päivää 132  106

Yli 90 päivää 343  102

 4 803  4 128

Tilikauden aikana tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä oli 0,1 milj.euroa, (v. 2010 0,1 milj.euroa).

20. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA - VELAT

  Kirjattu tulos-
Laskennalliset verosaamiset 1000 eur 31.12.2010 laskelmaan 31.12.2011
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon 23 98 129

Verokannan muutoksen vaikutus 0 -1 -9

Yhteensä 23 97 120

Laskennalliset verovelat 1000 eur                                   
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon -1 237 -88 -1 329

Yrjö Wigren hankinnan vaikutus 0 -22 -22

Verokannan muutoksen vaikutus 0 71 75

Yhteensä -1 237 -39 -1 276

Vahvistetuista ja vahvistamattomista tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska verohyödyn realisoituminen on epävarmaa. Vuo-

den 2011 laskennallinen verosaaminen oli 1,0 milj. euroa (vuonna 2010 0,8 milj. euroa).

 

  Kirjattu tulos-
Laskennalliset verosaamiset 1000 eur 31.12.2009 laskelmaan 31.12.2010
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon 43 -20 23

Yhteensä 43 -20 23

Laskennalliset verovelat 1000 eur                                    
Sijoituskiinteistöjen arvostaminen käypään arvoon -1 177 -60 -1 237

Yhteensä -1 177 -60 -1 237

21. VAIHTO-OMAISUUS

1000 eur 2011  2010
Valmiit tuotteet 119  0

Keskeneräiset tuotteet 57  0

Raaka-aineet ja materiaalit 183  0

Yhteensä 359  0

22. RAHAVARAT

1000 eur 2011  2010
Käteinen raha ja pankkitilit 420  737

Yhteensä 420  737

Rahavarojen tasearvo vastaa niiden käypää arvoa. Luottolimiitit sisälty-

vät pitkäaikaisiin velkoihin. Taseen rahavarat vastaavat rahavirtalaskel-

man rahavaroja.
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23. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
     Sijoitetun
     vapaan oman
  Osakkeiden  Ylikurssi- pääoman 
  lukumäärä Osakepääoma rahasto rahasto Yhteensä
  1000 kpl 1000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur
31.12.2010  9 703 13 584 5 788 5 485 24 857

31.12.2011  9 703 13 584 5 788 4 145 23 517

 Interavanti Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa eikä enimmäismäärää. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräi-

sesti. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

    

 Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset: 

    

Ylikurssirahasto   Ylikurssirahasto on muodostunut vanhan osakeyhtiölain aikana osakeanneissa, merkintähinnan ja nimellisarvon erotuksena.

    

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osak-

keiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan. Rahastosta on tilikaudella 2011 katettu emoyhtiön 

edellisten tilikausien tappioita 854 tuhatta euroa ja tilikaudelta 2010 jaetut varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 485 tuhatta euroa.

    

Muuntoerot   Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

 

Varojenjako   Vuonna 2011 jaettiin varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,05 euroa osakkeelta, yhteensä 485 tuhatta euroa. Raportointi-

kauden päättymisen jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 970 

tuhatta euroa.

24. LAINAT

Kaikki pankkilainat ovat vaihtuvakorkoisia (1 kk:n euribor + 0,85 %) jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitusvelkoja. Lyhytaikaisina on esi-

tetty seuraavan vuoden lyhennykset.

1000 eur 2011 2010
Pitkäaikaiset  

   Pankkilainat 14 063 14 211

   Shekkitililimiitit 921 0

   Muut pitkäaikaiset lainat        350 0

Pitkäaikaiset yhteensä 15 334 14 211

Lyhytaikaiset  

   Pankkilainat 947 947

   Leasingvelat 409 0

   Muut lyhytaikaiset lainat        462 0

Lyhytaikaiset yhteensä 1 818 947

Yhteensä 17 152 15 158

Lainojen kirjanpitoarvot ovat kohtuullisen lähellä niiden käypää arvoa.

Velat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden 

kuluttua on esitetty alla.

 2011 2010
Lainat 6 932 8 526
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Konsernin rahoitusvelat erääntyvät sopimuksen mukaan maksettavaksi seuraavasti:   

2011 / 1000 eur 2012 2013 2014 2015 2016 yli 5 v.
Lainat 1 818 1 107 2 265 2 055 2 055 6 932

Lainojen korot koronvaihtosopimus huomioiden 617 541 435 338 180 131

Ostovelat ja muut velat 1 435 0 0 0 0 0

Yhteensä 3 870 1 648 2 700 2 393 2 235 7 063

2010 / 1000 eur 2011 2012 2013 2014 2015 yli 5 v.
Lainat 947 947 947 1 895 1 895 8 526

Lainojen korot koronvaihtosopimus huomioiden 620 550 481 403 318 274

Ostovelat ja muut velat 504 0 0 0 0 0

Yhteensä 2 071 1 497 1 428 2 298 2 213 8 800

Saatuja ennakkoja, jotka ovat vuokravakuuksia, ja käytössä olevia shekkitililimiittejä ei ole sisällytetty taulukkoon, koska niillä ei ole eräpäivää.

Kaikki lainat ovat euromääräisiä. 

   

Pitkäaikaisten rahoituslainojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot, koronvaihtosopimukset huomioiden 31.12.2011 oli 3,975% (4,321%).

Lyhytaikaisten rahoituslainojen efektiivisten korkokantojen painotetut keskiarvot, koronvaihtosopimukset huomioiden 31.12.2011 oli 3,975% (4,321%). 

 

25. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

Muihin pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy liiketoiminnan yhdistämiseen liittyvä arvioitu lisäkauppahinta 765 tuhatta euroa.

Lyhytaikaiset osto- ja muut velat on esitetty alla olevassa taulukossa.

1000 eur  2011 2010
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvelat:

    Koronvaihtosopimukset  918 824

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat:

    Ostovelat  698 86

    Muut velat  106 159

Jaksotettuun hankintamenoon  

arvostettavat rahoitusvelat yhteensä  804 245
Saadut ennakot  90 67

Siirtovelat  631 259

Yhteensä  2 443 1 395

Koronvaihtosopimusten nimellisarvo on 12,7 miljoonaa euroa (2010:14,2). Niihin ei katsota liittyvän vastapuoliriskiä, koska ne on tehty vakavaraisen 

pankin kanssa. Koronvaihtosopimuksista on kerrottu tarkemmin liitetiedossa 3.

  

Lyhytaikaisten osto- ja muiden velkojen käypä arvo vastaa niiden tasearvoa, sillä diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen niiden maturiteetti huomioiden.

  

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat tilikaudella henkilöstökuluista ja korkoveloista. Saaduissa ennakoissa on vuokralaisilta rahana 

saadut vuokravakuudet.
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Lyhytaikaiset osto- ja muut velat jakaantuvat valuutoittain seuraavasti:  

1000 eur 2011 2010
Euro 2 365 1 202

PLN 12 27

HUF 66 101

EEK 0 65

Yhteensä 2 443 1 395

26. RAHOITUSVARAT JA -VELAT RAHOITUSINSTRUMENTTIRYHMITTÄIN

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti   Jaksotettuun
 kirjattavat  Myytävissä hankintamenoon
 rahoitusvarat ja Lainat ja muut olevat arvostettavat
2011/1000 eur -velat saamiset rahoitusvarat rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset  609

Myyntisaamiset ja muut saamiset  4 194

Myytävissä olevat rahoitusvarat   75

Rahavarat  420

Rahoitusvelat
Lainat    17 152

Ostovelat ja muut velat    2 281

Koronvaihtosopimus* 918

*IFRS 7 -standardin mukaan yhteisön on luokiteltava käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa 

arvoja määritettäessä käytettyjen syöttötietojen merkittävyyttä.  Tilinpäätöshetkellä konsernin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit sisälsi-

vät ainoastaan koronvaihtosopimuksia.  Konserni luokittelee nämä sopimukset käyvän arvon hierarkian tasolle 2. Tason 2 instrumenttien käyvät arvot pe-

rustuvat syöttötietoihin, jotka ovat todettavissa kyseiselle instrumentille joko suoraan tai epäsuorasti, mutta jotka eivät perustu täysin samanlaisten eri-

en noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla. Koronvaihtosopimusten käypä arvo perustuu sopimusten vastapuolipankkien määrittämään käypään 

arvoon, joka on laskettu käyttämällä tavanomaisia OTC markkinaosapuolten käyttämiä arvonmääritysmenetelmiä, joiden syöttötiedot perustuvat merkit-

täviltä osin todettaviin markkinatietoihin. Tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian luokkien välillä.  Konsernissa ei sovelleta 

IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa.    

Myyntisaamisten ja muiden saamisten jako lainoihin ja muihin saamisiin ja muihin kuin rahoitusvaroihin on esitetty liitetiedossa 19.

Ostovelkojen ja muiden velkojen jako rahoitusvelkoihin ja muihin kuin rahoitusvelkoihin on esitetty liitetiedossa 25.   
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 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti   Jaksotettuun
 kirjattavat  Myytävissä hankintamenoon
 rahoitusvarat ja Lainat ja muut olevat arvostettavat
2010/1000 eur -velat saamiset rahoitusvarat rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Pitkäaikaiset lainat ja muut saamiset  3 280

Myyntisaamiset ja muut saamiset  848

Myytävissä olevat rahoitusvarat   124

Rahavarat  737

Rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta    15 158

Ostovelat ja muut velat    571

Koronvaihtosopimus* 824

Myyntisaamisten ja muiden saamisten jako lainoihin ja muihin saamisiin ja muihin kuin rahoitusvaroihin on esitetty liitetiedossa 19.

    

Ostovelkojen ja muiden velkojen jako rahoitusvelkoihin ja muihin kuin rahoitusvelkoihin on esitetty liitetiedossa 25.

   

27. MUUT VUOKRASOPIMUKSET

Konserni vuokralle ottajana

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

1000 eur 2011 2010
Yhden vuoden kuluessa 166 65 

Yli vuoden kuluessa ja  

enintään viiden vuoden kuluttua 1 279 354

Yhteensä 1 445 419

Vuokrasopimukset ovat maanvuokrasopimuksia ja tytäryhtiö Yrjö Wigren Oy:n toimitilavuokria. Tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perus-

teella suoritettuja vuokramenoja 66 tuhatta euroa (65 tuhatta euroa vuonna 2010).

28.     VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

1000 eur 31.12.2011 31.12.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet
   Lainat ja luottolimiitit, joista 

   on annettu vakuus  17 211 15 158

   Kiinteistökiinnitykset 29 230 27 118

   Annetut yrityskiinnitykset 1 500 0

1000 eur 31.12.2011 31.12.2010
Emoyhtiön konserniyhtyöiden puolesta antamat vakuudet
   Lainat ja luotto- sekä leasinglimiitit,

   joista on annettu vakuus 2 348 0

   Yleis- ja erityistakaukset 1 721 0

   Pankkitakaukset 150 0

   Tuotantokoneiden

   takaisinostositoumukset 80 0

Muut vastuut
   Perusparannusten alv-palautusvastuut 283 92
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29. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä toimitusjohtajat, hallitus, näiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa 

nämä henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa, toisen osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai 

jossa tällaisella henkilöllä on välittömästi tai välillisesti merkittävä äänivalta.

Interavanti Oyj:n tytäryhtiöt ovat seuraavat: 
  Omistus- Osuus
Yhtiö Kotipaikka osuus (%) äänivallasta (%)
Aladdin Oy Helsinki 100,0 100,0
Oy Nordic Foxes Ab Helsinki 91,5 91,5
Old Foxes Oy Helsinki 88,0 92,4
Alkutori Oy Helsinki 100,0 100,0
PowerTube Oy Helsinki 80,0 80,0
Varasto B.V. Hollanti 100,0 100,0
  Varasto Poland Sp. z o.o. Puola 100,0 100,0
  Warasto Hungary Kft Unkari 100,0 100,0
  Varasto Estonia Oü Viro 100,0 100,0
Keskinäiset kiinteistöyhtiöt:
Ki Oy Vanha Talvitie 1 Helsinki 100,0 100,0
Ki Oy Lahden Sopenkorvenkatu 9 Lahti 100,0 100,0
Ki Oy Työpajankatu 2 Helsinki 100,0 100,0
Ki Oy Malminkartanontie 1 Helsinki 100,0 100,0
Yrjö Wigren Oy Tampere 65,0 65,0

Osakkuusyhtiöt:
Pälkäne Oy Helsinki 29,1 29,1

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
a) Tavaroiden ja palvelujen myynti
1000 eur 2011 2010
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja
Vuokratuotot 14 14
Yhteensä 14 14

b) Tavaroiden ja palvelujen osto
1000 eur 2011 2010
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja
Muut tuotteet ja palvelut 143 85
Yhteensä 143 85

 Katsauskauden aikana Joestoni Investeeringu AS on vuokrannut tilaa Varasto Estonia Oü:ltä ja Varasto Estonia Oü on ostanut kiinteistön huoltoa ja hal-
linnointia Joestoni Investeeringu AS:ltä, jonka omistaja kuuluu Interavanti Oyj:n lähipiiriin. Katsauskaudella on lisäksi ostettu vähäinen määrä asiantun-
tijapalveluja lähipiiriin kuuluvalta taholta.
   
 Liiketoimet on tehty ns. arms length -periaatteella/markkinahintaan. 
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Johdon työsuhde-etuudet

Palkat ja palkkiot
1000 eur 2011 2010
Toimitusjohtaja

    Vuorinen, Veikko M 110 110

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

    Jokinen, Lasse 2 2

    Lindström, Jorma 2 2

    Saarenpää, Pekka 2 2

    Vuorinen, Veikko M 2 2

Yhteensä 118 119

30. RAHAVIRTALASKELMAN LIITETIEDOT

Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut

1000 eur 2011 2010
Poistot 288 16

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 785 -876

Sijoituskiinteistöjen myyntivoitot 0 -27

Muut oikaisut 0 -12

Yhteensä 1 073 -899

Käyttöpääoman muutos

1000 eur 2011 2010
Vaihto-omaisuus -131 0

Lyhytaikaisten saatavien vähennys -1 050 325

Lyhytaikaisten velkojen muutos 975 172

Yhteensä -206 497

Rahavarojen sisältö

1000 eur 2011 2010
Pankkitilit ja käteisvarat 420 737

Yhteensä 420 737

31. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Tilikauden 2011 hankinnat

Konsernin 65 %:sesti omistama tytäryhtiö osti lihanjalostustoimintaa 

harjoittavalta Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä tämän liiketoiminnan 

16.3.2011. 

  

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo   
 

1000 eur  

Aineettomat hyödykkeet  1 845

Aineelliset hyödykkeet  888

Vaihto-omaisuus  228

Velat   -88

Nettovarat  2 873

Hankintameno   -2 873

  0 

 

Hankintameno, rahana maksettu  2 128

Hankitut rahavarat   0

Rahavirtavaikutus  -2 128 

 

 Hankintamenoon sisältyy rahana suoritetun kauppahinnan lisäksi arvioi-

tu 0,7 milj. euron suuruinen lisäkauppahinta. Kauppaehdoissa on mah-

dollisuus seuraavien kolmen vuoden aikana suoritettavaan lisäkaup-

pahintaan, joka perustuu Yrjö Wigren Oy:n kannattavuuden kehitykseen 

vuosina 2012-2014 ja se maksetaan vuosittain keväällä 2013, 2014 ja 

2015. Lisäkauppahinta sisältyy konsernin pitkäaikaisiin velkoihin.

 Liiketoiminnan yhdistämisessä tunnistetut aineettomat hyödykkeet sisäl-

tävät Wigrenin rekisteröidyn tavaramerkin (1,7 milj. euroa) ja asiakas-

suhteet (0,1 milj. euroa). Konsernin tilinpäätökseen sisältyy Yrjö Wigren 

Oy:n tase ja tuloslaskelma kaupantekohetkestä 16.3.2011 lähtien.
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Emoyhtiön
tilinpäätös
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Emoyhtiön tuloslaskelma

1000 eur (FAS)  1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO  1 486 1 544

Liiketoiminnan muut tuotot  486 9

Henkilöstökulut  -242 -270

Poistot ja arvonmuutokset  -370 60

Liiketoiminnan muut kulut  -1 660 -1 856

    

LIIKETULOS  -301 -513

    

Rahoitustuotot ja –kulut  -98 -341

    

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ,
VEROJA JA VARAUKSIA  -398 -854
    

Tuloverot  0 0

    

TILIKAUDEN TULOS  -398 -854
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Emoyhtiön tase

1000 eur (FAS)  31.12.2011 31.12.2010

Vastaavaa    
PYSYVÄT VASTAAVAT    

Aineettomat hyödykkeet  186 79

Aineelliset hyödykkeet  37 52

    

Sijoitukset    

Osuudet saman konsernin yrityksissä  23 536 24 364

Osuudet osakkuusyhtiöissä  439 646

Muut sijoitukset  3 708 3 745

  27 683 28 755

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  27 907 28 886
    

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT    

Pitkäaikaiset saamiset  10 084 12 014

Lyhytaikaiset saamiset  3 542 1 021

Rahat ja pankkisaamiset  121 503

   

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  13 746 13 538

  41 654 42 424
 

Vastattavaa     
OMA PÄÄOMA    

Osakepääoma  13 584 13 584

Ylikurssirahasto  5 788 5 788

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  4 145 5 485

Edellisten tilikausien voitto  0 0

Tilikauden tulos  -398 -854

   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  23 119 24 003
 

    

 

VIERAS PÄÄOMA    

Pitkäaikainen vieras pääoma  15 920 16 006

Lyhytaikainen vieras pääoma  2 614 2 415

   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  18 534 18 421

  41 654 42 424
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Emoyhtiön rahoituslaskelma

1000 eur (FAS)  1.1.-31.12.2011 1.1.-31.12.2010

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  
 Liiketulos  -301 -513

 Oikaisut liikevoittoon   370 -61

 Käyttöpääoman muutos  305 305

 Maksetut korot  -743 -700

 Saadut korot  442 53

 Saadut osingot  121 217

 Maksetut verot  0 343

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA  194 -356
  
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -176 -23

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  18 11

 Investoinnit tytäryhtiöihin  -132 0

 Luovutustulot muista sijoituksista  0 30

 Saadut osingot ja pääomanpalautukset  950 781

 Myönnetyt lainat  -1 480 -564

 Lainasaamisten takaisinmaksut  815 709

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   -5 944
  
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  
 Pitkäaikaisten lainojen nostot  861 927

 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut  -947 -948

 Maksetut osingot ja muu varojenjako  -485 -485

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA  -571 -506
  

RAHAVAROJEN MUUTOS  -382 82
Rahavarat 1.1.  503 421

Rahavarat 31.12.  121 503
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Emoyhtiön tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet

Interavanti Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön periaatteiden mukaisesti. Tilinpäätös on laadittu 12 kuukauden ajalta tilikau-

delta 1.1.–31.12.2011.

Tuloutusperiaate
Yhtiön liikevaihto muodostuu kiinteistöjen vuokratuotoista, jotka tuloutetaan tasaisesti sopimuskaudelle.

Pysyvien vastaavien arvostus- ja poistoperiaatteet
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen käyttöajan perusteella. Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon tai aikai-

sempina vuosina tehtyjen arvioiden osoittamaan tätä pienempään markkina-arvoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. 

Tilikaudella tehdyt suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasearvosta poistoina jäljellä olevalle poistoajalle.

Koneet ja kalusto   menojäännöspoisto 25%

Muut pitkävaikutteiset menot     5 vuotta

Pysyvien vastaavien myyntivoitot
Tilikauden aikana myytyjen kiinteistö- ja asunto-osakkeiden myyntivoitot on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

 

Osakkuusyritykset
Kaikki osakkuusyhtiöt ovat asunto-osakeyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt on esitetty taseessa hankintamenon määräisinä.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin on tilikauden aikana kirjattu ennakkojako-osuuksia Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä.

Johdannaiset
Yhtiöllä on nimellisarvoltaan 12 315 788 euroa oleva koronvaihtosopimus. Koronvaihtosopimuksella yhtiö on vaihtanut 1 kk:n euribor-koron kiinteään kor-

koon, jolloin se on suojannut noin 87 % veloistaan rahavirran korkoriskiä vastaan. Yhtiö ei sovella suojauslaskentaa. Koronvaihtosopimukset arvostetaan 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
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Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot

Tuloslaskelman liitetiedot

1000 eur  2011 2010
Liikevaihto    
 Vuokratuotot  1 486 1 544
Liiketoiminnan muut tuotot   
 Muut liiketoiminnan tuotot*  486 9
 Yhteensä  486 9

*Sisältää vuonna 2011 ennakkojako-osuuksia Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesältä ja 
vuonna 2010 hallintopalveluveloituksia.   

Henkilöstö   
Henkilöstökulut    
 Palkat ja palkkiot   202 226
 Eläkekulut  33 36
 Muut henkilösivukulut  7 8
 Yhteensä  242 270

Toimitusjohtajan palkka  110 110
Hallituksen palkat  8 9
Henkilökunta  3 3 

Henkilöstökulut sisältävät yhteenlaskettuna hallituspalkkiot, toimitusjohtajan ja  
toimihenkilöiden palkat sekä satunnaiset tehtäväpalkkiot. Henkilöstön eläketurva on  
järjestetty lakisääteisellä eläkevakuutuksella normaaliehdoin.

Liiketoiminnan muut kulut    
 Vuokraustoiminnan kulut yhteensä  1 209 1 298
 Muut  liiketoiminnan kulut  451 558
 Yhteensä  1 660 1 856 

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot    
 Muilta  121 217
 Yhteensä  121 217

Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista     
 Saman konsernin yrityksiltä  282 201

Muut rahoitustuotot
 Saman konsernin yrityksiltä  7 0

Muut korko- ja rahoitustuotot    
 Muilta  315 44
 Yhteensä  604 245

Yhteensä  725 462

Korkokulut ja muut rahoituskulut
 Saman konsernin yrityksille  58 41
 Muille  765 762
 Yhteensä  823 803

Rahoitustuotot ja –kulut yhteensä  -98 -341
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Taseen liitetiedot

Pysyvät vastaavat 1000 eur
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot, muutokset

        Vähennysten Tilik. Arvon- Kertyneet 
  Hankinta-  Vähen- Siirto Hankinta- Kert. ja siirtojen poistot alennukset arvonalenn. 
  meno Lisäykset nykset erien meno poistot kertyneet suunn. ja niiden ja niiden pal. Kirjanpitoarvo
  1.1.2011 2011 2011 välillä 31.12.2011 1.1.2011 poistot mukaan palaut. yht. 31.12.2011 31.12.2011
EMOYHTIÖ           
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet          
 
 Muut pitkävaikutteiset           
 menot 1 446 173 0  1 619 1 367 0 66 0 1 433 186
           
           
 Koneet ja kalusto 498 4 8  494 446 0 11 0 457 37
 Aineettomat ja            
 aineelliset yhteensä 1 944 177 8  2 113 1 813 0 77 0 1 890 223
           
Sijoitukset
           
 Osakkeet, kons.yrityks 24 824 172 950  24 046 460 0 0 -50 510 23 536
 Osakkeet, omistus-           
 yhteysyritykset 646 0 0  646 0 0 0 -207 207 439
 Osakkeet, muut 3 803 0 0  3 803 58 0 0 -37 95 3 708
 Osakk. ja osuudet yht. 29 273 172 950  28 495 518 0 0 -294 812 27 683

        Vähennysten Tilik. Arvon- Kertyneet 
  Hankinta-  Vähen- Siirto Hankinta- Kert. ja siirtojen poistot alennukset arvonalenn. 
  meno Lisäykset nykset erien meno poistot kertyneet suunn. ja niiden ja niiden pal. Kirjanpitoarvo
  1.1.2010 2010 2010 välillä 31.12.2010 1.1.2010 poistot mukaan palaut. yht. 31.12.2010 31.12.2010
EMOYHTIÖ           
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet          
 
 Muut pitkävaikutteiset           
 menot 1 428 18 0  1 446 1 335 0 32 0 1 367 79
           
           
 Koneet ja kalusto 493 5 0  498 430 0 16 0 446 52
 Aineettomat ja            
 aineelliset yhteensä 1 921 23 0  1 944 1 765 0 48 0 1 813 131
           
Sijoitukset
           
 Osakkeet, kons.yrityks 25 604 0 780  24 824 568 0 0 108 460 24 364
 Osakkeet, omistus-           
 yhteysyritykset 646 0 0  646 0 0 0 0 0 646
 Osakkeet, muut 3 804 0 1  3 803 58 0 0 0 58 3 745
 Osakk. ja osuudet yht. 30 054 0 781  29 273 626 0 0 108 518 28 755
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Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot

1000 eur  2011 2010
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Pitkäaikaiset saamiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
 Lainasaamiset  8 820 8 684
 Pääomalainasaamiset  655 0
   9 475 8 684
Saamiset muilta    
 Lainasaamiset  267 433
 Kauppahintasaamiset, pitkäaikaiset  342 2 897
   609 3 330
 Yhteensä  10 084 12 014
     
Lyhytaikaiset saamiset    
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
 Siirtosaamiset  799 653
Saamiset muilta    
 Myyntisaamiset  47 57
 Kauppahintasaamiset  2 576 0
 Lainasaamiset  2 245
 Siirtosaamiset  118 66
   2 743 368
 Yhteensä  3 542 1 021
     
Siirtosaatavat sisältävät pääosin jaksotettuja korkosaatavia, edelleenveloitettuja  
hallintopalveluja ja verosaatavia.   
    
Laskennalliset verosaamiset

Vahvistetuista ja vahvistamattomista tappioista ei ole kirjattu laskennallista vero- 
saamista, koska verohyödyn realisoituminen on epävarmaa. Vuoden 2011 laskennallinen  
verosaaminen oli 680 tuhatta euroa ja vuonna 2010 yhteensä 673 tuhatta euroa.

Oman pääoman muutokset    
Osakepääoma 1.1.  13 584 13 584
Osakepääoma 31.12.   13 584 13 584
 
Ylikurssirahasto 1.1.  5 788 5 788
Ylikurssirahasto 31.12.  5 788 5 788
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.  5 485 6 521
 Katettu edellisten vuosien tappiot  -854 -551
 Varojenjako  -485 -485
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.  4 145 5 485
 
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.  -854 -551
 Katettu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta  854 551
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.  0 0 
Tilikauden tulos  -398 -854
Oma pääoma yhteensä  23 119 24 003



     INTERAVANTI OYJ   VUOSIKERTOMUS 2011    51 

1000 eur  2011 2010

Jakokelpoiset varat     
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  4 145 5 485
 Voitto edellisiltä tilikausilta  0 0
Tilikauden tulos  -398 -854
Yhteensä  3 747 4 631

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille

 Muut velat  1 898 1 795

Velat muilta

 Lainat rahoituslaitoksilta  14 022 14 211

Yhteensä  15 920 16 006

 Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

 Lainat rahoituslaitoksilta  6 632 8 526

Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille 

 Muut velat  398 398

 Siirtovelat  32 25

Velat muilta

 Lainat rahoituslaitoksilta  947 947

 Saadut ennakot  90 67

 Ostovelat  26 42

 Muut velat  9 20

 Siirtovelat  1 112 916

 Yhteensä  2 614 2 415

Siirtovelkojen olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista, korkoveloista sekä  

koronvaihtosopimukseen liittyvästä kuluvarauksesta. Saaduissa ennakoissa on  

vuokralaisilta saadut vuokravakuudet.   

Vakuudet ja vastuusitoumukset

1 000 eur  31.12.2011 31.12.2010

Omasta puolesta annetut vakuudet

 Lainat ja luottolimiitit, joista on annettu vakuus  17 211 15 158

 Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo  8 917 9 144

Emoyhtiön konserniyhtiöiden puolesta antamat vakuudet

 Lainat ja luotto- sekä leasinglimiitit, joista on annettu vakuus  1 148 0

 Yleis- ja erityistakaukset  1 721 0

 Pankkitakaukset  150 0

 Tuotantokoneiden takaisinostositoumukset  80 0

Muut vastuut

 Perusparannusten alv-palautusvastuut  58 26
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Interavanti Oyj tytäryhtiöt

Yhtiö Kotipaikka Omistusosuus (%) Osuus äänivallasta (%)
Aladdin Oy Helsinki 100 100
Oy Nordic Foxes Ab Helsinki 91,54 91,54
Old Foxes Oy Helsinki 87,96 92,36
Alkutori Oy Helsinki 100 100
PowerTube Oy Helsinki 80 80
Varasto B.V. Hollanti 100 100
 Varasto Poland Sp. z o.o. Puola 100 100
 Warasto Hungary Kft Unkari 100 100
 Varasto Estonia Oü Viro 100 100
Ki Oy Vanha Talvitie 1 Helsinki 100 100
Ki Oy Lahden Sopenkorvenkatu 9 Lahti 100 100
Ki Oy Työpajankatu 2 Helsinki 100 100
Ki Oy Malminkartanontie 1 Helsinki 100 100
Yrjö Wigren Oy Tampere 65 65

Osakkuusyhtiöt   
Pälkäne Oy Helsinki 29,1 29,1

Emoyhtiön tilinpäätöksen
liitetiedot
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   IFRS IFRS IFRS
   2011 2010 2009
LIIKETOIMINTA    
Liikevaihto milj. eur 9,1 4,10 4,10
    
Liiketoiminnan muut tuotot milj. eur 0,5 0,05 0,23
    
    
Liikevoitto milj. eur 1,0 2,60 -0,67
%liikevaihdosta % 11,5 63,5 -16,3
    
Voitto ennen veroja milj. eur 0,7 2,11 -1,32
%liikevaihdosta % 7,6 51,5 -32,2
    
Tilikauden voitto milj. eur 0,8 2,00 -1,53
%liikevaihdosta % 8,2 48,9 -37,2
Bruttoinvestoinnit milj. eur 1,8 0,8 0,2
%liikevaihdosta % 19,6 18,9 4,9
 
Henkilöstö ka/ tilikausi 39 4 4
Palkat ja palkkiot milj. eur 1,3 0,26 0,23
    
Oman pääoman tuotto (ROE) %  2,7 7,5 -5,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %  3,6 6,8 -0,8
    
TALOUDELLINEN ASEMA    
Omavaraisuusaste % 56,4 60,8 58,6
Nettovelkaantumisaste % 60,2 52,5 59,5
    
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
Tulos/osake eur 0,10 0,21 -0,16
Oma pääoma/osake eur 2,88 2,83 2,67
Varojenjako/ osake eur/ osake 0,10* 0,05 0,05
Varojenjako/ tulos % 100,0 23,8 -31,3
Efektiivinen osinkotuotto % 2,4 1,4 1,1
P/E -luku  41,0 17,6 -27,7
Osakekannan markkina-arvo milj. eur 40 36 43
Osakkeiden    
 vaihdon määrä tkpl 12 21 30
 osuus osakkeiden kokonaismäärästä % 0,1 0,2 0,3
Osakkeiden kurssikehitys    
 ylin eur 4,40 4,65 6,30
 alin eur 2,34 3,60 4,14
Tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi eur 4,10 3,70 4,43
Osakkeen keskikurssi eur 3,11 3,98 5,44
Ulkona olevien osakkeiden määrä keskimäärin tilikauden aikana tkpl 9703 9703 9703
    
Ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden lopussa tkpl 9703 9703 9703
    
*hallituksen esitys    

Konsernin
tunnusluvut

2,83

Omavaraisuusaste % Oman pääoman tuotto % Sijoitetun pääoman tuotto % Oma pääoma/osake, eur

 2009  2010  2011
 IFRS IFRS IFRS

 2009  2010  2011
 IFRS IFRS IFRS

 56,4

2,7

3,6

 2009  2010  2011
 IFRS IFRS IFRS

2,88

 58,6

 60,8

-5,6

7,5

-0,8

6,8

 2009  2010  2011
 IFRS IFRS IFRS

2,67
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Tunnuslukujen
laskentakaavat

1. Oman pääoman tuotto % (ROE)
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja -  verot  

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

2. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

3. Omavaraisuusaste %
Oma pääoma                                        

Taseen loppusumma - saadut ennakot

4. Tulos/osake (EPS)
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos  

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikaudella

5. Oma pääoma/osake 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

6. P/E-luku
Tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi

Tulos / osake (EPS)

7. Nettovelkaantumisaste % (gearing)
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Oma pääoma

8. Osinko/ osake
Tilikaudelta jaettava osinko                                    

Ulkona olevien osakkeiden määrä kauden lopussa

9. Osinko/ tulos
Tilikaudelta jaettava osinko/osake

Osakekohtainen tulos

10. Efektiivinen osinkotuotto
Osinko/ osake                                                   

Tilinpäätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi

11. Nettovuokratuotto
Nettovuokratuotot katsauskauden lopussa x 12           

Sijoituskiinteistöjen tasearvo katsauskauden lopussa 

12. Vuokrausaste 

Vuokrattu pinta-ala    

Vuokrattava pinta-ala

  x 100

  x 100

  x 100

  x 100

  x 100

  x 100

  x 100

  x 100
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Osakkeet ja
osakkeenomistajat

Osakepääoma ja osakkeet
Interavanti Oyj:n osakkeita on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin pörssin listalla 11.7.1988 alkaen. Yhtiön osakkeet ovat olleet arvo-

osuusjärjestelmässä lokakuusta 1994 alkaen.  

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011  osakemäärä osuus %
Jokinen Lasse 198 333  

Oy Joeston Ltd 4 605 180 4 803 513 49,5 %

Vuorinen Veikko M  4 297 875 44,3 %

Lakkapää Vilppu  57 500 0,6 %

Jokinen Harri  45 000 0,5 %

Pulkkanen Esko  37 443 0,4 %

Kiinteistö- ja sijoitushovi Oy  32 500 0,3 %

Vuorinen Liisa-Mari  23 423 0,2 %

Joutsenharju Kiint. Oy  21 000 0,2 %

Assi Group Oy  20 000 0,2 %

Kuassa Oy   19 318 0,2 %

Kaitala Pirjo  12 000 0,1 %

Tuunanen Taito  11 805 0,1 %

Harima Tarja  11 500 0,1 %

Hälläväliä Oy  11 487 0,1 %

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja määräys- ja vaikutusvaltayhteisöineen omistivat osakkeita yhteensä 9 129 656 kappaletta, joka on 

noin 94 % osakkeista ja äänistä.  
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Osakkeet ja
osakkeenomistajat

Osakassopimus
Sopimuksen osapuolet ovat Lasse Jokinen ja hänen määräysvallassaan oleva Oy Joeston Ltd sekä Veikko M Vuorinen.

Osakassopimuksen voimassaoloaika on osakkeiden omistusaika. Sopimuksen pääasiallisen sisällön mukaan myyntitilanteessa sopijapuolilla on 

velvollisuus tarjota osakkeet muille sopijapuolille lunastettavaksi. Sopijapuolet sitoutuvat äänestämään ja käyttämään äänioikeuttaan yhteneväi-

sesti Interavanti Oyj:n yhtiökokouksissa. Sopijapuolet sitoutuvat äänestämään yhteisesti siten, että kummankin omistajaryhmän nimeämistä  

ehdokkaista valitaan puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen puheenjohtajana toimii vuorotellen jommankumman omistajaryhmän nimeämä 

hallituksen jäsen.

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto
Vuonna 2011 vaihdettiin OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä Interavanti Oyj:n osakkeita yhteensä 12 169 kappaletta (20 709), osakevaihdon 

arvo oli 0,04 milj. euroa (0,08). Ylin kaupankäyntikurssi oli 4,40 euroa (4,65) ja alin 2,34 euroa (3,60). Osakekannan markkina-arvo vuoden 

lopussa oli n. 40 milj. euroa (36).

Omistusjakauma osakkeiden määrä osakkaita % osakkeita ja ääniä %
             1-100 81 22,7 3 409 0,0

         101-1000 180 50,4 70 664 0,7

       1001-10000 80 22,4 214 569 2,2

     10001-100000 13 3,6 313 176 3,2

  100.001- 3 0,8 9 101 388 93,8

Liikkeeseenlaskettu määrä yhteensä,  357 100,0 9 703 206 100,0

joista hallintarekisteröidyt omistukset  1 0,0                           30 0,0  

Sektorijakauma  osakkaita % osakkeita ja ääniä %
Kotitaloudet  324 90,8 4 959 937 51,1

Yritykset  28 7,8 4 733 214 48,8

Voittoa tavoittelemattomat  1 0,3 1 000 0,0

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset  1 0,3 30 0,0

Ulkomaiset omistajat  3 0,8 9 025 0,1

Liikkeeseenlaskettu määrä yhteensä,  357 100,00 9 703 206 100,0

joista hallintarekisteröidyt omistukset  1 0,0 30 0,0
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Toimintakertomuksen ja
tilinpäätöksen allekirjoitukset

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Helsingissä 14. helmikuuta 2012

Lasse Jokinen Jorma Lindström

puheenjohtaja 

Pekka Saarenpää Veikko M Vuorinen

  toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 14. helmikuuta 2012 

PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö

Samuli Perälä 

KHT
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Tilintarkastuskertomus

Interavanti Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Interavanti Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011. Tilinpäätös sisältää  

konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, 

tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot 

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät 

tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varain-

hoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. 

Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-

kastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden 

siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllisty-

neet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esi-

tettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen 

virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja 

riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan 

olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehok-

kuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten 

arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä
Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja 

riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista kos-

kevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja 

tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 14. helmikuuta 2012

PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö

Samuli Perälä

KHT
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Selvitys Interavanti Oyj:n hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2011

Interavanti Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuus-

sa 2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka 

on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla 

www.cgfinland.fi.

 

Tämä selvitys on laadittu koodin suosituksen 54 mukaisesti, toiminta-

kertomuksesta erillisenä selvityksenä ja julkaistu toimintakertomuksen 

kanssa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.interavanti.fi/ Sijoitta-

jatiedot. 

Poikkeavuudet koodista:
Yhtiö on poikennut koodista seuraavan suosituksen osalta:

Suositus 9: Hallituksen jäsenten lukumäärä, kokoonpano ja pätevyys

Hallitukseen ei toistaiseksi ole valittu kumpaakin sukupuolta.

Yhtiön koon takia on katsottu, että yhtiön toiminnan laajuuden 

huomioon ottaen hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano on

toistaiseksi riittävä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien 
pääpiirteet 

Sisäinen valvonta  Yhtiön sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, 

että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, että tuotettava in-

formaatio on luotettavaa ja että toimintaperiaatteita noudatetaan.

 

Hallituksen tehtävänä on laatia sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

 

Hallituksen kokouksissa käydään läpi yhtiön kokoushetkeä edeltävä 

taloustilanne, kassavirrat, toimintasuunnitelmat ja markkinatilanteet

 

Sisäisellä kontrollilla yhtiö pyrkii varmistamaan päivittäisen kirjanpidon 

ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden sekä ehkäisemään ja 

havaitsemaan väärinkäytöksiä. Toimitusjohtajalla on aktiivinen rooli 

yhtiön kontrollijärjestelmässä.

 

Ulkomaiset tytäryhtiöt raportoivat kuukausittain yhtiölle kirjanpitorapor-

tilla, jota seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Ulkomaiden maksuliikenne 

on pääsääntöisesti keskitetty emoyhtiöön, jolloin valvonta on tehokasta.

 

Yhtiön liiketoiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen yhtiön sisäistä 

tarkastusta ei ole erikseen organisoitu. Yhtiön sisäistä kontrollijärjestel-

mää kehitetään jatkuvasti ulkoisen tilintarkastusyhteisön antamien 

tarkastussuositusten perusteella.

Riskien hallinta  Interavantin riskienhallinnan tavoitteena on havaita, 

analysoida ja pyrkiä hallitsemaan toimintaan liittyviä riskejä yhtiön toi-

minnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja osakkeen arvon maksimoimi-

seksi. Merkittävimmät riskit määritetään osavuosikatsauksen ja tilin-

päätöksen laadinnan yhteydessä ja ne esitetään tarkemmin vuosittain 

vuosikertomuksessa.

Kiinteistöliiketoiminnan riskit
Interavantin kiinteistöliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat lähinnä 

asiakas- ja rahoituskeskeisiä. 

Loppuvuonna 2008 alkanut maailmanlaajuinen lama ja taloudellinen epä-

varmuus heijastuvat myös Interavanti Oyj:n toimintaan siten, että yleisen 

taloudellisen tilanteen heikentyminen ja pitkittyminen on vaikuttanut epä-

suotuisasti yhtiön asiakkaisiin ja sitä kautta se voi vaikuttaa myös Intera-

vanti Oyj:n liiketoimintaan. Yhtiön ulkomailla sijaitsevat kohteet on vuok-

rattu pitkäaikaisilla sopimuksilla vakavaraisille vuokralaisille. Interavantin 

vuokrasopimukset Puolassa ja Unkarissa ovat euromääräisiä.

Yhtiö otti vuonna 2008 18,0 milj. euron vaihtuvakorkoisen lainan. Katsa-

uskauden päättyessä lainaa on jäljellä 14,2 milj. euroa (15,2), josta 12,3 

milj. euroa (14,2) on suojattu koronvaihtosopimuksella. Lisäksi konser-

niin kuuluva tytäryhtiö otti vuonna 2011 0,8 milj. euron vaihtuvakorkoi-

sen lainan, josta 0,4 milj. euroa on suojattu koronvaihtosopimuksella.

Yhtiö haluaa edelleen pitää maksuvalmiuden ja omavaraisuusasteen 

hyvänä ja välttää kohtuuttomia riskejä.

Lihanjalostusliiketoiminnan riskit  
Lihanjalostusliiketoiminnan kannattavuuteen voivat vaikuttaa liharaaka-

aineen markkinahinnan muutokset sekä muutokset suomalaisen liha-

raaka-aineen tuotantomäärissä ja saatavuudessa. Myös muutokset lihan 

kulutus-tottumuksissa voivat vaikuttaa lihanjalostustoiminnan kannat-

tavuuteen ja liiketoiminnan laajuuteen. 

Yrjö Wigren Oy pyrkii suojautumaan epäsuotuisien tuotantokustannusten 

hintakehityksen vaikutukselta tarvittaessa tuotannollisin sopeutuksin ja 

pyrkii ennakoimaan muutokset lopputuotteiden hinnoittelussa. 

Elintarvikkeiden valmistukseen liittyy aina raaka-aineiden, valmisteiden 

ja tuotantoprosessin laatuun ja turvallisuuteen liittyvät riskit. Yrjö 

Wigren Oy:llä on käytössään menetelmät tuotantoprosessien turvallisuu-

den varmistamiseksi. Omavalvonnalla varmistetaan tuotannon laatu.

Suomalainen elintarvikealan vähittäiskauppa on hyvin keskittynyttä. 

Riippuvuus yksittäisistä asiakkuuksista voi tällöin muodostua suurem-

maksi. Wigren tunnetaan lähes satavuotiaasta perinteestään ja korkea-

laatuisista tuotteistaan, mikä antaa vahvan pohjan yhtiön tulevaisuuden 

kehittämiselle. Yrjö Wigren Oy:n arvostettu tuotemerkki vahvistaa yhtiön 

asemaa elintarvikkeiden tuotantoketjussa. 
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Hallitus
Jäsenten valitseminen ja toimikausi  Yhtiökokous valitsee Interavanti 

Oyj:n hallituksen, johon voi kuulua 3-6 jäsentä yhtiöjärjestyksen mukai-

sesti. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen

jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallitusjäsenten toimikausi 

päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä.

 

Jos ehdotus hallituksen jäsenestä on hallituksen tekemä tai jos ehdokas-

ta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön tuot-

tamien osakkeiden äänimäärästä on jäsenehdokkaat esitettävä yhtiöko-

kouskutsussa. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty hallituksen jäsenten 

erityisestä asettamisjärjestyksestä.

 

Hallituksen kokoonpano  Nykyinen hallitus valittiin varsinaisessa yhtiöko-

kouksessa ja siinä on neljä jäsentä, joista kaksi on yhtiön pääomistajia:

• Lasse Jokinen, s. 1955, hallituksen puheenjohtaja alk. 02/2001, 

hallituksessa alk. 04/2000, osakeomistukset yhtiössä: 49,5 %, merkit-

tävistä osakkeenomistajista riippuvainen jäsen, päätoimi: kuljetus- ja 

autoliikkeen toimitusjohtaja, ammattikoulu, laaja yrittäjäkokemus maan-

rakennus-, kuljetus- ja autokaupan alalta, ei keskeisiä muita luottamus-

toimia

• Veikko M Vuorinen, s. 1946, hallituksen jäsen alk. 02/2001, osake-

omistukset yhtiössä: 44,3 %; riippuvainen jäsen toimitusjohtajan toimen 

ja merkittävistä osakkeenomistajista riippuvainen jäsen, päätoimi: 

toimitusjohtaja, alk. 01/2002, peruskoulu, The English College, laaja 

yrittäjä- ja toimitusjohtajakokemus ravintola-, elintarvike- ja kaupan 

alalta, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsen

• Pekka Saarenpää, s. 1955, hallituksen jäsen alk. 02/2001,

riippumaton jäsen, ei osakeomistuksia yhtiössä, päätoimi: yrittäjä, 

rakennusinsinööri/79, työkokemus/ toimiala rakentaminen, yrittäjä: 9 v. 

vastaava työnjohto: 10 v., hankinta- ym. tehtävät 7 v., (joista ulkomailla 

vientikohteissa 4 v), ei keskeisiä muita luottamustoimia.

• Jorma Lindström, s. 1950, hallituksen jäsen alk. 02/2004, riippuma-

ton jäsen, ei osakeomistuksia yhtiössä, oik. kand., itsenäinen asianajaja, 

päätoimi: asianajotoiminta vuodesta 1980, ei keskeisiä muita luotta-

mustoimia.

Hallituksen jäsenistä 3/4 on riippumattomia yhtiöstä ja 2/4 riippumatto-

mia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät
• hyväksyä yhtiön strategiset tavoitteet

• ohjata ja valvoa yhtiön toimintaa edistämällä yhtiön ja kaikkien   

 osakkeenomistajien etua 

• nimittää ja erottaa toimitusjohtajan

• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset, konsernitilinpäätös ja 

 toimintakertomus

• vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma, budjetti ja investointi-

 suunnitelma

• päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä

 investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai järjestelyistä

• laatia osinkopolitiikka

• laatia sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet

 

Hallituksen kokouksissa yhtiön toimitusjohtaja informoi yhtiön liiketoi-

minnan tilasta, muutoksista ja markkinoista.

 

Hallitus ei ole asettanut valiokuntia. Hallitus hoitaa itse tarkastusvalio-

kunnan tehtävät.

 

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa.

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa. 

Hallituksella oli vuoden 2011 aikana 10 kokousta, joihin hallituksen

jäsenet ovat osallistuneet 97,5 -prosenttisesti.

Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön operatiivista hallintoa niiden pää-

tösten ja ohjeiden mukaan, jotka hallitus on hyväksynyt.

 

Interavanti Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää on hoitanut vuodesta 2002 

alkaen Veikko M Vuorinen (s. 1946), joka toimii myös yhtiön hallituksen 

varsinaisena jäsenenä ja pääosakkeenomistajana. Tarkemmat henkilö-

tiedot on esitetty tämän selvityksen ”Hallituksen kokoonpano” –kappa-

leessa.  
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Interavanti Oyj:n
vuosikooste 2011

Interavanti Oyj on julkaissut vuonna 2011 seuraavat pörssitiedotteet, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön 

internet-sivuilla. Koska tiedotteet liittyvät vuoden 2011 tapahtumiin, osa niiden sisällöstä saattaa olla vanhentunutta.

PÖRSSITIEDOTTEET 2011

01.02.2011 Interavanti Oyj:n vuosikooste vuodelta 2010

01.02.2011 Interavanti Oyj:n tilinpäätöstiedote vuodelta 2010

14.02.2011 Yhtiökokouskutsu

14.02.2011   Tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on julkaistu

04.03.2011 Interavanti Oyj:n vuosikertomus julkaistu

08.03.2011 Interavanti Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

16.03.2011 Interavanti Oyj ja Perniön Liha Oy ostavat Suomen vanhimman lihanjalostustehtaan

16.03.2011 Korjaus: Interavanti Oyj ja Perniön Liha Oy ostavat Suomen vanhimman lihanjalostustehtaan

21.04.2011 Johdon osavuotinen selvitys 1.1. - 21.4.2011 

29.07.2011 Interavanti Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2011

06.09.2011 Yrjö Wigren Oy:n konkurssipesä suoritti ennakkojako-osuuksia

28.10.2011 Johdon osavuotinen selvitys ajalta 1.1. - 28.10.2011

22.12.2011 Interavanti Oyj:n taloudellinen informaatio ja varsinainen yhtiökokous 2012

 

INTERAVANTI OYJ

Mannerheimintie 118, 9. krs

00270 HELSINKI

puh. 09 477 7220

y-tunnus: 0680026-0

www.interavanti.fi



     INTERAVANTI OYJ   VUOSIKERTOMUS 2011    63 

Tietoa
osakkeenomistajille

Varsinainen yhtiökokous
Interavanti Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 7.3.2012 klo 10.00 yhtiön toimistossa, Mannerheimintie 118, 9. krs, 00270 Helsinki

Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on ilmoittauduttava viimeistään 1.3.2012 klo 15:00 mennessä Mirja Kopsalle puh. (09) 477 7220, 

telefax (09) 477 72240, sähköpostilla mirja.kopsa@interavanti.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki. Mahdolliset 

valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoitusajan kuluessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.2.2012 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n 

pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Voitonjako
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa/ osake 

yhteensä 970 320,60 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus saa myös lisävaltuudet enintään 0,15 euroa/ osake varojen jakamiseen 

vuodelta 2011.

Osakkeen perustiedot
NASDAQ OMX Helsinki Oy

Kaupankäyntitunnus  INAS1

ISIN -koodi  FI0009002349

Listautumispäivä  11.7.1988

Osakemäärä  9 703 206 kpl

Osakkeen kurssikehitys
   2011 2010

Alin kurssi  2,34 3,60

Ylin kurssi  4,40 4,65

Keskikurssi  3,11 3,98

Päätöskurssi  4,10 3,70

Taloudellinen informaatio
Interavanti Oyj julkaisee tilikaudella 2012

•  johdon osavuotisen selvityksen ajalta 1.1.-27.4.2012, julkaisupäivä 27.4.2012

•  osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2012, julkaisupäivä 27.7.2012

•  johdon osavuotisen selvityksen ajalta 1.1.-26.10.2012, julkaisupäivä 26.10.2012

Arvopaperimarkkinalain muuttamisesta 9.2.2007 annetun lain 152/2007 perusteella yhtiön koon (liikkeellä olevien osakkeiden arvo on alle 75 milj.

euroa) huomioon ottaen Interavanti Oyj antaa Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 C pykälän mukaiset johdon osavuotiset selvitykset tilikauden kolmelta 

ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausten sijasta.

Osavuosikatsaukset ja johdon osavuotiset selvitykset ovat luettavissa yhtiön kotisivuilla www.interavanti.fi ja paperikopio postitetaan sitä pyytävälle.
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Lausunto Interavanti Oyj:n kiinteistöomaisuuden 
käyvän arvon määrityksestä 31.12.2011

Lausunnon tilaaja
Interavanti Oyj, Toimitusjohtaja Veikko M. Vuorinen

Lausunnon laatija
Seppo Pakarinen, Auktorisoitu kiinteistöarvioija, (AKA), Comreal Oy

Tietolähteet
Lausuntoa laadittaessa on ollut käytössä tilaajan luovuttamat kohde-

kohtaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoa mm. kohteiden vuokratuo-

toista, kunnosta, korjaustarpeista ja arvioon liittyvistä muista kuluista. 

Kiinteistöjen maaperän kunto sekä rakennusten tekninen kunto ja 

mahdolliset vauriot on esitetty ainoastaan, mikäli niistä on ollut käy-

tettävissä lausunnon tilaajan antamia selvityksiä.

Lausunnon käyttö
Lausunto on laadittu Interavanti Oyj:n taloudellista raportointia varten 

ja sen käyttö muuhun tarkoitukseen ilman Comreal Oy:n kirjallista

lupaa on kielletty.

Lausunnon laajuus
Lausunnon tilaajan toivomuksesta kutakin kohdetta koskeva selvitys 

on laadittu suppeana.

Arvon määritelmä
” Markkina-arvo on arvioitu rahamäärä, jolla omaisuus arvopäivänä 

vaihtaisi omistajaa liiketoimintaan halukkaiden ja toisistaan riippu-

mattomien ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin 

jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti ja ilman 

pakkoa” (International Valuation Standards, IVS 1).

Arviointimenetelmät
Sovellettava arvonmuodostusmenetelmä on mainittu kussakin erilli-

sessä kohdekohtaisessa esityksessä. Pääasialliset arviointimenetelmät 

ovat tuotto-arvo (suora pääomitus) ja kauppa-arvo. 

Arvonlisävero
Kaikki kohteissa esitetyt rahamäärät ovat arvonlisäverottomia. Lau-

sunnoissa ei ole otettu kantaa, onko kohteesta hakeuduttu arvonlisä-

verovelvolliseksi.

Markkina-arvo
Kohteiden yhteinen markkina-arvo on neljäkymmentäkuusi miljoonaa 

kolmesataakahdeksankymmentäviisituhatta euroa (46.385.000 €)

 

Suomessa sijaitsevien kohteiden markkina-arvo on kuusitoista mil-

joonaa kahdeksansataakahdeksankymmentäviisituhatta euroa 

(16.885.000 €). 

Ulkomailla sijaitsevien kohteiden markkina-arvo on kaksikymmentäyh-

deksän miljoonaa viisisataatuhatta euroa (29.500.000 €).

Katselmukset
Kaikki arvioitavat kohteet on katselmoitu arvioijan toimesta vähintään 

ulkoapäin tarkasteltuna vuosina 2006 - 2010. Suurimassa osassa koh-

teita on vierailtu myös sisätiloissa.

Arviointitarkkuus
Lausunnon tarkkuus on +/- 10 prosenttia.

Vakuutukset
Vakuutamme, että Comreal Oy:n arviointiasiantuntija on suorittanut Inte-

ravanti Oyj:n kiinteistöjen arvonmäärityksen riippumattomana, ulkopuo-

lisena ja Keskuskauppakamarin hyväksymänä kiinteistönarvioitsijana. 

Tiedossamme ei ole mitään toimeksiantoon liittyviä eturistiriitoja.

Vantaalla 31.12.2011

Seppo Pakarinen, KTM, LKV, YKV  

Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija (KHK)                                                                       

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), yleisauktorisoitu  

Comreal Oy 
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