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Norrhydro Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 2021:  

Odotuksia vahvemman kysynnän ja 
uusasiakashankinnan ansiosta liikevaihto kasvoi 24 % 

Norrhydro on suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä ja Pohjoismaiden johtava 
energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja.  

Kehitämme ja valmistamme innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä hydrauliikkaratkaisuja muun muassa metsä-, 
materiaalinkäsittely-, kaivos-, maanrakennus- ja meriteollisuudelle. Tekoälyä ja digitalisuutta yhdistävä 

NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmämme edustaa globaalisti johtavaa huipputeknologiaa, joka vähentää 
päästöjä merkittävästi ja tulee mullistamaan koko toimialaa.  

Norrhydrolla on yli 35 vuoden kokemus laadukkaiden hydrauliikkaratkaisujen toimittamisesta vaativiin 
olosuhteisiin. Asiakkaamme ovat globaalisti toimivia liikkuvien koneiden ja laitteiden valmistajia, joille olemme 
pitkäaikainen, strateginen kumppani. Räätälöidyt ratkaisumme luovat asiakkaillemme kilpailuetua ja edistävät 
puhtaampaa huomista.  

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

Heinä–joulukuu 2021 lyhyesti 

• Liikevaihto kasvoi 21,1 % ja oli 12 822 (10 589) tuhatta euroa 

• Konsernin käyttökate oli 1 483 (3 158) tuhatta euroa  

• Käyttökateprosentti oli 11,6 % (29,8 %) 

• Konsernin liikevoitto oli 1 078 (2 792) tuhatta euroa  

• Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,23) 

• Norrhydron listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja yhtiö keräsi 8 000 tuhannen euron 
bruttovarat  

• Kaupankäynti Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 1.12.2021   

• 2.12.2021 yhtiö hankki 51,04 % sähkömekaanisten ratkaisujen toimittamiseen keskittyvän Motiomax 
Oy:n osakkeista.   

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti 

• Liikevaihto kasvoi 24,0 % ja oli 24 693 (19 908) tuhatta euroa 

• Konsernin käyttökate oli 2 968 (3 771) tuhatta euroa  

• Käyttökateprosentti oli 12,0 % (18,9 %) 

• Konsernin liikevoitto oli 2 177 (3 044) tuhatta euroa  

• Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,23) 

• Oman pääoman tuotto oli 4,8 % (77,6 %) 

• Omavaraisuusaste oli 50,7 % (21,1 %) 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 756 (5 252) tuhatta euroa  

• Hallituksen osinkoehdotus on 0,06 euroa (0,06) euroa osakkeelta 

• Yhtiö kirjasi kertaluonteisena kuluna listautumiskulut 1 171 tuhatta euroa, joka heikensi 
merkittävästi yhtiön tulosta 



 

 

*Oikaistu tilikauden tulos ja oikaistu osakekohtainen tulos: Oikaisussa on huomioitu kertaluonteisina erinä 
Finnfund -takausvastuuseen liittyvät, tilikaudelle kuluksi kirjatut korot 53 tuhatta euroa ja Norrhydro Group 
Oyj:n listautumiskulut 1 171 tuhatta euroa, joiden vaikutus tilikauden tulokseen on yhteensä 1 224 tuhatta 
euroa. 

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 
Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5–15 prosenttia vuodesta 2021. Uusi tuotantolaitos valmistuu 
kesän 2022 aikana, jonka jälkeen toiminta muuttaa uuteen tuotantolaitokseen ja tuotannon ylösajo aloitetaan. 
Tämän muutoksen vuoksi kannattavuuden osalta ei anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022. Konsernilla on 
tulevina vuosina tavoitteena yli 12 prosentin käyttökate ja pitkän ajan tavoitteena on yli 15 prosentin 
käyttökate vuosittain. 

  

Tuhatta euroa 
1.7.–

31.12.2021 
1.7.–

31.12.2020 
 

Muutos 
1.1.–

31.12.2021 
1.1.–

31.12.2020 Muutos 

Liikevaihto 12 822 10 589 21,1 % 24 693 19 908 24,0 % 

Käyttökate 1 483 3 158 -53,0 % 2 968 3 771 -21,3 %  

Käyttökate, % 11,6 % 29,8 %   12,0 % 18,9 %   

Liikevoitto 1 078 2 792 -61,4 % 2 177 3 044 -28,5 % 

Liikevoitto, % 8,4 % 26,4 %  8,8 % 15,3 %  

Tilikauden tulos  -278 1 939  353 1 909  

Tilikauden tulos, % -2,2 % 18,3 %   1,4 % 9,6 %   

Oikaistu tilikauden tulos*  946 1 939  1 577 1909  

Oikaistu tilikauden tulos % 7,4 % 18,3 %  6,4 % 9,6 %  

Liiketoiminnan rahavirta       756 5 252   

Sijoitetun pääoman tuotto, %    15,2 % 29,5 %  

Oman pääoman tuotto, %      4,8 % 77,6 %  

Omavaraisuusaste, %      50,7 % 21,1 %  

Current ratio      1,74 1,49  

Quick ratio    1,09 0,70  

Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton, € 

-0,03 0,23  0,04 0,23  

Osakekohtainen tulos, 
laimennettu, € 

-0,03 0,23  0,04 0,23  

Oikaistu osakekohtainen tulos 
€* 

0,12 0,23  0,19 0,23  

Henkilöstö kauden lopussa    144 124  



 

Toimitusjohtajan katsaus 
Norrhydron liiketoiminta kehittyi vuonna 2021 vahvasti. Kasvumme oli jopa ripeämpää kuin odotimme. 
Konsernin liikevaihto kasvoi vahvan kysynnän ja uusasiakashankinnan ansiosta noin neljänneksen 
edellisvuodesta. Kysyntä oli hyvää lähes kaikilla asiakastoimialoillamme ja segmenteillämme ja saimme uusia 
tilauksia muun muassa Sandvikilta ja HMF:ltä. 

Kannattavuutemme ja käyttökateprosenttimme oli ohjeistuksemme mukainen ja pitkän aikavälin historiallisen 
keskiarvomme yläpuolella. Kannattavuuttamme heikensi loppuvuodesta 2021 kiihtynyt raaka-aineiden ja 
komponenttien hinnannousu. Olemme kuitenkin voineet siirtää osan kustannuksista pienellä viiveellä myös 
omiin asiakashintoihimme tämän vuoden alusta lähtien. 

Suurin osa kasvustamme tuli edelleen kannattavasta ja kassavirtaa tasaisesti tuottavasta sylinteriliiketoimin-
nastamme, mutta odotamme älykkään ja energiaa säästävän NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmämme myötä 
kasvattavamme digitaalisten ratkaisujen osuuden 30 prosenttiin liikevaihdostamme vuoteen 2026 mennessä.  

Kehittämämme Norrdigi-teknologia on markkinoilla ainutlaatuinen teknologia, jolla saavutetaan merkittävää 
polttoainetehokuuden paranemista ja myös mahdollistetaan asiakaskoneiden siirtymistä sähköisiin 
akkukoneisiin. Volvo CE:lle Norrdigi-teknologia on merkittävä askel kohti nollapäästöisyyttä, ja ratkaisu 
palkittiinkin mm. yhtiön sisäisellä Volvo Technology Award -palkinnolla vuonna 2021. 

Aloitimme vuonna 2021 NorrDigin kaupallistamisessa Volvon kanssa pilottivaiheen, joka etenee suunnitelmien 
mukaan. Tavoitteena on sarjatuotannon aloittaminen Volvon telakaivinkoneissa testijakson jälkeen. Muiden 
työkoneiden osalta neuvottelemme jo useiden potentiaalisten asiakkaiden kanssa.  Syksyn aikana käynnistyi 
kaksi uutta NorrDigin asiakasprojektia materiaalinkäsittely- ja energiasektorin asiakkaille. Odotamme 
saavamme nyt käynnistyneissä projekteissa ratkaisut sarjatuotantoon parin vuoden sisällä.  

Strategiaamme kuuluvat myös kasvuamme siivittävät yritysostot. Vuonna 2021 lisäsimme sähkömekaaniset 
liikeratkaisut tuotevalikoimaamme Motiomax Oy:n hankinnalla. Sen myötä voimme tarjota valmiita 
sähkömekaanisia sylintereitä ja kokonaisia sähkömekaanisia liikejärjestelmiä ja siten viedä toimialaa jälleen 
askeleen lähemmäs kohti päästöttömiä laitteita ja koneita.  

Uusi tuotantolaitoksemme nousee hyvää vauhtia Rovaniemelle ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2022 
kesällä. 15 miljoonan euron investointi kaksinkertaistaa nykyisen sylinterivalmistuskapasiteetin, mahdollistaa 
muun muassa NorrDigin sarjatuotannon aloittamisen ja luo seuraavien viiden vuoden aikana yli 100 uutta 
tuotantotyöpaikkaa Rovaniemelle.  

Uusi tuotantolaitos vähentää tuotantomme päästöjä arviolta 20 prosenttia nykyisestä. Ympäristö ja 
hiilijalanjälki on huomioitu jo rakentamisvaiheen aikana. Osa tuotantolaitoksen sähköstä tuotetaan 
aurinkopaneeleilla ja jäähdytyksen hukkalämpö hyödynnetään kaukolämmön tuotannossa.  

Vuoden 2021 suurimpia onnistumisiamme oli listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland  
-markkinapaikalle joulukuun alussa. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa ja se merkittiin kokonaisuudessaan 
noin seitsemänkertaisesti. Annilla keräsimme 8 miljoonan euron bruttovarat ja sen myötä saimme paljon uusia 
omistajia. Anti lisäsi tunnettuuttamme, ja Norrhydron kiinnostavuus asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja 
työnhakijoiden keskuudessa on lisääntynyt.  

Näkymät ovat kasvun suhteen lupaavat myös vuonna 2022. Pidämme joulukuussa 2021 antamamme 
ohjeistuksen vuodelle 2022 ennallaan, ja arvioimme liikevaihdon kasvavan 5–15 prosenttia vuodesta 2021. 
Pandemia saattaa silti edelleen aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi asiakkaidemme tuotannossa ja siten aiheuttaa 
epävarmuutta Norrhydron liiketoimintaan. 



 

Hydrauliikan käyttö laajenee koko ajan uusille toimialoille. Digitaalisille liikkeenohjausratkaisuille, 
energiatehokkuudelle ja sähkömekaanisille ratkaisuille riittää kysyntää, ja meillä on erinomaiset 
mahdollisuudet rakentaa niiden varaan menestystarinamme. Vahvan vuoden jälkeen olemme vakaasti 
matkalla kohti taloudellisia tavoitteitamme: 54 miljoonan euron liikevaihdon ja 16 prosentin käyttökatteen 
(EBITDA) saavuttamista vuoteen 2026 mennessä. 

 

 

 

Strategia 
Norrhydron strategian kulmakivet strategiakaudella 2021−2026 ovat: 

Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin 

Norrhydron tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti ja yritysostoin. Tavoitteena on kannattava kasvu 
ja 54 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026. Kasvua haetaan sylinteriliiketoiminnan ohella kansainvälisestä 
liiketoiminnasta sekä kasvattamalla digitaalisten ratkaisujen osuutta 30 prosenttiin liikevaihdosta. 
Yritysostoilla on tarkoitus tukea Norrhydron asemaa alansa teknologiajohtajana.  

Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti energiatehokkaiden 
ratkaisujen ja NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmän kaupallistaminen myötä 

Norrhydron liiketoiminta koostuu kahdesta tukijalasta: kannattavasta ja kassavirtaa tasaisesti tuottavasta 
sylinteriliiketoiminnasta ja NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmään perustuvasta liiketoiminnasta, josta yhtiö 
hakee tulevaisuudessa voimakasta kasvua ja mahdollisuuksia laajentua uusille maantieteellisille markkinoille. 
Tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa 
huipputeknologiaa, joka on käytössä yhtiön kehityskumppanin Volvon kaivinkoneissa. Tavoitteena on 
järjestelmän kautta vähentää päästöjä merkittävästi, mikä tulee mullistamaan koko toimialaa. Tämänhetkisen 
arvion mukaan kaupallistaminen, sarjatuotannon aloittaminen ja järjestelmän tuominen uusille asiakkaille 
tapahtuu viimeistään vuonna 2024. 

  

Yrjö Trög 
Toimitusjohtaja 



 

Teknologisen osaamisen ja tuotantokapasiteetin laajentaminen 

Norrhydron tavoitteena on uudistaa liikkuvien koneiden ja laitteiden toimialaa omilla innovaatioillaan. 
Norrhydro on alansa teknologiajohtaja, jolle omat patentoidut tuotteet ja oma tuotekehitys tuovat ratkaisevaa 
kilpailuetua. Yhtiö jatkaa tiivistä kehitysyhteistyötä johtavien alkuperäisvalmistajien ja tutkimuslaitosten 
kanssa.   

Norrhydron tavoitteena on laajentaa teknologista osaamistaan myös yritysostoin ja kasvattaa 
tuotantokapasiteettiaan panostamalla uuteen tuotantolaitokseen Rovaniemellä.  Uusi tehdas on tarkoitus 
ottaa käyttöön vuonna 2022, ja se palvelee sekä NorrDigi-liiketoimintaa että sylinteriliiketoimintaa. 

Asema korkeammalla asiakkaan arvoketjussa 

NorrDigi:n globaali kaupallistaminen ja asiakkaalle kilpailuetua tuovat kumppanuusmallit mahdollistavat 
aseman korkeammalla asiakkaan arvoketjussa.  

Merkittävä osa Norrhydron liikevaihdosta tulee jopa vuosikymmenten pituisista asiakassuhteista. Yhtiö haluaa 
jatkossakin olla asiakkailleen enemmän kuin komponenttien toimittaja – pitkäaikainen strateginen kumppani, 
joka kehittää ratkaisujaan yhdessä asiakkaidensa kanssa.  Yhtiö tarjoaa palvelua läpi tuotteiden elinkaaren 
suunnittelusta valmistukseen, huoltoon ja kunnossapitoon sekä myy ratkaisujaan laitevalmistajille ilman 
välikäsiä. 

Norrhydron uudet energiatehokkaat ratkaisut kuten NorrDigi luovat asiakkaille kilpailuetua toimialoilla, joissa 
päästöjen vähentämiselle on mittavaa potentiaalia. Näin ne mahdollistavat yhtiön aseman korkeammalla 
asiakkaan arvoketjussa. 

Strategian toteuttamisen kannalta ratkaisevat tekijät 

Strategian toteuttamisen kannalta ratkaisevia tekijöitä Norrhydrolle ovat uuden, vuonna 2022 avattavan 
tuotantolaitoksen kyky vastata kasvavaan kysyntään, tehokas hankinta maailmanlaajuista hankintaverkostoa 
hyödyntämällä, paikallinen läsnäolo ja oma tuotanto lähellä asiakkaita sekä nopeiden toimitusten, korkean 
laadun ja kustannustehokkaan toiminnan varmistaminen. Myös yhtiön houkuttelevuus työnantajana sekä kyky 
saada palvelukseen osaavaa työvoimaa on tärkeää yhtiön menestykselle ja kyvylle saavuttaa strategiset 
tavoitteensa.  

Liiketoimintaympäristö 

Metsäkoneteollisuus 

Metsäkoneteollisuuden kysyntä on ollut koko vuoden 2021 aikana kasvujohteista. Metsäkoneteollisuuden 
myynti ja toimitukset asiakkaille kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvuun vaikuttivat asiakkaiden 
volyymien kasvu. Metsäteollisuuden tuotteilla - sahatavaralla, sellulla ja kartongilla - on ollut vuoden 2021 
aikana vahva kysyntä- ja markkinatilanne, samoin metsäteollisuuden tuotteiden positiivinen hintakehitys on 
vaikuttanut metsäkoneiden käyttöasteisiin ja kysyntään. Tämä on näkynyt metsäkoneisiin tarvittavien 
hydraulisylintereiden hyvänä kysyntänä koko vuoden ajan. Metsäkoneiden kysyntä uusissa teknologioissa 
keskittyy energiatehokkuuden parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Norrhydron tarjoamat tuote- ja 
palvelukokonaisuudet tarjoavat hyviä vaihtoehtoja asiakkaille näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 



 

Materiaalinkäsittelykone- ja laiteteollisuus 

Materiaalinkäsittelyn koneiden ja laitteiden kysyntä oli vahvaa vuonna 2021. Myynti ja toimitukset 
materiaalinkäsittelysegmentin asiakkaille kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna asiakkaiden volyymien 
kasvun ja uusien asiakkuuksien myötä.  Maailmanlaajuinen kaupan kasvu ja materiaalivirtojen globaali kasvu 
ovat vaikuttaneet materiaalinkäsittelykoneiden kysyntään. Tämä kasvu on näkynyt 
materiaalinkäsittelykoneisiin tarvittavien hydraulisylintereiden hyvänä kysyntänä koko vuoden. 
Materiaalinkäsittelykoneiden ja -laitteiden kysyntä uusissa teknologioissa keskittyy energiatehokkuuden 
parantamiseen, päästöjen vähentämiseen ja sähköisten akkukoneiden kehittämiseen. Norrhydron tarjoamat 
tuote- ja palvelukokonaisuudet tarjoavat hyviä vaihtoehtoja asiakkaille näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 

Maanrakennus ja kaivosteollisuus 

Maanrakennus- ja kaivosteollisuuden koneiden ja laitteiden kysyntä oli vahvaa vuonna 2021. Myynti ja 
toimitusvolyymit asiakkaille kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna asiakkaiden volyymien ja uusien 
asiakkuuksien myötä. Maailmanlaajuinen talouden kasvu, valtioiden elvytystoimet sekä raaka-ainehintojen 
kasvu lisäsivät kysyntää erityisesti kaivossegmentissä. Loppukäyttäjät ovat investoineet uusiin koneisiin ja 
olemassa olevien koneiden käyttöasteet ovat olleet hyvällä tasolla. Tämä kasvu on näkynyt kaivosteollisuuden 
koneissa tarvittavien hydraulisylintereiden hyvänä kysyntänä koko vuoden.  Uusien teknologioiden kysyntä 
maanrakennus- ja kaivosteollisuudessa keskittyy energiatehokkuuden parantamiseen, päästöjen 
vähentämiseen ja sähköisten akkukoneiden kehittämiseen. Norrhydron tarjoamat tuote- ja 
palvelukokonaisuudet tarjoavat hyviä vaihtoehtoja asiakkaille näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 

Meriteollisuus 

Globaalista koronapandemiasta johtuen kysyntä merenkulku- ja laivanrakennusmarkkinoiden eri 
alussegmenteillä oli vaihtelevaa vuonna 2021. Norrhydron valmistamien meriteollisuudessa tarvittujen 
hydraulisylintereiden kysyntä oli lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Meriteollisuuden 
laitteisiin kohdistuva uusien teknologioiden kysyntä keskittyy energiatehokkuuden parantamiseen ja 
sähköisiin ratkaisuihin. Norrhydron tarjoamat tuote- ja palvelukokonaisuudet tarjoavat hyviä vaihtoehtoja 
asiakkaille näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys 

Heinä–joulukuu 2021  

Heinä–joulukuussa 2021 liikevaihto oli 12 822 (10 589) tuhatta euroa ja kasvua oli 21,1 prosenttia. Käyttökate 
oli 1 483 (3 158) tuhatta euroa. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 11,6 (29,8) prosenttia.  
 
Henkilöstökulut olivat vuoden toisella puoliskolla 3 311 (2 825) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut 
olivat 1 086 (1409) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 1 532 (348) tuhatta euroa. Rahoituseriin on 
kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus 
katsauskauden aikana oli 1 (19) tuhatta euroa.  
 
Katsauskauden tulos oli -278 (1 939) tuhatta euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos oli    
-0,03 (0,23) euroa. 



 

Tammi–joulukuu 2021  

Tammi–joulukuussa 2021 liikevaihto oli 24 693 (19 908) tuhatta euroa ja kasvua oli 24,0 prosenttia. Käyttökate 
oli 2 968 (3 771) tuhatta euroa. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 12,0 (18,9) 
prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 15,2 (29,5) prosenttia. 
 
Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 6 585 (5 978) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 
2 332 (2749) tuhatta euroa. Nettorahoituskulut olivat 1 810 (627) tuhatta euroa. Rahoituseriin on kirjattu 
valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden 
aikana oli 1 (19) tuhatta euroa.  

Katsauskauden tulos oli 353 (1 909) tuhatta euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos oli 
0,04 (0,23) euroa. Tulosta rasittivat listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut 1 171 tuhatta euroa ja 
takausvastuuseen liittyvät korkokulut 53 tuhatta euroa. Oikaistu tulos oli 1 577 tuhatta euroa ja oikaistu 
osakekohtainen tulos 0,19 euroa. 

Tase ja rahoitusasema 
Taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 22 739 (16 723) tuhatta euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 
5 891 (5 565) tuhatta euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 1 250 (1 158) tuhatta euroa ja likvidit rahavarat 
6 653 (2 429) tuhatta euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 11 338 (3 310) tuhatta euroa, ja emoyhtiön 
oma pääoma oli 15 246 (6 737) tuhatta euroa.  

Korollisten velkojen määrä oli 6 938 (7 048) tuhatta euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään 
rahoituslimiittisopimuksilla ja nostamattomilla lainoilla, joita ei ollut käytössä tilikauden lopussa. Konsernin 
lainat rahoituslaitoksilta koostuvat sekä vakuudellisista että vakuudettomista lainoista. Osaan lainoista liittyy 
rahoituskovenantteja, joilla voi olla vaikutusta lainaehtoihin, pääasiassa maksettavan koron suuruuteen. 
Kovenanttien tarkastusajankohta on tilikauden päättyessä 31.12.2021. Konsernin nettovelat olivat 285 (4 655) 
tuhatta euroa ja nettovelkaantumisaste 2,5 (101,7) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden 
päättyessä 50,7 (21,1) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa 2021 oli 726 (5 252) tuhatta 
euroa. Investointien rahavirta oli -3 642 (-1 238) tuhatta euroa. 

Yritysostot 
Norrhydro Group Oyj toteutti 2.12.2021 Motiomax Oy:n osakkeiden kaupan ensimmäisen vaiheen, jolla yhtiö 
hankki 51,04 prosenttia sähkömekaanisten ratkaisujen toimittamiseen keskittyvän Motiomax Oy:n osakkeista.  

Norrhydron hallitus päätti 2.12.2021 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2021 antaman valtuutuksen 
perusteella suunnata Motiomaxin osakkeenomistajille osakeannin, jossa myyjien merkittäviksi annettiin 
64 812 kappaletta yhtiön uusia osakkeita osana kauppahintaa.  

Osakekohtainen merkintähinta oli 3,15 euroa, ja se perustui osakekauppasopimuksen ehtoihin vastaten yhtiön 
listautumisannin osakekohtaista merkintähintaa. Myyjät maksoivat merkitsemänsä vastikeosakkeet 
siirtämällä 51,04 prosenttia Motiomaxin osakekannasta apporttiomaisuutena Norrhydrolle. Loppuosa 
kauppahinnasta eli 204 160 euroa maksettiin käteisellä. 

Yhtiön hallitus päätti kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ottaa vastikeosakkeita pantiksi yhteensä 25 925 
kappaletta yritysjärjestelyn ehtojen mukaisesti myyjien yritysjärjestelyyn liittyvien vastuiden vakuudeksi.  
Panttaus on voimassa 18 kuukauden ajan kaupan toteutuksesta.  



 

Yhtiö on yhtiöesitteessä kuvatulla tavalla sitoutunut hankkimaan loput eli 48,96 prosenttia Motiomaxin 
osakkeista. Osakkeiden kauppahinta on sidottu Motiomaxin käyttökatteeseen. Yhtiöllä on oikeus maksaa 
kauppahinta valintansa mukaan yhtiön osakkeilla tai käteisellä.   

Henkilöstö ja johto 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 134 (124) henkilöä. Tilikauden päättyessä konsernin 
palveluksessa oli 144 (124) henkilöä. Konserni käyttää toiminnassaan myös vuokrahenkilöstöä. 
Vuokrahenkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 18 (2) henkilöä. 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Yrjö Trög, toimitusjohtajan sijainen sekä tuotekehitys- ja 
ostojohtaja Marko Mylläri, myynti- ja markkinointijohtaja Anniina Piira-Wendeler, operointijohtaja Tero Salo, 
henkilöstöpäällikkö Johanna Kaikkonen ja talousjohtaja Hanne Sarajärvi. 

Yhtiökokoukset ja voimassa olevat hallituksen 
valtuutukset 
Emoyhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.3.2021 Rovaniemellä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja 
antoi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,06 euroa osaketta 
kohti. Yhtiökokous päätti valita hallitukseen 4 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Juhani Kangas, Hannu 
Rusanen, Jukka Jokinen ja Yrjö Trög. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi 
Juhani Kankaan. 

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous 16.3.2020 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen 
päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa 
enintään 2 000 000 kpl emoyhtiön Norrhydro Group Oy:n osakkeita. 

Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 7.10.2021 Rovaniemellä. Ylimääräinen yhtiökokous päätti yhtiömuodon 
muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Ylimääräinen yhtiökokous päätti 
valtuuttaa hallituksen hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North Growth Market Finland 
-markkinapaikalle ja päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3 000 000 uutta tai yhtiön 
hallussa olevaa osaketta. Valtuutus on voimassa 7.10.2026 saakka. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään 
yhteensä enintään 1 000 000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta.  

Osakeannit 2021 
Norrhydro Group Oyj päätti 23.11.2021 listautumisannin toteuttamisesta ja kaupankäynti Nasdaq First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 1.12.2021 kaupankäyntitunnuksella NORRH. 
 
Listautumisannin kysyntä oli vahvaa ja se merkittiin kokonaisuudessaan noin 7,0-kertaisesti. Listautumisannin 
kautta Norrhydro Group Oyj sai noin 12 000 uutta osakkeenomistajaa. Yhtiö sai listautumisannista noin 
8 miljoonan euron bruttovarat. 
 
Listautumisannissa yhtiö laski liikkeeseen 2 539 682 uutta osaketta. Listautumisannissa tarjotut osakkeet 
edustivat noin 23,6 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti listautumisannin 



 

jälkeen. Osakkeiden merkintähinta oli 3,15 euroa osakkeelta. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli 
merkintähinnan perusteella noin 34 miljoonaa euroa listautumisannin toteutuessa. 
 
Norrhydron hallitus päätti lisäksi yhtiön ja sen taloudellisen neuvonantajan, Translink Corporate Finance Oy:n, 
välisen toimeksiantosopimuksen mukaisesti toteuttaa Norrhydron yhtiöesitteessä kuvatun osakeyhtiölain 
9 luvun säännösten mukaisen maksuttoman osakeannin taloudelliselle neuvonantajalle. Merkittäväksi 
annettiin maksutta yhteensä 54 750 yhtiön uutta osaketta, jotka edustavat noin 0,7 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen listautumisantia ja noin 0,5 prosenttia listautumisannin 
jälkeen. Osakkeiden suunnattuun antamiseen maksutta oli yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien 
etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska annettavat osakkeet muodostivat osan yhtiön 
taloudellisena neuvonantajana toimineen ja listautumisannin toteutumisen kannalta merkittävässä roolissa 
olleen Translink Corporate Finance Oy:n palkkiosta. Suunnattu maksuton osakeanti oli täten keskeinen 
edellytys listautumisannin ja listautumisen toteutumiselle. 
 
Listautumisannin ja edellä mainitun suunnatun osakeannin jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 
yhteensä 10 836 826 osakkeeseen. 
 
Norrhydro Group Oyj toteutti 2.12.2021 Motiomax Oy:n osakkeiden kaupan ensimmäisen vaiheen, jolla yhtiö 
hankki 51,04 prosenttia sähkömekaanisten ratkaisujen toimittamiseen keskittyvän Motiomax Oy:n osakkeista. 
Norrhydron hallitus päätti 2.12.2021 ylimääräisen yhtiökokouksen 7.10.2021 antaman valtuutuksen 
perusteella suunnata Motiomaxin osakkeenomistajille osakeannin, jossa myyjien merkittäviksi annettiin 
64 812 kappaletta yhtiön uusia osakkeita osana kauppahintaa. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäoikeudesta 
poikkeamiselle oli yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy 
yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön yhtiöesitteessä kuvatun kasvustrategian 
toteuttamiseksi. Osakekohtainen merkintähinta oli 3,15 euroa, ja se perustuu osakekauppasopimuksen 
ehtoihin vastaten yhtiön listautumisannin osakekohtaista merkintähintaa. Myyjät maksoivat merkitsemänsä 
vastikeosakkeet siirtämällä 51,04 prosenttia Motiomaxin osakekannasta apporttiomaisuutena Norrhydrolle. 
Loppuosa kauppahinnasta eli 204 160 euroa maksettiin käteisellä. 
 
Suunnatussa osakeannissa annettujen uusien osakkeiden määrä vastasi noin 0,60 prosenttia yhtiön 
osakekannasta suunnatun annin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Norrhydron osakkeiden 
kokonaismäärä nousi yhteensä 10 901 638 osakkeeseen. 

Optio-ohjelmat 
Yhtiöllä on kaksi optio-ohjelmaa, 2020a ja 2020b. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrä on 
enintään 186 000 osaketta. Optio-ohjelmat on suunnattu avainhenkilöille, jotka vastaavat yhtiön 
liiketoiminnan kehittämisestä. Optio-ohjelman toteutumisen ehtona on liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus 
sekä NorrDigi -liiketoiminnan onnistunut markkinoille lanseeraaminen. 
 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 
Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kaikilla osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa, ja niillä on yhtäläinen oikeus 
osingonjakoon.  

Yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 31.12.2021 oli 10 901 638 osaketta (8 242 394 osaketta 
31.12.2020). Konsernin hallussa on 18 000 omaa osaketta.  



 

Norrhydron osaketta vaihdettiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 2.12.–
31.12.2021 välisenä aikana yhteensä 996 059 osaketta eli 9,1 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo 
oli 3,9 miljoonaa euroa. 

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 4,32 euroa per osake. 
Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 3,45 euroa per osake, ylin 4,36 euroa per osake ja kauden 
keskikurssi 3,91 euroa per osake. Norrhydron markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 47,1 miljoonaa euroa. 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021 

 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät 
Maailmantalouden epävarmuus saattaa vaikuttaa hydraulisylintereiden kysynnän heikkenemiseen ja 
komponenttien sekä raaka-aineiden saatavuuteen. Talouden ennakoitua nopeampi elpyminen ja kysynnän 
nopea kasvu ovat johtaneet tiettyjen komponentti- ja raaka-aineryhmien saatavuusongelmiin. Talouden 
nopea suhdannemuutos saattaa johtaa saatavuuden lisäksi myös korkeaan inflaatiokehitykseen 
komponenttimarkkinoilla. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja 
pakotteiden kautta.  

Konserni on palautunut koronaviruspandemian vaikutuksista tuotteiden kysyntään odotettua nopeammin. 
Pandemia on kuitenkin aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa aktiivisesti 
pandemian kehittymistä. Koronapandemia voi vaikuttaa merkittävästi komponenttien saatavuuteen. 

 
Pandemiarajoitukset ovat näkyneet yhtiön kaikissa toiminnoissa. Päätöksenteon lähtökohtana on ollut 
asiakkaiden ja kaikkien norrhydrolaisten terveys ja turvallisuus. Yhtiön toimihenkilöt työskentelevät osittain 
etätöissä. Valmistava yksikkö toimii normaalisti. 

  Osakkeet, kpl  Omistusosuus, %  

Economica Yrityspalvelut Oy  4 260 970  39,09 %  

Helle-Kangas Consulting Oy  1 660 362  15,23 %  

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  595 238  5,46 %  

Kari Juha Elias  350 993  3,22 %  

Penttinen Hannu Sakari  287 453  2,64 %  

Myllymäki Invest Oy  285 714  2,62 %  

OP-Suomi Mikroyhtiöt - Erikoissijoitusrahasto  238 095   2,18 %  

Reinzen Oy   119 048  1,09 %  

Wastmäki Invest Oy  59 524  0,55 %  

Kari Kaarlo Alvar  56 465  0,52 %  

10 suurinta yhteensä  1 992 530  72,60 %  



 

 
Rahoituksen osalta yhtiö on tehnyt kaikki tarvittavat toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi. 
Konserni myy pääosan myyntisaamista ja niiden riskistä rahoituslaitoksille. Yhtiöllä ei ole ilmennyt viitteitä 
aktivoitujen kehittämismenojen arvon mahdollisesta alentumisesta. 

 
Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien 
hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on rahoittajien kanssa allekirjoitettuja nostamattomia 
luottoja. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä kiinteitä korkoja erilaisiin 
viitekorkoihin sidottujen luottojen lisäksi. Valuuttariskien suuruus konsernissa on pieni, koska päävaluutta 
myynnissä ja hankinnoissa on euro. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. Emoyhtiön 
voitonjakokelpoiset varat ovat 10 994 186,06 euroa, josta tilikauden voitto on 799 780,48 euroa. 

Taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 
vuonna 2022 
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 julkistetaan viimeistään 18.2.2022. Puolivuosikatsaus tammi-
kesäkuulta 2022 julkistetaan 18.8.2022. Norrhydro Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 
17.3.2022. Virallinen yhtiökokouskutsu toimitetaan myöhemmin. 



 

Rovaniemellä 10.2.2022 

Norrhydro Group Oyj 
Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Yrjö Trög, Toimitusjohtaja 
Norrhydro Group Oyj 
Puh. +358 40 029 1229 
Sähköposti: yrjo.trog@norrhydro.com 

Hyväksytty neuvonantaja: 

Translink Corporate Finance Oy 
Jari Lauriala, Managing Partner 
Puh. +358 40 091 8855 
Sähköposti: jari.lauriala@translinkcf.fi 

Sami Miettinen, Partner 
Puh. +358 400 735 835 
Sähköposti: sami.miettinen@translinkcf.fi 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet  
https://www.norrhydro.com/fi 

  

Norrhydro Group Oyj lyhyesti 

Norrhydro on vuonna 1985 perustettu suomalainen liikkeenohjauksen edelläkävijä sekä energiatehokkaiden 

hydraulisylinterien tarjoaja ja järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut korkealaatuisiin, räätälöityihin ja 

energiatehokkaisiin hydraulisylintereihin ja vaativiin lineaarisiin liikkeenohjausjärjestelmiin sekä liikkuviin 

kalustoihin. Yhtiöllä on yli 35 vuoden kokemus asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen hydraulisylintereiden ja 

lineaaristen liikkeenohjausjärjestelmien kehittämisestä ja valmistamisesta kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin 

ja ympäristöihin. Yhtiön vuoden 2021 liikevaihto oli 24,7 miljoonaa euroa, käyttökate (EBITDA) 3,0 miljoonaa 

euroa ja liikevoitto 2,2 miljoonaa euroa. 
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Taulukko-osa 1.1. - 31.12.2021 

Konsernin tuloslaskelma 

 

Konsernin tase  

 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 

VASTAAVAA   

Pysyvät vastaavat   

Aineettomat oikeudet 5 646 4 815 

Aineelliset hyödykkeet 3 298 2 754 

Sijoitukset 1 3 

Pysyvät vastaavat yhteensä 8 944 7 572 

Lyhytaikaiset vastaavat     

Vaihto-omaisuus 5 891 5 565 

Lyhytaikaiset saamiset 1 250 1 157 

Tuhatta euroa 
1.7. - 

31.12.2021 
1.7. - 

31.12.2020 
1.1 - 

31.12.2021 
1.1 - 

31.12.2020 

Liikevaihto 12 822 10 589 24 693 19 908 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 
varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -133 -223 -363 42 

Liiketoiminnan muut tuotot 47 700 264 1 065 

Materiaalit ja palvelut - 6 856 -4 120 -12 709 -8 517 

Henkilöstökulut -3 311 -2 825 -6 585 -5 978 

Poistot ja arvonalentumiset -406 -366 -792 -727 

Liiketoiminnan muut kulut -1 086 -1 409 - 2 332 -2 749 

Liikevoitto 1 078 2 792 2 177 3 044 

Rahoitustuotot 2  -4 2 -3 

Rahoituskulut -1 534 -344 -1 812 -627 

Tulos ennen veroja -455 2 445 366 2 415 

Tuloverot 175 -506 -15 -506 

Vähemmistöosuus -1 0 -1 0 

Tilikauden tulos -278 1 939 353 1 909 



 

Rahoitusomaisuus 2 000 0 

Rahat ja pankkisaamiset 4 653 2 429 

Lyhytaikaiset vastaavat yhteensä 13 795 9 151 

VASTAAVA YHTEENSÄ 22 739 16 723 

   

VASTATTAVAA   

Oma pääoma   

Osakepääoma 4 252 4 252 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 10 398 2 230 

Edellisten tilikausien voitto/tappio -3 665 -5 080 

Tilikauden voitto/tappio 353 1 909 

Oma pääoma yhteensä 11 338 3 310 

Vähemmistöosuus   

Pakolliset varaukset 0 1 266 

Vieras Pääoma     

Pääomalaina vähemmistöosuudella vähennettynä 7 0 

Pitkäaikainen vieras pääoma     

Lainat rahoituslaitoksilta 3 471 5 990 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 471 5 990 

Lyhytaikainen vieras pääoma     

Joukkovelkakirjalaina 1 670 0 

Lainat rahoituslaitoksilta                                   1 797 1 094 

Saadut ennakot 369 1 071 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 4 087 3 991 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 7 106 6 157 

Vieras pääoma yhteensä 11 401 12 147 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 22 739 16 723 

 

  



 

Rahoituslaskelma  

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Liiketoiminnan rahavirta:   

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 366 2 415 

Oikaisut:     

Suunnitelman mukaiset poistot 792 727 

Rahoitustuotot ja -kulut 1 810 629 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 2 969 3 771 

Käyttöpääoman muutos     

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (–) / 
vähennys (+) 

-98 1 432 

Vaihto-omaisuuden lisäys (–) / vähennys (+) -326 -107 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / 
vähennys (–) 

-697 703 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 848 5 800 

Rahoituserät ja verot:     

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista 

-588 -563 

Maksetut välittömät verot -504 15 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 756 5 252 

     

Investointien rahavirta:     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 607 -1 512 

Investoinnit muihin rahoitusarvopapereihin -2 000 0 

Tytäryhtiöiden hankinta -146 0 

Saadut investointiavustukset 0 276 

Osakkeiden myynti 2 0 

Käyttöomaisuuden myynti 109 0 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -3 

Investointien rahavirta (B) -3 642 -1 238 

     

Rahoituksen rahavirta:     

Omien osakkeiden myynti (+) osakkeiden hankinta (-) 20 6 

Osakeanti 8 000 0 

Osakeantikulut -830 0 



 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -494 -247 

FinnFund -takausvastuun maksu -1 319 0 

Lainojen nostot  828 600 

Lainojen takaisinmaksut -1 095 -2 188 

Rahoituksen rahavirta (C) 5 110 -1 759 

     

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–) 2 224 2 255 

Rahavarat tilikauden alussa 2 429 175 

Rahavarat tilikauden lopussa 4 653 2 429 

 
Laskelma oman pääoman muutoksista  

Tuhatta euroa 
1.1- 31.12.2020 

Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma kauden alussa 4 252 2 194 -3 632 1 612 

Avaavan taseen oikaisu - Muut 
pakolliset varaukset korkoineen 

    -1 201   

Oikaistu oma pääoma tilikauden 
alussa 

    -4 834   

Osingonjako     -247   

Tilikauden tulos     1 909   

Muut muutokset, omien 
osakkeiden myynti 

  36     

Oma pääoma kauden lopussa 4 252  2 230  -3 172 3 310 

  
 

Tuhatta euroa 
1.1- 31.12.2021 

Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pääoma 
yhteensä 

Oma pääoma kauden alussa 4 252 2 230 -3 172 3 310 

Listautumisanti   8 000     

Osingonjako     -494   

Tilikauden tulos     353   

Muut muutokset, omien 
osakkeiden hankinta 

  -36     

Muut muutokset, omien 
osakkeiden luovutus 

  204     

Oma pääoma kauden lopussa 4 252 10 398 -3 312 11 338 



 

Laatimisperiaatteet 
Tämä tilinpäätöstiedote, joka sisältää kaudet 1.7.-31.12.2021, 1.7.-31.12.2020, 1.1.-31.12.2021 ja 1.1.-
31.12.2020, on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia, ja ne on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti. Luvut on esitetty 
tuhansina euroina, ellei muuten kerrottu, ja esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista, joten sarakkeen tai 
rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. 

Tässä esitetyt taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia tilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja, ja näitä 
taloudellisia tietoja on luettava yhdessä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen kanssa. 

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin lukuihin on yhdistelty 30.8.2007 
hankittu Norrhydro Oy ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö NH Norrdigi Oy sekä Norrhydro Group 
Oyj:n tytäryhtiö Motiomax Oy. Norrhydro Oy ei ole laatinut konsernitilinpäätöstä. Kiinalaista osakkuusyhtiö 
Norrhydro Hydraulic System Changzhou Co. Ltd:tä ei ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. 

Norrhydro Oy:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Tellia Oy on myyty 6.6.2021. 

Motiomax Oy:n vähemmistöosuus on huomioitu omistusosuuksien mukaisesti konsernin tuloslaskelmassa ja 
taseessa. Vähemmistöosuutta laskettaessa on huomioitu hankintahetken oman pääoman määrä ja hankinnan 
jälkeen kertynyt tulos. Negatiivinen vähemmistöosuus on vähennetty vieraaseen pääomaan merkitystä 
vähemmistön antamasta pääomalainasta. 

Merkittävät tapahtumat kauden aikana 

Konsernin myyntisaamisten osalta on siirrytty vuoden 2020 lopussa toimintatapaan, jossa pääosin kaikki 
myyntisaamiset myydään rahoitusyhtiöille, jolloin myös myyntisaamisiin liittyvä riski poistuu taseesta. 
Konsernille jäävä riski myytyjen myyntisaatavien osalta on 100 tuhatta euroa.  

Vaihto-omaisuuden sisällä on tarkennettu materiaalien ja keskeneräisen työn välistä jaottelua vastamaan 
paremmin varastoryhmille kuuluvaa jaottelua. 

Liikevaihto 

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista on vähennetty välilliset verot, myönnetyt alennukset ja myyntiin 
liittyvät kurssierot. Myyntituotot tuloutetaan, kun kaikki omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat 
siirtyneet ostajalle. 

Yhtiön liikevaihtoon sisältyy myös myyntituottoja, jotka liittyvät yhtiön kehittämän ja patentoiman NorrDigi-
teknologian käyttöoikeuksien luovutukseen sekä tämän teknologian jatkuvaan kehitystyöhön. Se osuus 
vastikkeesta, joka liittyy teknologian käyttöoikeuksien luovutukseen asiakkaalle, on tuloutettu luovutuksen 
yhteydessä. Jatkuvaan kehitystyöhön liittyvät tuotot tuloutetaan joko ajan kuluessa tai valmistusasteen 
mukaisesti sopimuksissa määritettyjen työvaiheiden perusteella. Ennakkoon saadut maksusuoritukset 
kirjataan taseen erään Saadut ennakot. 

Avustukset 

Yhtiön saamat avustukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin samalle ajanjaksolle, jolle yhtiö kirjaa ne 
kulut, joita avustuksilla on tarkoitus kattaa. Taseessa avustuksiin liittyvät saamiset kirjataan erään 
Siirtosaamiset. Ennakkoon saadut avustukset kirjataan taseen erään Saadut ennakot. Taseen omaisuuseriin 



 

liittyvät avustukset on kirjattu vähentämään omaisuuserän kirjanpitoarvoa taseessa. Rahoituslaskelmassa 
maksetut avustukset, jotka liittyvät taseen omaisuuseriin, on esitetty investointien rahavirrassa, ja muut 
avustukset sisältyvät liiketoiminnan rahavirtaan. 

Pysyvien vastaavien arvostus 

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon. Yhtiö omistaman kuluvan pysyvän vastaavan 
hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.  

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman 
mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina tai menojäännöspoistoina 
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. 

Suunitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset 

 

Hyödykeryhmä 
Arvioitu pitoaika 

vuotta 
Poisto- 

prosentti 
Poisto- 

menetelmä 

Aineettomat oikeudet / patentit 10   tasapoisto 

Konserniliikearvo 10   tasapoisto 

Kehittämismenot 10   tasapoisto 

Muut pitkävaikutteiset menot 3   tasapoisto 

Tuotantotilojen muutostyöt 10   tasapoisto 

Koneet ja kalusto   25 % menojäännöspoisto 

Tuotantokalusto 8   tasapoisto 

 

Kehittämismenojen poistot aloitetaan, kun siirrytään tuotekehityksestä jatkuvaan sarjatuotantovaiheeseen. 

Vaihto-omaisuuden arvostus 

Vaihto-omaisuus arvostetaan painotetun keskihinnan menetelmän mukaisesti hankintamenoon tai sitä 
alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden 
hankintamenoon luetaan tuotteen valmistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kulut.  

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat 

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat muutetaan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin, ja ulkomaanrahan 
määräiset saamiset ja velat muutetaan euroiksi raportointipäivän kurssiin. Kurssierot kirjataan 
rahoitustuottoihin ja -kuluihin.  

 



 

Liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen  

Tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 

Suomi 17 043 14101 

Muut maat 7 651 5 807 

Yhteensä 24 693 19 908 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset  

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

Aineettomat oikeudet     

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 453 425 

Lisäykset 78 101 

Vähennykset 0 0 

Poistot 83 73 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 448 453 

   

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

Konserniliikearvo     

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 0 0 

Lisäykset 432 0 

Vähennykset 0 0 

Poistot 0 0 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 432 0 

   

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

Muut pitkävaikutteiset menot   

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 301 332 

Lisäykset 220 103 

Vähennykset 0 0 

Poistot 155 134 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 256 301 

 

 

 



 

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

Kehittämismenot     

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 4 061 3 834 

Lisäykset 448 227 

Vähennykset 0 0 

Poistot 0 0 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 4 509 4 061 

 

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

Koneet ja kalusto     

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 2 743 2 458 

Lisäykset 1 051 805 

Vähennykset 0 0 

Poistot 507 520 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 287 2 743 

 

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

Muut aineelliset hyödykkeet - Taide-esineet     

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 11 11 

Lisäykset 0 0 

Vähennykset 0 0 

Poistot 0 0 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 11 11 

 

Vaihto-omaisuuden erittely 

Tuhatta euroa 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12. 2020 

Aineet ja tarvikkeet 3 129 4 007 

Keskeneräiset tuotteet 2 249 961 

Valmiit tuotteet ja tavarat 512 593 

Ennakkomaksut 0 4 

Vaihto-omaisuus yhteensä 5 891 5 565 



 

Lainojen erääntyminen 

Konsernin emoyhtiöllä on joukkovelkakirjalaina 1 670 tuhatta euroa, joka erääntyy 3.4.2022. Joukkovelkakirja 
on tarkoitus rahoittaa uudelleen tai maksaa pois eräpäivänä. Muiden lainojen maturiteetti on pääsääntöisesti 
5 vuotta. Konsernilla on allekirjoitettuja nostamattomia luottoja 1 500 tuhatta euroa.  

Lainojen maturiteetti 

Tuhatta euroa alle 1 vuosi 1–5 vuotta yli 5 vuotta 

Joukkovelkakirjalaina 1 670 0 0 

Lainat rahoituslaitoksilta 1 797 2 890 581 

Vastuut ja vakuudet 

Takaukset 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Tytär- ja osakkuusyhtiön puolesta 
annetut 

1 790 2 000 

   

Yritysvakuudet, NH Norrdigi Oy 
osakkeet 

100 kpl 100 kpl 

Yrityskiinnitykset 6 225 6 225 

Yrityskiinnitykset, vapaat yhtiön 
hallussa 

1 000 1 000 

Yhteensä 7 225 7 225 

 

Annetut pantit 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Myyntisaamisten factoring-luotto 0 -4 

 

Taseeseen sisältymättömät leasingvuokrasopimukset  

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Seuraavalla kaudella maksettavat 59 45 

Myöhemmin maksettavat 59 64 

Yhteensä 117 109 

Jäännösarvovastuut leasing-
sopimuksista 

0 17 



 

 

Vuokravastuut 

Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 

Seuraavalla kaudella maksettavat 220 216 

Myöhemmin maksettavat     

Yhteensä 220 216 

 

Yhtiö on solminut Rovaniemelle rakenteilla olevaan tehtaaseen 15 vuoden vuokrasopimuksen. Vuokravastuun 
suuruus tarkentuu lopullisten rakennuskustannusten mukaisesti ja yhtiö ilmoittaa tarkan vastuun määrän 
vuokrasopimuksen astuttua käytäntöön ja muutettuaan uusiin tiloihin kesällä 2022. Alustava vuokravastuu on 
11,9 milj. euroa. 

Lähipiiriliiketoimet 

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat tytäryhtiöt, toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet.  

31.12.2021 yhtiön lähipiiri omisti 6 007 418 osaketta, joka on 55,11 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä (73 
prosenttia 31.12.2020). Lisäksi yhtiön lähipiiriin kuuluvilla oli yhtiön antamia optio-oikeuksia 100 000 
kappaletta. 

Konsernin avainhenkilöille ja yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille on tehty keskipitkän aikavälin 
sitouttamisjärjestelmä, jonka puitteissa avainhenkilöt ovat hankkineet emoyhtiö Norrhydro Group Oy:n 
osakkeita. Osakkeiden hankintaa varten Norrhdyro Oy on antanut avainhenkilöille 5 vuoden lainan. Lisäksi 
avainhenkilöt ovat saaneet optio-oikeuksia.  

Aikaisemmin konsernin lähipiiriin kuuluneen henkilön omistamat konsernin emoyhtiön osakkeet on hankittu 
yhtiölle katsauskauden aikana. 

Tuhatta euroa  1.1.–31.12.2021 

Hankinnat lähipiiriltä 30 

Myynnit lähipiirille 0 

Lainasaamiset lähipiiriltä 160 

Velat lähipiirille 0 

Lähipiirille maksetut palkat ja palkkiot     705 

 

  



 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

 
Liikevaihdon muutos, % 

= liikevaihto – edellisen vuoden liikevaihto  
x 100 

edellisen vuoden liikevaihto 

 

 
Liikevoitto  

liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (+/-) + 

liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut - poistot ja 
arvonalentumiset – liiketoiminnan muut kulut 

 

 
Liikevoitto-%  

= liikevoitto  
x 100 

liikevaihto 

 

 
Käyttökate  

= Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (+/-) + 
liiketoiminnan muut tuotot- materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – 
liiketoiminnan muut kulut 

 

 
Käyttökate-% 

= käyttökate  
x 100 

liikevaihto 

 

 
Liiketoiminnan 
rahavirta  

= Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + suunnitelman 
mukaiset poistot + rahoitustuotot ja -kulut +/- käyttöpääoman muutos – 
maksetut korot + saadut korot liiketoiminnasta – maksetut välittömät 
verot 

  

 
Sijoitetun pääoman tuotto 

= liikevoitto ennen veroja + rahoituskulut  
x 100 

oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) + 
korolliset rahoitusvelat 

(keskimäärin vuoden aikana) 

 

Korolliset nettovelat  = korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset 

 

 
Oman pääoman tuotto 

= nettotulos  
x 100 

oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) 

 



 

 

Tilikauden tulos  =   liikevoitto +/– rahoituskulut + verot 

 

 
Omavaraisuusaste, % 

= oma pääoma  
x 100 

taseen koko pääoma - saadut ennakkomaksut 

 

 
Nettovelkaantumisaste, % 

= korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset  
x 100 

oma pääoma 

 

 
Osakekohtainen tulos 

= katsauskauden tulos  
x 100 

ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo katsauskaudella 

 

 

 
Current Ratio 

= vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + 
rahoitusomaisuus + rahat ja pankkisaamiset 

 
x 100 

lyhytaikainen vieras pääoma 

 

 

 
Quick Ratio 

= lyhytaikaiset saamiset + rahoitusomaisuus + rahat ja 
pankkisaamiset + tililimiitti 

 
x 100 

lyhytaikainen vieras pääoma 
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