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Beltton-Yhtiöiden tilikauden
2006 liikevaihto
nousi 3,2 prosenttia ja liiketulos 40,3 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli
62,0 milj. euroa
(60,1 milj. euroa
vuonna 2005). Liikevoittoa kertyi 2,42
milj. euroa (1,72 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä nousi 42,6 % ja oli
2,22 milj. euroa (1,55 milj. euroa). Tilikauden tulos kasvoi 15,1 prosenttia ja
oli 1,30 milj. euroa (1,13 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos nousi 0,20 euroon (0,17 euroa). Hallituksen voitonjakoehdotus on 0,12 euroa osakkeelta
(0,10 euroa).

hallituksen
toimintakertomus

liikevaihto
Belttonin liikevaihto kasvoi 3,2 % edellisvuodesta. Liikevaihtoa kertyi 62,0
milj. euroa (60,1 milj. euroa). Konsernin
tuoteryhmistä erityisesti yritysimagotuotteiden myynti kasvoi. Yhtiön toiminta kaikissa toimintamaissa (Suomi,
Ruotsi, Norja ja Viro) oli kannattavaa.
Toimintaa laajennettiin tilikauden aikana
Norjassa Nordisk Profil A/S:n yritysostolla. Liike- ja mainoslahjamarkkinaasemaa vahvistettiin hankkimalla osake-enemmistö IM Inter-Medson
Oy:stä.
Sekä toimisto- ja atk-tarvikkeita myyvä
Wulff Oy Ab että liike- ja mainoslahjoihin
erikoistunut KB-tuote Oy hankkivat
vuoden aikana useita merkittäviä uusia
sopimusasiakkaita, mikä näkyi myynnin
kasvuna. Uusilla sopimusasiakkuuksilla
uskotaan olevan vaikutusta myös tulevien vuosien myyntiin ja tulokseen.
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toimintaympäristö
Toimistomaailman markkinat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti pari
prosenttia vuodessa. Vuoden 2006
aikana markkinat jatkoivat samansuuntaista kasvua. Belttonin arvion mukaan
Suomen markkinat kasvoivat noin kaksi prosenttia, Ruotsin kolme prosenttia,
Norjan kaksi prosenttia ja Viron 10 prosenttia. Viron markkinoiden uskotaan
kasvavan jatkossakin Skandinavian
markkinoita nopeammin.
Belttonin toimialalla keskittymiskehitys
jatkui. Syksyllä 2006 hollantilainen toimistomaailman yritys Buhrmann N.V.
osti osakekannan norjalaisesta Andvord Tybring-Gjedde ASA:sta. Andvord
Tybring-Gjedde on alansa markkinajohtaja Norjassa. Ruotsissa Frans
Svanström & Co AB vankensi asemaansa toimistoalan markkinoilla Wettergrens i Göteborg AB:n ja Killbergs
Kontorsvaruhus AB:n ostoilla.
.
Vuoden aikana Beltton-konserni vahvisti asemaansa alan markkinajohtajana Suomessa.
liiketoiminta ja keskeiset
tapahtumat
Beltton otti vuoden 2006 alusta käyttöönsä uuden organisaatiomallin. Toiminta on jaettu neljään osaan toimintakonseptin ja alueen mukaan. Neljä
organisaation osa-aluetta ovat Wulff
Oy Ab:n edustama toimistotuotteet,
KB-tuote Oy:n edustamat liike- ja mainoslahjat, kymmenestä suoramyyntiyrityksestä muodostuva suoramyynti
sekä yhdistetty Ruotsin ja Norjan suoramyynti. Nämä alueet esitetään yhtenä raportoitavana liiketoimintasegmenttinä, joten koko konsernin

raportoitavat tiedot muodostavat liiketoiminnan segmenttitiedot. Kyseisillä
liiketoiminta-alueilla on keskenään samankaltaisia taloudellisia ominaispiirteitä, riskiprofiileja ja yhteisiä asiakkaita.
Huhtikuussa 2006 Beltton vahvisti
markkina-asemiaan Norjassa ostamalla Nordisk Profil A/S:n osake-enemmistön. Nordisk Profil A/S työllistää 14
henkilöä, jotka kaikki siirtyivät kaupan
yhteydessä Belttonin palvelukseen.
Yrityskauppa lisäsi Beltton-konsernin
ostotoiminnan synergioita Belttonin
myydessä samoja toimisto- ja atkoheistuotteita Suomessa, Ruotsissa
ja Norjassa.
Rekrytointia kehitettiin perustamalla
myynnin rekrytointiin keskittyvä Vendiili
Oy, joka aloitti toimintansa kesäkuussa
2006. Yritystä johtaa aiemmin Belttonin
henkilöstöpäällikkönä toiminut BBA
Juha Sinisalo. Vendiili yhdistää laadukkaita työntekijöitä etsivät myyntialan
työnantajat. Kesällä lanseeratusta Pimp
My Life –kampanjasta saatiin runsaasti
kontakteja ja tehtiin hyviä rekrytointeja.
Kampanja jatkui joulukuussa 2006. .
Belttonin tytäryritys Wulff Oy Ab tuo
noin 45 % Beltton-konsernin liikevaihdosta. Wulff myy sopimusasiakaskonseptinsa kautta toimistotuotteita ja atkoheistuotteita suuryrityksille,kunnille,
kaupungeille ja valtionhallinnolle. Wulffin MiniBar-hyllyjärjestelmiä on yli 1000
kpl suomalaisissa yrityksissä. Wulffin
liiketoiminta kehittyi tilikauden aikana
myönteisesti. Kustannussäästötoimenpiteet ja asiakaskunnan laajentuminen edelleen suurilla ja keskisuurilla
asiakkailla toivat odotettuja tuloksia.
Myös panostukset nykyisten asiakkuuksien kehittämiseen olivat onnistuneita ja keskiostos kääntyi nousuun. .

Wulff solmi marraskuussa 2006 yhteistyösopimuksen Itella Logistics Oy:n
kanssa. Toimisto- ja atk-tarvikkeiden
logistiikkasopimus on Wulffille merkittävä panostus kilpailukykyyn ja mahdollistaa Belttonille strategian mukaisen
kasvun. Beltton uskoo uuden logistiikkakonseptin vahvistavan koko konsernin asemaa toimistotarvikemarkkinoilla.
Konsernin liikelahjatalo KB-tuote Oy:n
vuosi 2006 oli menestyksekäs: Aktiivinen asiakashankinta tuotti vuoden aikana yritykselle 20 uutta sopimusasiakasta. KB-tuote Oy tarjoaa suuryrityksille ulkoistetun liikelahjapalvelun, jossa
asiakas tilaa yrityksensä brändin mukaisesti suunniteltuja tuotteita sähköisen tilausjärjestelmän kautta. Aiempien
vuosien liike- ja mainoslahjojen kysynnän syklisyys, jonka vuoksi merkittävä
osa liikevaihdosta ja tuloksesta muodostuu toisella ja neljännellä vuosineljänneksellä, tasoittui tilikauden aikana
muun muassa sopimusasiakkaiden
määrän kasvun johdosta. Uusien sopimusasiakkuuksien uskotaan kasvattavan KB-tuotteen liikevaihtoa myös
vuonna 2007.
.
KB-tuote Oy osti 29.9.2006 osakeenemmistön liike- ja mainoslahjoja
myyvästä ja markkinoivasta IM InterMedson Oy:stä. Yrityksen liikevaihto
oli 30.6.2006 päättyneellä tilikaudella
noin 0,9 miljoonaa euroa ja tulos noin
50 tuhatta euroa. Hankinnan myötä
KB-tuote kasvoi kolmella uudella
myynnin ammattilaisella. Kauppa vahvistaa edelleen Beltton-konsernin
markkina-asemaa yritysimagotuotteissa.
Suomen suoramyynnin onnistuneet
rekrytoinnit ja panostukset uusasiakashankintaan näkyivät myynnin myöntei-

senä kehityksenä loppuvuodesta. Suoramyynnin liiketoiminta koostuu kymmenestä Suomen myyntiyrityksestä,
jotka myyvät atk-oheistuotteita, toimistotuotteita, yritysimagotuotteita ja ergonomiatuotteita.
Belttonin Skandinavian tytäryrityksissä,
varsinkin Norjassa, liiketoiminta kehittyi
hyvin vuoden 2006 jälkipuoliskolla. Belttonin norjalainen yritysosto, 1.4.2006
alkaen konsernitilinpäätökseen yhdistelty Nordisk Profil A/S kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Ruotsissa vuonna
2005 aloitetusta telemarkkinoinnista
saatiin lupaavia tuloksia myös vuonna
2006. Puhelinmyynti tukee erityisesti
suoramyynnin toimintaa. Norjassa telemarkkinointi aloitettiin vuonna 2006.
Se on vaikuttanut positiivisesti Norjan
liiketoiminnan kehittymiseen.
.
Ruotsissa Belttonin suoramyynnillä oli
samanlaisia rekrytointitarpeita kuin Suomessa. Toteutettujen rekrytointitoimenpiteiden ansiosta vuoden aikana aloitti
useita myyntineuvottelijoita.
.
. .
tuloskehitys
Konsernin liiketoiminnan tulos (EBIT)
nousi 40,3 prosenttia 2,42 miljoonaan
euroon (1,72 milj. euroa), joka on 3,9
prosenttia liikevaihdosta (2,9 %). Konsernin tilikauden tulos kasvoi 15,1 prosenttia edellisvuodesta 1,30 miljoonaan
euroon (1,13 milj. euroa). Tilikauden
tulos vastasi pitkälti aiemmin julkistettuja
odotuksia.
Konsernin tulos ennen satunnaiseriä
nousi 42,6 % ja oli 2,22 milj. euroa (1,55
milj. euroa). Osakekohtainen tulos nousi
0,20 euroon edellisvuoden 0,17 eurosta. Oma pääoma osaketta kohden oli
2,66 euroa, kun se edellisvuonna oli

2,58 euroa.

hallituksen
toimintakertomus

Tilikaudella konsernissa panostettiin kustannustehokkuuteen, minkä
lisäksi liiketuloksen paranemiseen vaikutti
myös uusien rekrytointien tuoma lisämyynti. Yhtiö teki vuoden 2006 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä
selvästi edellisvuoden jälkimmäistä
vuosipuoliskoa paremman liiketuloksen
hyvin sujuneen liike- ja mainoslahjamyynnin, uusien sopimusasiakkuuksien ja kustannustehokkuuspanostusten vuoksi.

Konsernitaseessa olevan laskennallisen verosaamisen tulouttaminen toteutuu vuosien 2006 – 2011 aikana,
mikä vaikuttaa tulokseen negatiivisesti
248.000 euron verran vuosittain. Tulouttaminen jaksotetaan tasaisesti vuosineljänneksittäin ja sillä ei ole kassavirtavaikutusta.
Suoramyynnin logistiikan ja IT:n yhdistäminen keväällä 2007 uudelleenjärjestelynä saattavat tehostamisen kautta
vaikuttaa vuoden 2007 tulokseen jonkin verran.
rahoitus ja investoinnit
Konsernin taseen loppusumma
31.12.2006 oli 40,7 miljoonaa euroa
(38,1 milj. euroa). Katsauskauden päättyessä yhtiön omavaraisuusaste oli
45,0 prosenttia (46,7 %). Konsernin
likvidit varat olivat katsauskauden päättyessä 5,91 miljoonaa euroa (4,47 milj.
euroa). Nettovelkaantumisaste oli 45,9
% (46,3 %). Konsernilla oli vuoden vaih-
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teessa 14,2 miljoonaa euroa
korollista vierasta
pääomaa (12,6
milj. euroa). Korolliset nettovelat
olivat 8,6 miljoonaa euroa
(8,3 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 9,4
prosenttia (6,5 %) ja oman pääoman
tuotto (ROE) 7,8 prosenttia (7,2 %). .
Konsernin taseeseen kirjatut käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella
1,12 milj. euroa (0,96 milj. euroa) eli 1,8
% (1,6 %) liikevaihdosta. Investoinnit
kohdistuivat pääosin koneisiin ja kalustoon.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 2,09 miljoonaa euroa positiivinen
(1,72 milj. euroa). Maksuvalmius säilyi
hyvänä koko vuoden. Käyttöpääomaa
oli hieman enemmän sitoutuneena
vuoden 2006 lopussa edellisvuoden
loppuun verrattuna. Pääosa vuoden
investoinneista rahoitettiin liiketoiminnan rahavirralla.
Korkokulut olivat 0,4 miljoonaa euroa
(0,3 milj. euroa). Korkokulut nousivat
hieman tilikauden aikana edelliseen
tilikauteen verrattuna johtuen enimmäkseen markkinakorkojen kasvusta.
henkilöstö
Belttonin palveluksessa oli vuoden
2006 lopussa 412 henkilöä (434). Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana
keskimäärin 423 henkilöä (460). Ruotsissa, Norjassa ja Virossa työskenteli
yhteensä 82 henkeä (68). Henkilöstömäärän vähenemiseen vaikutti Wulff
Oy Ab:n 21 logistiikkatyöntekijän siirty-
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minen Itella Logistics Oy:n palvelukseen Wulffin ja Itellan yhteistyösopimuksen myötä marraskuussa 2006.
Konsernin henkilökunnasta noin 70
prosenttia toimii myynnin eri tehtävissä
ja noin 30 prosenttia hallinnon ja logistiikan tehtävissä. Henkilökunnasta 52
prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia
naisia. Belttonlaisista hieman alle puolet
on alle 35-vuotiaita.
Muun muassa Vendiili Oy:n avulla pyritään vähentämään toimialalle ominaista myyntihenkilöstön korkeaa vaihtuvuutta.
Beltton-konserni panostaa vahvasti
rekrytointiin myös vuonna 2007. Yhtiöllä on jatkuva rekrytointivalmius ja mahdollisuus kouluttaa kymmeniä aloittavia
myyntineuvottelijoita samanaikaisesti.
Henkilöstön palkkojen ja palkkioiden
kokonaissumma tilikaudella oli 12,3
miljoonaa euroa (12,2 milj. euroa). .
riskit ja riskienhallinta
Beltton-Yhtiöissä noudatetaan hallituksen asettamaa riskienhallintapolitiikkaa,

tunnusluvut
liikevaihto 1 000 eur
liikevoitto 1 000 eur
liikevoitto, % liikevaihdosta
oman pääoman tuotto (ROE)
omavaraisuusaste
henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana
palkat ja palkkiot tilikaudella 1 000 eur

jossa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, vastuualueet ja raportointimenettely. Beltton-Yhtiöt Oyj:ssä tehdään
vuosittain riskikartoitus, jossa suurimmat riskit määritellään niiden merkittävyyden ja todennäköisyyden mukaan. Liiketoiminta-alueiden vetäjät
vastaavat kartoituksen tekemisestä ja
riskien seurannasta ja raportoivat niistä
konsernin johtoryhmälle.
Riskit on jaettu neljään ryhmään: strategisiin, operatiivisiin, markkina- ja teknisiin riskeihin. Beltton-Yhtiöiden riskienhallinnan osalta keskeisimmät
seurattavat riskit vuonna 2006 olivat
avainhenkilöiden pysyvyys ja henkilökunnan saatavuus, yritysostoihin liittyvät epävarmuustekijät sekä uudet kilpailijat markkinoilla.
Operatiivisia uhkatekijöitä ovat esimerkiksi henkilöstöön ja sen saatavuuteen
liittyvät tekijät sekä yritysostoihin liittyvät
epävarmuustekijät. Yhtiön kilpailukyky
riippuu sen kyvystä saada palvelukseensa riittävästi tarvitsemaansa henkilöstöä. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi yhtiö on panostanut
uusiin rekrytointimenetelmiin. Myös
varahenkilöjärjestelmää pidetään yllä.

IFRS
2006

IFRS
2005

IFRS
2004

62 045
2 420
3,9 %
7,8 %
45,0 %
423
12 328

60 101
1 724
2,9 %
7,2 %
46,7 %
460
12 166

60 414
2 439
4,0 %
15,1 %
49,2 %
500
11 828

Tunnuslukuja on esitetty kattavammin ja viideltä viime tilikaudelta tilinpäätösosan
tunnuslukuosiossa sivuilla 30, 31 ja 32.

Yritysostoihin liittyviä riskejä minimoidaan mm. panostamalla due diligenceen. .
Tärkeimpiä markkinariskejä ovat merkittävä uusi ulkomainen kilpailutekijä
markkinoilla tai aggressiiviset kilpailijat,
jotka saattaisivat muodostaa tilanteen,
joka vaikuttaisi negatiivisesti markkinoiden käyttäytymiseen. Riskiä vähentää
riippumattomuus yksittäisistä asiakkaista. Konsernilla on yhteensä kymmeniä tuhansia asiakkaita. Konsernin
suurimman asiakkaan vaikutus liikevaihtoon on vain alle kolme prosenttia.
Tekniset riskit, joihin kuuluvat tietohallintojärjestelmien pettäminen, tietomurrot sekä haittaohjelmat, voivat aiheuttaa katkoksia toimintaan tai vakavan
tietovuodon. Konsernin tytäryrityksissä
tehdään jatkuvaa päivitystä ja huoltoa
järjestelmien toiminnan takaamiseksi.
Tietoturvariskiä minimoidaan myös
koulutuksen ja opastuksen kautta. .
Merkittävimpiä strategisia riskejä ovat
osakemarkkinoihin liittyvät epävarmuustekijät, jotka voivat vaikeuttaa
yrityskauppoja.
.
Beltton-Yhtiöt Oyj:n sisäinen ja ulkoinen
rahoitus ja rahoitusriskien hallinta tapahtuu pääasiassa keskitetysti emoyhtiön toimesta. Yhtiöissä, joissa on
vähemmistöosuutta, saatetaan tehdä
erillisiä rahoitukseen liittyviä päätöksiä,
mutta kuitenkin korkeintaan yhtiöiden
hallitusten määrittelemissä rajoissa.
Konsernin emoyhtiön hallitus määrittelee muun riskienhallintapolitiikan ohella
rahoitusriskien hallinnan periaatteet.
Rahoitusriskit on jaoteltu valuutta-, korko-, luotto- ja likviditeettiriskeihin. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja menettelytavat sekä tarkemmat erittelyt
valuutta-, korko-, luotto- ja likviditeet-

tiriskeistä on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 22
sivulla 26. Pitkäaikaisten korollisten
velkojen maturiteettijakauma on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa
kohdassa 20 sivulla 25.
Omaisuus on vakuutettu kattavasti
onnettomuuksien ja vahinkojen varalta.
Myös osa tytäryrityksistä, kuten Wulff
Oy Ab, on vakuutettu toiminnan keskeytymisen varalta.

tuotekehitys

hallituksen

Belttonilla ei ole
toimintakertomus
omaa valmistusta eikä tuotekehitystä.
Suoramyynnin
tuotevalikoimaa
kehitetään ja
kasvatetaan
jatkuvasti etsimällä uusia tavarantoimittajia ja innovatiivisia tuotteita.
.

ympäristötekijät
Belttonin tytäryritys Wulff Oy Ab on
sitoutunut Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirjaan. Yritykselle on myönnetty ISO
14001 ympäristösertifikaatti. Wulff jakaa
asiakkailleen tietoa toimisto- ja atktarvikkeiden kierrätyksestä ja kierrätysratkaisuista. Tämän lisäksi edistetään
henkilökunnan myönteistä asennoitumista ympäristöasioihin ja niiden kehittämiseen. .
Tavarantoimittajia valittaessa Wulff suosii kestävään kehitykseen sitoutuneita
yrityksiä. Tuotteistoon valitaan tuotteita,
joissa on käytetty ympäristöystävällisiä
raaka-aineita ja tuotantomenetelmiä.
Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR
Oy on myöntänyt Wulffille todistuksen
siitä, että yritys huolehtii markkinoille
toimittamiensa pakkausten hyötykäytöstä direktiivien, lakien ja asetusten mukaisesti. Todistus on myönnetty
vuodelle 2007.
KB-tuote Oy vastaa lainsäädännön
mukaisesti kotimaan markkinoille toimitettujen pakkausten hyötykäytöstä.
Myös KB-tuote on Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsen.
.

yrityskaupat ja muutokset
konsernirakenteessa
Beltton-Yhtiöt Oyj teki vuoden 2006
aikana kaksi yritysostoa sekä lisäsi
enemmistöomistustaan yhdessä tytäryhtiössään. Vertailuvuonna 2005 ei
uusia yritysostoja tehty. Vuoden 2006
lopussa Wulff Oy myi kahdeksan prosenttia 100 prosenttisesti omistamastaan tytäryrityksestään,Torkkelin
Paperi Oy:stä, Torkkelin Paperin toimitusjohtajalle Pekka Lähteelle. Vuonna
2005 ei ollut yritysmyyntejä.
.
Maaliskuussa 2006 perustettiin myynnin rekrytointiin keskittyvä Vendiili Oy.
Vendiili aloitti toimintansa kesäkuussa
2006.
Maaliskuussa 2006 konsernin omistusosuus aiemmin 70 prosenttisesti
omistetusta Office Solutions Why Not
Oy:stä kasvoi 85 %:iin. Beltton nosti
5.4.2006 omistusosuutensa 70 prosenttiin atk-oheis- ja toimistotuotteita
maanlaajuisesti Norjassa myyvästä ja
markkinoivasta Nordisk Profil A/S:stä.
Aikaisemmin Beltton omisti 20 % vähemmistön yhtiöstä. .
.
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lähipiiriin kuuluville myönnetyt
rahalainat

roa, kun se edellisenä vuonna oli 2,58
euroa.

Tytäryhtiön toimitusjohtajalle myönnetyt lainat olivat tilikauden lopussa
150.000 euroa (27.000 euroa). Muulle
lähipiirille myönnettyjä lainoja ei ollut
tilikauden lopussa (4.000 euroa).
Vuoden 2005 lainat oli sovittu vuoden
mittaiseksi ja ne maksettiin pois kertalyhennyksillä tilikauden 2006 lopussa.
Lainojen määrät, takaisinmaksuehdot,
korko ja vakuudet on käsitelty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetietojen
kohdassa 25 C (Lähipiiritapahtumat,
lainat lähipiirille) sivulla 29. .
.

Joulukuun 2006 lopussa Belttonin
osakkeenomistajien määrä oli 664
(647). Yhtiö ei omista omia osakkeita.
Tiedot suurimmista osakkeenomistajista, osakeomistuksen jakautuminen
suuruusluokittain ja sektorijakauma
ovat ilmoitettu tilinpäätöksen osakkeet
ja osakkeenomistajat –osiossa sivulla
38-42.

Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2006 valitsi hallitukseen
kuusi jäsentä. Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Ari Lahti, Ari
Pikkarainen, Sakari Ropponen ja Heikki
Vienola sekä uusina hallituksen jäseninä
Ere (Erkki) Kariola ja Pentti Rantanen.
Hallitus valitsi 19.4.2006 pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Ari Lahden.
.

osakkeet ja
osakkeenomistajat

optiot ja osakepääoman
muutokset

Beltton-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakelaji.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Osake
on noteerattu Pohjoismaisen pörssin
OMX-listalla Small Cap –markkinaarvoryhmässä Kulutustavarat ja palvelut -toimialaluokassa. Yhtiön kaupankäyntitunnus on BTN1V.

Osakepääomaa ei korotettu tilikauden
aikana. Vuonna 2005 osakepääomaa
korotettiin 31.12.2004 tehdyn optiomerkinnän johdosta kerran, 2.000 eurolla.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Heikki Vienola,
konsernin varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen, Wulff Oy Ab:n toimitusjohtaja
Juha Broman, KB-tuote Oy:n toimitusjohtaja Tommi Kortelainen, Beltton
Svenska AB:n toimitusjohtaja Veijo
Ågerfalk ja talousjohtaja Petri Räsänen. Konsernin johtoryhmään kuului
31.7.2006 asti IR- ja viestintäjohtaja Liinu
Lehto-Seljavaara, joka vastasi konsernin viestinnästä ja sijoittajasuhteista.
Hän siirtyi elokuusta 2006 alkaen toisen
yrityksen palvelukseen.

Vuoden 2006 aikana Belttonin osaketta vaihdettiin 679.666 kappaletta
(729.800 kpl) eli 10,4 % (11,2 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden
vaihto euroissa oli 2.839.617 euroa
(3.631.461 euroa). Korkein hinta oli
5,69 euroa (5,83 euroa) ja alin 3,48
euroa (4,23 euroa). Viimeisen päivän
päätöskurssi oli 4,59 euroa (4,40 euroa). Yhtiön osakekannan markkinaarvo vuoden lopussa oli 29,9 milj. euroa
(28,6 milj. euroa).

hallituksen
toimintakertomus

Beltton-Yhtiöt
Oyj:n tytäryritys
KB-tuote Oy
osti 29.9.2006
63 prosentin enemmistön IM
Inter-Medson
Oy:n osakekannasta. IM InterMedson Oy
myy ja markkinoi liike-ja
mainoslahjoja.

.
.
hallitus, johtoryhmä ja
tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajat ovat KHT-yhteisö
Nexia Tilintarkastus Oy päävastuullisena
tilintarkastajanaan Jukka Havaste, KHT
sekä Juha Lindholm, HTM.
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Osakkeen nimellisarvo on 0,4 euroa.
Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2006
päättyessä oli 6.507.628 osaketta
(6.507.628). Osakepääoma oli 2,60
milj. euroa (2,60 milj. euroa) ja oma
pääoma osaketta kohden oli 2,66 eu-

Beltton-Yhtiöillä ei ollut liputusilmoituksia
vaativia omistusmuutoksia vuoden
2006 aikana.

Beltton-Yhtiöt Oyj:llä ei tällä hetkellä ole
voimassa olevia optio-ohjelmia.
.
valtuutukset
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta,
optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
osakepääoman korottamisesta yhdellä
tai useammalla uusmerkinnällä. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään
1.300.000 osakkeella eli 520.000 eurolla.
Lisäksi hallituksella on valtuudet päättää
omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla siten,
että yhtiön omia nimellisarvoltaan 0,40
euron osakkeita voidaan hankkia enintään 300.000 osaketta. Tämä on vä-

hemmän kuin viisi prosenttia yhtiön
osakepääomasta ja kaikista äänistä.
Tilikauden 2006 aikana hallitus ei käyttänyt saamiaan valtuuksia. Valtuutukset
annettiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.4.2006 ja ne ovat voimassa
vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä.
hallinnointi
Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallinnoinnissa
noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisen
osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä yhtiöjärjestystä.
Beltton otti käyttöön 1.7.2004 HEX
Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä
Teollisuuden ja Työnantajain Keskuslii-

ton suosituksen mukaisen Corporate
Governance -ohjeistuksen. Beltton
noudattaa suositusta kokonaisuudessaan.
Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin
1.1.2006 voimaan tullutta päivitettyä
sisäpiiriohjetta, joka perustuu Rahoitustarkastuksen antamaan ohjeeseen
pörssiyhtiöiden arvopaperimarkkinalain
soveltamisesta.
vuoden 2007 näkymät
Beltton uskoo toimistomaailman markkinoiden kasvavan vuonna 2007. Beltton uskoo menestyksekkäästi toteutetun sopimusasiakastoiminta-mallin

mahdollistavan
markkinakasvua voimakhallituksen
kaamman kastoimintakertomus
vun. Belttonin
vuoden 2007
näkymät ovat
myönteiset.
Yhtiön johto uskoo, että sekä
liikevaihto että
yhtiön tulos
kasvavat vuonna 2007. Strategian mukaista kasvua pyritään nopeuttamaan
yritysostoin, joita yhtiöllä on jatkuva
valmius toteuttaa.

hallituksen voitonjakoehdotus
Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,17 euroa). Emoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 5,39 miljoonaa
euroa. Emoyhtiön taseen mukaan seuraavat summat ovat yhtiökokouksen käytettävissä:
voittovarat edellisiltä vuosilta
tilikauden voitto
yhteensä

4.721.124,93 euroa
670.655,22 euroa
5.391.780,15 euroa

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset
varat käytetään seuraavasti:
- osinkona jaetaan 0,12 euroa/osake eli yhteensä
- jätetään omaan pääomaan

780.915,36 euroa
4.610.864,79 euroa
5.391.780,15 euroa

Edelleen hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2007.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 15. maaliskuuta 2007
Beltton-Yhtiöt Oyj / Hallitus
Ari Lahti
hallituksen puheenjohtaja

Heikki Vienola
toimitusjohtaja

Erkki Kariola

Ari Pikkarainen

Pentti Rantanen

Sakari Ropponen

tilinpäätös 31.12.2006
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konsernin
tuloslaskelma
(IFRS)
viite

1.1. - 31.12.2006
1 000 eur

1.1. - 31.12.2005
1 000 eur

62 045

60 101

3

329
-32 874

271
-31 807

4
5
6

-15 347
-1 214
-10 519

-15 016
-1 219
-10 606

2 420

1 724

-203

-171

2 217

1 553

-807

-287

1 410

1 267

1 296
113
1 410

1 126
142
1 268

0,20
0,20

0,17
0,17

liikevaihto
liiketoiminnan muut tuotot
materiaalit ja palvelut
työsuhde-etuuksista
aiheutuneet kulut
poistot ja arvonalentumiset
liiketoiminnan muut kulut

liikevoitto
rahoitustuotot ja -kulut

7

voitto ennen veroja
tuloverot

8

tilikauden voitto

jakautuminen
emoyhtiön omistajille
vähemmistölle

laimentamaton tulos/osake
laimennettu tulos/osake
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9
9

viite

31.12.2006
1 000 eur

31.12.2005
1 000 eur

10
10,11

454
4 903

332
4 542

12
13
14

4 913
384
972

5 127
414
1 330

11 626

11 746

15
16

10 590
12 556

10 507
11 398

17
18

227
5 679

89
4 381

lyhytaikaiset varat yhteensä

29 052

26 375

varat yhteensä

40 679

38 121

2 603
7 662
-124
5 864
1 296

2 603
7 662
1
5 385
1 126

889

1 021

18 190

17 798

20

8 241

8 173

20
21

5 994
8 254

4 473
7 676

velat yhteensä

22 489

20 322

oma pääoma ja velat yhteensä

40 679

38 121

varat
pitkäaikaiset varat
aineettomat hyödykkeet
liikearvo
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
myytävissä olevat sijoitukset
laskennalliset verosaamiset
pitkäaikaiset varat yhteensä

konsernin tase
(IFRS)

lyhytaikaiset varat
vaihto-omaisuus
myyntisaamiset ja muut saamiset
käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
rahavarat

oma pääoma ja velat
emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
osakepääoma
ylikurssirahasto
muut rahastot
kertyneet voittovarat
tilikauden tulos

19

vähemmistön osuus
oma pääoma yhteensä
velat
pitkäaikaiset velat
korolliset velat
lyhytaikaiset velat
korolliset velat
ostovelat ja muut velat
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konsernin
rahoituslaskelma
(IFRS)

2006
1000 eur

2005
1000 eur

60 367
305
-58 186
2 487

59 526
251
-57 767
2 011

-410
114
-98

-325
79
-49

liiketoiminnan rahavirta

2 093

1 716

investointien rahavirta:
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
tytäryhtiöosakkeiden hankinnat
tytäryhtiöosakkeiden luovutustulot
luovutustulot muista sijoituksista

-1 096
274
-302
75
-107

-957
56
0
0
518

investointien rahavirta

-1 156

-383

0
-745
195
0
0
1 615
-704

0
-1 041
57
0
0
1 715
-336

361

395

rahavarojen muutos

1 298

1 728

rahavarat 1.1.

4 381

2 653

rahavarat 31.12.

5 679

4 381

liiketoiminnan rahavirta:
myynnistä saadut maksut
liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
maksut liiketoiminnan kuluista
liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
saadut korot liiketoiminnasta
maksetut välittömät verot

rahoituksen rahavirta:
osakkeiden merkintä optioiden perusteella
maksetut osingot
saadut osingot
investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin lisäys (-)
lyhytaikaisten sijoitusten luovutustappiot
lainojen nostot
lainojen takaisinmaksut
rahoituksen rahavirta

12 tilinpäätös 31.12.2006

oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2006-31.12.2006
1 000 eur

oma pääoma 1.1.2006

osakepääoma

ylikurssirahasto

kertyneet
voittovarat

yhteensä

vähemmistön
osuus

2 603

7 662

6 512

16 777

1 021

myytävissä olevat sijoitukset:
omaan pääomaan kirjatut
arvostusvaikutukset

-21

omaan pääomaan kirjatut
rahoitusinstrumentit

-75

tilikauden voitto

1 296

muuntoerot

17 798

laskelma
konsernin
oman pääoman
muutoksista

113

-24

osingot

-651

-94

omistusosuuden muutokset
oma pääoma 31.12.2006

yhteensä

-151
2 603

7 662

7 037

17 302

889

18 191

oman pääoman muutoslaskelma 1.1.2005
1 000 eur

oikaistu oma pääoma
1.1.2005

osakepääoma

ylikurssirahasto

osakeanti

kertyneet
voittovarat

yhteensä

vähemmistön
osuus

2 601

7 662

2

6 426

16 691

879

myytävissä olevat sijoitukset:
omaan pääomaan kirjatut
arvostusvaikutukset

7

tilikauden voitto

1 126

muuntoerot

142

-2

osingot

oma pääoma 31.12.2005

17 570

-4

omaan pääomaan kirjatut
rahoitusinstrumentit

osakeanti

yhteensä

-1 041
2
2 603

7 662

0

6 512

16 777

1 021

17 798
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yrityksen
perustiedot

tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet

Konsernin emoyritys BelttonYhtiöt Oyj on
suomalainen,
Suomen lakien
mukaan perustettu julkinen
osakeyhtiö,
jonka kotipaikka on Espoo ja
pääkonttorin
osoite Salomonkatu 17 B, 12. krs,
00100 Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa edellä mainitusta osoitteesta.
tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
laatimisperusta
Beltton-Yhtiöt Oyj:n konsernitilinpäätös
on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja sitä
laadittaessa on huomioitu 31.12.2006
voimassaolevat IAS- ja IFRS-standardit
sekä SIC- ja IFRIC-tulkinnat. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaisia.
Beltton-Yhtiöt Oyj siirtyi vuoden 2005
alusta lukien suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön, joten myös vertailutietojen osalta tiedot täyttävät standardien ja tulkintojen edellytykset. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin
hankintamenoihin perustuen lukuun
ottamatta myytävissä olevia sijoituksia,
käypään arvoon kirjattavia rahoitusvaroja sekä johdannaissopimuksia, jotka
on arvostettu käypään arvoon.
.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Tietoa harkinnasta,
jota johto on käyttänyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaat-
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teita soveltaessaan ja joilla on eniten
vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin
lukuihin, on esitetty kohdassa ”johdon
harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset
epävarmuustekijät”.
yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät
emoyritys Beltton-Yhtiöt Oyj ja kaikki
sen tytäryritykset. Konserniyhtiöiden
keskinäinen osakeomistus on eliminoitu käyttäen hankintamenomenetelmää. Hankitut tytäryritykset yhdistellään siitä hetkestä lähtien, kun konserni
on saanut määräysvallan. Kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat,
sisäiset saamiset ja velat, vaihto- ja
käyttöomaisuuden sisäiset katteet
sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta ja esitetty omana eränään.
.
valuuttamääräiset erät
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina,
joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaanrahanmääräiset erät on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä
valuuttamääräiset tase-erät muunnetaan toimintavaluutaksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot on
kirjattu tuloslaskelmaan vastaavien erien oikaisuiksi.
Ulkomaisten tytäryhtiöiden taseet on
muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän
kurssiin ja tuloslaskelmat tilikauden painotettuun keskikurssiin. Kauden tuloksen kirjaaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa
muuntoeroja, jotka kirjataan omaan
pääomaan. Konsernitilinpäätöksessä
ulkomaisten tytäryhtiöiden omista
pääomista aiheutuvat kurssierot on
myös kirjattu konsernin oman pääoman muuntoeroihin. Omassa pääomassa muuntoerot ovat omana erillisenä eränään. Kun ulkomainen tytär-

yritys myydään, kumulatiiviset muuntoerot kirjataan tuloslaskelmaan osana
myyntivoittoa tai –tappiota.
.
.
tuloutusperiaatteet
Tavaroiden ja palveluiden myynti tuloutetaan, kun tuotot on määriteltävissä
luotettavasti ja omistukseen liittyvät
riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle.
Liikevaihtona esitetään tavaroiden ja
palveluiden laskutusarvo vähennettynä
myyntiin liittyvillä välillisillä veroilla ja alennuksilla.
.
aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvona on esitetty taseessa hankintameno vähennettynä kertyneillä poistoilla
ja arvonalentumisilla. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu taloudellisen käyttöiän perusteella tasapoistoina alkuperäisestä hankintamenosta.
Arvioidut taloudelliset käyttöiät ovat
seuraavat:
Koneet ja kalusto:
3-5 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat:
20 vuotta

.

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen käyttöikä tarkistetaan jokaisessa
tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. Aineellisen hyödykkeen poistot
lopetetaan silloin, kun aineellinen hyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi
IFRS 5 –standardin mukaisesti. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
käytöstä poistamisesta ja luovutuksista
syntyvät myyntivoitot ja –tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.
liikearvo ja muut aineettomat
hyödykkeet
Konsernitaseen liikearvo vastaa sitä
osaa hankintamenosta, joka ylittää

konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen
hankitun yrityksen nettovarallisuuden
käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Tätä aiempien liiketoimintojen
yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista
kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona. Liikearvoista ei kirjata
säännönmukaisia poistoja, vaan ne
testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Konsernin liikearvo arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.
Muihin aineettomiin hyödykkeisiin konsernissa kuuluu tietokoneohjelmia ja
lisenssejä. Nämä kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä
suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Näiden hyödykkeiden rajallinen taloudellinen vaikutusaika on tyypillisesti 5 vuotta. Ne aineettomat hyödykkeet, joilla
on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen
varalta.
arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin
omaisuuserän arvo on alentunut. Jos
viitteitä on, arvioidaan erästä kerrytettävissä oleva rahamäärä, jona pidetään
omaisuuserän käypää arvoa vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampaa käyttöarvoa.
Viitteistä riippumatta liikearvon osalta
selvitetään vuosittain kerrytettävissä
oleva rahamäärä.
Käyttöarvo käsitteellä tarkoitetaan kyseisestä erästä tai rahavirtaa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja diskontattuja nettokassavirtoja.
Rahoitusvarojen kerrytettävissä olevana rahamääränä pidetään yleisesti varojen käypää arvoa. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin käyttöarvo tai
käypä arvo. Aikaisemmin kirjattu ar-

vonalentumistappio peruutetaan,
mikäli olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos ja kerrytettävissä oleva
rahamäärä on muuttunut tappion kirjaamisen ajankohdasta, mutta ei kuitenkaan enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion kirjaamista.
.
Liikearvon osalta käyttöarvon laskenta
pohjautuu kahden vuoden budjetteihin
ja ennusteisiin ja seuraavien vuosien
arvioituun kasvupotentiaaliin. Liikearvosta kirjattavaa arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa.
Beltton-konsernissa ei ole ollut liikearvon osalta arvonalentumistestausten
perusteella tarvetta arvonalentumiskirjauksiin v. 2006. Arvonalentumiskirjaustarvetta ei ole ollut muissakaan aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden
omaisuusryhmissä.
vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella kuin ne ovat syntyneet. Lainojen hankinnasta välittömästi
johtuvat transaktiomenot, jotka liittyvät
tiettyyn lainaan, sisällytetään lainan
alkuperäiseen jaksotettuun hankintamenoon ja jaksotetaan kuluksi efektiivisen koron menetelmään käyttäen.
vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan
tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.
.
vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on esitetty fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon
tai sitä alemman todennäköisen nettorealisointiarvon määräisenä. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty myynnistä

aiheutuvat menot.
työsuhdeetuudet:
eläkevelvoitteet

tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet

Beltton-Yhtiöt
Oyj -konsernin
suomalaisen
henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty eläkevakuutuksin ja ulkomaisen
henkilöstön kunkin maan paikallisten
lakien ja sosiaaliturvasäännösten mukaisella tavalla. Näistä järjestelyistä aiheutuvat kulut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joita ne koskevat.
tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu
kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta
tulosta kunkin maan voimassaolevan
verokannan perusteella.
Laskennallisia veroja aiheutuu kaikista
väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon välillä. BelttonYhtiöt Oyj:ssä väliaikaisia eroja syntyy
konsernin rakennejärjestelyistä aiheutuvista verovaikutuksista sekä käypään
arvoon arvostettavien omaisuuserien
arvostamisesta. Laskennallisten verojen määrittämisessä käytetään laskentahetkeen mennessä säädettyä verokantaa. Laskennallinen verosaaminen
kirjataan siihen määrään asti, kuin on
todennäköistä, että se voidaan tulevaisuudessa hyödyntää syntyvää verotettavaa tuloa vastaan.
myyntisaamiset
Myyntisaamiset merkitään taseeseen
alkuperäisen arvon mukaisina vähennettynä mahdollisilla hyvityksillä ja arvonalentumistappioilla. Epävarmat saa-
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miset arvioidaan riittävän
usein suoritettavan tarkastelun perusteella.
Arvonalentumistappion kirjaaminen tapahtuu objektiivisen seurannan perusteella
ja kirjaus myöhemmin peruutetaan, jos
se osoittautuu aiheettomaksi.
.
rahoitusvarat ja –velat sekä
johdannaissopimukset
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu
IAS 39:n mukaisella luokittelutavalla
seuraaviin ryhmiin: 1) Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat ja 2)
Myytävissä olevat sijoitukset. Luokittelu
tehdään hankinnan yhteydessä hankinnan tarkoituksen perusteella, ja
päätökset tehdään johdon toimesta
ostohetkellä ja luokituksia arvioidaan
säännöllisesti.
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät
varat –ryhmä käsittää konsernin kaikki
johdannaissopimukset. Ne eivät täytä
suojauslaskennan kriteerejä ja ne kirjataan aluksi hankintamenoon ja myöhemmin käypään arvoon tilinpäätöspäivän markkinahintojen mukaan
tulosvaikutteisesti. Käyvän arvon muutoksista aiheutuvat sekä realisoituvat
että realisoitumattomat erot kirjataan
tuloslaskelmaan sille kaudelle, jolla ne
syntyvät. Tähän ryhmään kuuluu myös
sijoituksia julkisesti noteerattuihin yhtiöihin.
Myytävänä olevien sijoitusten omaisuuseräryhmässä on Beltton-konsernissa pitkäaikaisissa varoissa esitetyt
sijoitukset. Nämä sisältävät sekä julkisesti noteerattuja että noteeraamattomia osakkeita. Julkisesti noteeratut
osakkeet arvostetaan käypään arvoon
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ja noteeraamattomat joko hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon, jos niiden arvoa ei voida
luotettavasti määritellä. Muutokset käyvässä arvossa kirjataan suoraan
omaan pääomaan arvonmuutosrahastoon, kunnes sijoitus myydään tai
muutoin luovutetaan, jolloin käyvän
arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Lainat ja muut saamiset –ryhmä sisältää varoja, jotka on aikaansaatu luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluja
velalliselle. Ne ovat johdannaisvaroihin
kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin
liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata
toimivilla markkinoilla. Lainojen ja muiden saamisten maturiteetti ratkaisee
sen, kirjataanko ne lyhyt- vai pitkäaikaisiin varoihin.
Konsernin muut rahoitusvarat ovat käteistä rahaa, pankkisaamisia tai muita
erittäin likvidejä sijoituksia.
Konsernin korolliset rahoitusvelat on
kirjattu käypään arvoon. Rahoitusvelkoja on sekä lyhytaikaisissa että pitkäaikaisissa veloissa. Luottolimiitit sisältyvät
lyhytaikaisiin velkoihin.
liikevoitto
IAS-standardit eivät määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt
sen seuraavasti: Liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot,
vähennetään ostokulut varaston muutoksella oikaistuina, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot, mahdolliset arvonalentumiset sekä
liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut
tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton
alapuolella.

johdon harkintaa edellyttävät
laatimisperiaatteet ja arvioihin
liittyvät keskeiset
epävarmuustekijät
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia
arvioita ja oletuksia, joiden toteumat
voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista, jotka vaikuttavat tilikauden kirjattavien tuottojen, kulujen, varojen ja
velkojen määriin. Myös tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa
joudutaan käyttämään arvioita ja harkintaa. Pääasialliset arvioiden ja harkinnan
kohteet liittyvät lähinnä omaisuuden arvostamiseen, arvonalennustestaamiseen sekä laskennallisiin veroeriin.
uusien tai muutettujen
IFRS- standardien soveltaminen
Vuoden 2007 aikana konserni ottaa
käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot –standardin sekä IAS 1-standardimuutoksen
Tilinpäätöksen esittäminen-Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot.
Konsernin tämänhetkisen arvion mukaan uudet säännökset vaikuttavat
vähäisessä määrin konsernin vuoden
2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.
.

1. segmentti-informaatio
IAS 13 -standardi määrittelee segmenttiraportoinnin informaatiosisällön. Beltton-konsernin yritykset
ovat toimistomaailman tuotteiden myynti- ja markkinointiyhtiöitä. Konsernin organisaatiorakenne
on jaettu neljään osaan toimintakonseptin ja alueen mukaan. Nämä alueet esitetään yhtenä raportoitavana liiketoimintasegmenttinä, joten koko konsernin raportoitavat tiedot muodostavat liiketoiminnan
segmenttitiedot. Kyseisillä liiketoiminta-alueilla on keskenään samankaltaisia taloudellisia ominaispiirteitä,
riskiprofiileja, yhteisiä asiakkaita ja myös yhteneviä tuotteita.

tilinpäätöksen
liitetiedot

Belttonin toissijainen segmenttiraportointi perustuu maantieteellisiin segmentteihin. Markkina-alue
muodostaa segmentin liikevaihdon ollessa yli 10 % konsernin liikevaihdosta. Segmenttien liikevaihto esitetään asiakkaiden
sijainnin mukaan ja varat sekä investoinnit esitetään niiden sijainnin ja kohteen mukaan.
2006
1000 eur

2005
1000 eur

maantieteelliset segmentit
liikevaihto
Suomi
muut Pohjoismaat ja Baltia
yhteensä

55 919
6 126
62 045

52 672
7 429
60 101

varat
Suomi
muut Pohjoismaat ja Baltia
yhteensä

36 011
4 668
40 679

34 373
3 748
38 121

investoinnit
Suomi
muut Pohjoismaat ja Baltia
yhteensä

1 256
8
1 264

886
71
957

2. hankitut liiketoiminnot
Beltton-Yhtiöt Oyj teki vuoden 2006 aikana kaksi pienehköä yritysostoa sekä lisäsi enemmistöomistustaan yhdessä
tytäryhtiössään. Vertailuvuonna 2005 ei uusia yritysostoja tehty.
Maaliskuussa 2006 konsernin omistusosuus aiemmin 70 prosenttisesti omistetusta Office Solutions Why Not Oy:stä kasvoi
85 prosenttiin. Hankintahinta oli 25.000 euroa ja maksettiin käteisellä. Hankintahinta vastasi nettovarallisuutta, joten liikearvoa
ei syntynyt.
Beltton hankki huhtikuun 2006 alussa 50 % norjalaisesta toimistotarvikeyrityksesta Nordisk Profil A/S:stä. Aikaisemmin
Beltton omisti 20 % vähemmistön yhtiöstä. Yhtiö myy ja markkinoi atk-oheis- ja toimistotuotteita maanlaajuisesti Norjassa.
Konsernilukuihin yhtiö on yhdistelty 1.4.2006 alkaen. Osakkeiden hankintahinta oli 15.000 euroa ja osakkeet maksettiin käteisellä. Liikearvoa kauppaan sisältyi 165.000 euroa. Liikervon osuus muodostui kauppahintaa suuremmaksi yhtiön hankintahetken negatiivisen oman pääoman seurauksena.
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Syys-lokakuun vaihteessa 2006 Beltton osti 63 prosentin enemmistön IM Inter-Medson Oy:n
osakekannasta.Yhtiö myy ja markkinoi liike- ja mainoslahjoja maanlaajuisesti ja sen luvut on yhdistetty
konsernilukuihin 1.10.2006 lukien. Osake-enemmistön hankintahinta oli 262.000 euroa ja liikearvoa
kauppahintaan sisältyi 196.000 euroa. Myös tämä yritysosto maksettiin käteisellä.
Kummassakin yritysostossa liikearvon syntyminen muodostuu hankittujen yritysten henkilöstön
ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä odotettavissa olevista synergiaeduista. Yritysostojen vaikutus
konsernin tilikauden liikevaihtoon on 1.518.802 euroa, joka vastaa 2,4 prosenttia koko konsernin
liikevaihdosta. Tilikauden voittoon ennen vähemmistön erottelua yritysostot vaikuttivat 70.789 euroa
eli 5,5 prosenttia koko konsernin vastaavasta. Hankitut liiketoiminnot eivät aiheuttaneet mitään ulkopuolisia palkkioita.

2006 hankitun nettovarallisuuden erittely

2006
1000 eur

2005
1000 eur

yhdistämisessä
kirjatut käyvät arvot

kirjanpitoarvot
ennen yhdistämistä

103 697
0
324 575
736 505
144 000
86 048

103 697
0
339 575
751 505
144 000
86 048

1 394 825

1 424 825

246 501
1 079 764

246 501
1 079 764

1 326 265

1 326 265

nettovarat
hankintameno
liikearvo

43 193
302 128
360 973

98 560

rahana maksettu kauppahinta
hankitun tytäryrityksen rahavarat
rahavirtavaikutus, netto

302 128
86 048
216 080

aineelliset hyödykkeet
aineettomat hyödykkeet
vaihto-omaisuus
myyntisaamiset
muut saamiset
rahavarat
varat yhteensä
ostovelat
muut velat

velat yhteensä
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3. liiketoiminnan muut tuotot

vuokratuotot
aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot
rahtikulu edelleenveloitukset
muut
yhteensä

2006
1000 eur

2005
1000 eur

31
140
133
25
329

31
56
148
36
271

12 328

12 166

2 284
735
15 347

2 281
568
15 015

423

460

tilinpäätöksen
liitetiedot

4. työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
palkat ja palkkiot
eläkekulut-maksupohjaiset järjestelyt
muut henkilösivukulut
yhteensä
henkilökunta keskimäärin tilikaudella

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa kohdassa 25 Lähipiiritapahtumat.
Lähipiirin osakeomistuksesta esitetään tietoa Osakkeet ja osakkeenomistajat -kohdassa.
5. poistot ja arvonalennukset
poistot hyödykeryhmittäin
aineettomat hyödykkeet
aineelliset hyödykkeet
koneet ja kalusto
rakennukset ja rakennelmat
yhteensä

119

96

952
143
1 214

979
144
1 219

1 210
520
3 346
5 443
10 519

1 246
788
3 436
5 136
10 606

86
195
32

82
0
0

24
209
546

10
154
246

6. liiketoiminnan muut kulut
vuokrat
markkinointi
matkakulut
muut
yhteensä
7. rahoitustuotot ja kulut
korkotuotot
osinkotuotot
johdannaisten käyvän arvon muutos
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien
varojen käyvän arvon muutos
muut rahoitustuotot
yhteensä
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korkokulut
johdannaisten käyvän arvon muutos
käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavien varojen käyvän arvon muutos
muut rahoituskulut
yhteensä

2006
1000 eur

2005
1000 eur

440
0

301
9

21
288
749

0
107
417

Myytävissä olevien sijoitusten arvon muutokset vaikuttivat negatiivisesti suoraan omaan pääomaan oikaistuna laskennallisella
verovaikutuksella 27.000 euroa (30.000 positiivisesti vuonna 2005)
8. tuloverot
tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
edellisten tilikausien verot
laskennalliset verot
yhteensä

-423
-19
-365
-807

-450
-1
164
-287

tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan 26 %:n verokannalla laskettujen verojen välinen
täsmäytyslaskelma
tulos ennen veroja

2 216

1 554

verot laskettuna kotimaan verokannalla
verovapaat tulot
vähennyskelvottomat menot
purkutappioiden verovaikutus
sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
ulkomaisten tytäryhtiöiden poikk.verokantojen vaik.
aikaisempien tilikausien verot
muut laskennalliset erät

-576
217
-172
-248
1
37
-19
-47

-404
61
-120
107
-270
18
-1
322

tilikauden verot tuloslaskelmassa

-807

-287

emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

1 296

1 126

osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä (tuhat kpl)

6 508

6 508

ulkona olevien optioiden vaikutus
laimennettu keskimääräinen painotettu lukumäärä (tuhat kpl)

0
6 508

0
6 508

0,20

0,17

9. osakekohtainen tulos

osakekohtainen laimentamaton ja laimennettu tulos
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konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

585
242
0
827
254
119
454

466
119
0
585
158
96
331

5 366
361
5 727
824
0
4 903

5 366
0
5 366
824
0
4 542

10. aineettomat hyödykkeet
muut aineettomat hyödykkeet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset 1.1.-31.12
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot 1.1.
sumupoistot 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.
liikearvo
hankintameno 1.1.
tytäryrityksen osakkeiden hank.1.1.-31.12.
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot ja arvonalennukset 1.1.
arvonalentuminen 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

tilinpäätöksen
liitetiedot

11. liikearvojen arvonalentumistestit
Beltton-konserni on määritellyt arvonalentumisen arvioinnin kohteeksi eri liiketoiminta-alueensa. Nämä muodostavat
rahavirtaa tuottavan yksikön tason IFRS:n mukaisesti. Tällaisia rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joille liikearvoa on kohdistettu,
ovat toimistotuotteiden, yritysimagotuotteiden ja suoramyynnin liiketoiminta-alueet. Lisäksi Norjassa toimivalle liiketoiminnolle
on kohdistettu liikearvoa.
Kohdistukset jakaantuvat seuraavasti:
toimistotuotteiden liiketoiminta-alue
suoramyynnin liiketoiminta-alue
yritysimagotuotteiden liiketoiminta-alue
Norjan liiketoiminnot
yhteensä

4 490
52
196
165

4 490
52
0
0

4 903

4 542

Mahdollinen liikearvon arvonalentuminen testataan vertaamalla kerrytettävissä olevien rahavirtojen nykyarvoa kirjanpidon
arvoon eli on määritelty ns. käyttöarvo, jonka laskenta pohjautuu toteutuneeseen liikevoittotasoon ja johdon hyväksymiin
kolmen vuoden suunnitelmiin ja ennusteisiin. Tätä ajankohtaa seuraavien vuosien ennakoidut rahavirrat on arvioitu
ekstrapoloimalla ennakoidut rahavirrat 2 %:n tasaisella ja maltillisella liikevaihdon kasvuvauhtiarviolla.
Johdon mielestä keskeisimmät laskelmien oletukset mainitun maltillisen kasvuoletuksen ohella ovat asiakaskannattavuuden
säilyminen etenkin toimistotuotteiden liiketoiminta-alueella samantasoisena, logististen kustannusten hallinta ja osaavan
myyntihenkilökunnan saatavuus. Yleisessä katetasossa, markkinaosuuksissa tai kilpailutilanteessa ei odoteta tapahtuvan
merkittäviä muutoksia.
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Arvonalennustestauslaskelmissa on käytetty 8 %:n diskonttauskorkoa, jonka uskotaan kuvaavan
keskimääräistä painotettua pääomakustannusta, jossa on otettu huomioon sekä oman että vieraan
pääoman kokonaiskustannus sekä huomioitu omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit.
Toimistotuotteiden liiketoiminta-alueella kohdistettu liikearvo on koko konsernin näkökulmasta merkittävä, mutta johdon mielestä minkään käytetyn keskeisen muuttujan mahdollinen muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi tilanteeseen, jossa yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi niiden
kirjanpitoarvon. Suunnitelmat ja ennusteet ovat varovaisesti arvioituja ja myös kasvuodotus on erittäin
maltillinen. Merkittävä uusi ulkomainen kilpailutekijä markkinoilla saattaisi muodostaa tilanteen, joka
vaikuttaisi markkinoiden käyttäytymiseen ja voisi täten johtaa pahimmassa tapauksessa arvonalentumistappion kirjaamiseen. Ennustetun liikevoittotason pitäisi tällöin lyhyellä aikavälillä laskea jopa 3040 %, mikä johtaisi 5-10 %:n arvonalentumistappion kirjaustarpeeseen.

konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

398
0
398
0
0
398

398
0
398
0
0
398

rakennukset ja rakennelmat
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset 1.1.-31.12
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot 1.1.
sumupoistot 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

2 921
0
0
2 921
515
143
2 263

2 921
0
0
2 921
371
144
2 406

koneet, kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset 1.1.-31.12.
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot 1.1.
sumupoistot 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

7 038
1 073
-193
7 918
4 715
952
2 251

6 423
838
-223
7 038
3 736
979
2 323

yhteensä

4 912

5 127

12. aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
maa-alueet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
hankintameno 31.12.
arvonmuutokset 1.1.
kirjatut arvonmuutokset 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.
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konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

414
0
-3
-27
384

397
0
-13
30
414

13. myytävissä olevat sijoitukset
kirjanpitoarvo 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset
käyvän arvon muutos
kirjanpitoarvo 31.12.
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Myytävissä olevat sijoitukset arvostetaan tilinpäätöksissä käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan oman pääoman
arvonmuutosrahastoon. Sijoituksista on noteerattuja osakkeita 310.000 euroa. Noteeraamattomien osakkeiden ja osuuksien
osalta on käytetty hankintamenoa arvostusperusteena, koska käypää arvoa ei ole pystytty luotettavasti määrittämään.

Myytävissä olevat sijoitukset luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi, ellei niitä odoteta realisoitavan tilinpäätöspäivää seuraavan
kahdentoista kuukauden aikana.

14. laskennalliset verosaamiset ja velat
laskennalliset verosaamiset
yritysjärjestelyjen verovaikutus
muiden sijoitusten arvostus käypään arvoon
myytävissä olevien omaisuuserien arvostus käypään arvoon
laskennalliset verovelat
kertyneet poistoerot
yhteensä

1 081
-8
7

1 325
0
66

-108

-61

972

1 330

Ulkomaisten tytäryritysten jakamattomista voittovaroista, 92.700 euroa vuonna 2006, ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa,
sillä varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi.
15. vaihto-omaisuus
aineet ja tarvikkeet
keskeneräiset tuotteet
vaihto-omaisuuden ennakkomaksut
yhteensä

10 454
14
122

10 371
19
117

10 590

10 507

Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 146.000 euroa, jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen
nettorealisointiarvoa. (97.000 euroa vuonna 2005).
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konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

8 933
2 594
229
800
12 556

7 255
2 812
92
1 239
11 398

16. myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
myyntisaamiset
siirtosaamiset
lainasaamiset
muut saamiset
yhteensä

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat yhtiöveron hyvityksistä, joita oli yhteensä 1.655.000 euroa (v. 2005
yhteensä 1.695.000 euroa). Luottotappioita myyntisaamisista konserni on tilikauden aikana kirjannut 109.000 euroa
(v. 2005 yhteensä 110.000 euroa). Myyntisaamiset eivät pidä sisällään merkittäviä luottoriskikeskittymiä.
17. käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät noteeratut
osakkeet
johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset

195
32

89
0

5 679

4 381

18. rahavarat
rahat ja pankkisaamiset
19. oma pääoma
osakepääoma ja ylikurssirahasto

31.12.2006

Osakkeiden lkm

Osakepääoma

Ylikurssirahasto

Yhteensä

6 508

2 603

7 662

10 265

Osakkeiden lukumäärässä ei tilikauden aikana ole tapahtunut muutoksia. Osakkeiden enimmäismäärä on 20 miljoonaa
kappaletta, nimellisarvo 0,40 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma 8 miljoonaa euroa. Kaikki liikkeeseen
lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
muut rahastot
muuntoerorahasto
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten tytäryritysten tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.
arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää käyvän arvon rahaston myytävissä oleville sijoituksille.
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osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 0,12 euroa/osake. Vuonna 2005
jaettiin osinkoa 0,10 euroa/osake.

konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

5 740
1 296

5 386
1 126

-26
7 010

-172
6 340

tilinpäätöksen
liitetiedot

voittovarat
voitto edellisiltä tilikausilta
tilikauden voitto
kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan
merkitty osuus
voittovarat 31.12.

Omassa pääomassa olevien voittovarojen laskeminen perustuu IFRS:n mukaiseen taseeseen ja suomalaiseen lainsäädäntöön.

Konserni
2006
1000 eur

Konserni
2005
1000 eur

8 241

8 173

5 294
700
5 994

1 969
2 504
4 473

v. 2009
1 580

v. 2010
1 900

20. korolliset velat
pitkäaikaiset
lainat rahoituslaitoksilta
lyhytaikaiset
shekkiluottotilit
pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
yhteensä

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat

v. 2008
1 161

myöhemmin
3 600

Konsernin lainojen lyhennysohjelmia muutettiin syksyllä 2006. Pitkäaikaisista lainoista 40.000 on NOK-määräisiä ja lyhytaikaisista
shekkiluotoista vastaavasti 120.000 on NOK-määräistä. Kaikki muut korolliset velat ovat euromääräisiä. Konsernin kaikki
lainat ovat vaihtuvakorkoisia ja niiden käyvät arvot ovat samat tai lähes samat kuin niiden tasearvot.
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tilinpäätöksen
liitetiedot

konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

215
3 553
3 199
1 287
8 254

271
3 094
2 963
1 348
7 676

21. ostovelat ja muut velat
saadut ennakot
ostovelat
siirtovelat
muut velat
yhteensä

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat henkilöstökuluista ja velkojen korkojaksotuksista. Muista veloista
41.000 euroa on pitkäaikaisia osamaksuvelkoja.
22. rahoitusriskien hallinta
Beltton-Yhtiöt Oyj:n sisäinen ja ulkoinen rahoitus ja rahoitusriskien hallinta tapahtuu pääasiassa keskitetysti emoyhtiön
toimesta. Yhtiöissä, joissa on vähemmistöosuutta, saatetaan tehdä erillisiä rahoitukseen liittyviä päätöksiä, mutta kuitenkin
korkeintaan yhtiöiden hallitusten määrittelemissä rajoissa. Konsernin emoyhtiön hallitus määrittelee muun riskienhallintapolitiikan
ohella rahoitusriskien hallinnan periaatteet. Riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden hintavaihteluiden
ja muiden epävarmuustekijöiden aiheuttamat tulos-, tase- ja kassavirtavaikutukset. Mahdolliset suojautumistoimenpiteet
päätetään konsernin emoyhtiön toimesta.
valuuttariski
Beltton on vain pienessä määrin altis valuuttariskeille, koska yli 90 % konsernin myynnistä tapahtuu euroissa. Maahantuonnin
osalta myös valtaosa ostoista on euromääräisiä ja konserni altistuu vain vähäisessä määrin Aasian tuontinsa osalta
Yhdysvaltojen dollarimääräiseen riskiin. Tilikauden aikana ei ole tehty suojautumistoimenpiteitä valuuttariskin varalta.
luottoriski
Konsernin myyntisaamiset hajautuvat laajalle asiakaskunnalle ja vuosivolyymistä suuri osa kohdentuu tunnetuille ja
maksukykyisille asiakkaille. Riskienhallintapolitiikalla määritellään luottokelpoisuusvaatimukset sekä toimitus- ja maksuehdot.
Luottoriskit ja niiden seuranta on pääasiallisesti tytäryhtiöiden johdon vastuulla ja emoyhtiön taloustoiminto valvoo
riskienhallinnan periaatteiden toteutumista.
korkoriski
Konsernin korkoriskin katsotaan liittyvän emoyhtiössä olevaan pitkäaikaiseen pankkilainaan, jonka korko on sidottu kuuden
kuukauden euriborkorkoon ja lyhytaikainen laina shekkitililimiittiin, jonka korko puolestaan on sidottu yhden kuukauden
euriborkorkoon. Markkinakorkojen muutoksilla on suora vaikutus tuleviin korkomaksuihin. Konsernissa ei ainakaan toistaiseksi
ole käytetty koronvaihtosopimuksia vaihtuvien korkojen riskienhallintaan.
likviditeettiriski
Lyhyen aikavälin likviditeettiriskiä hallitaan emoyhtiötasolla konsernin kaikki tytäryhtiöt sisällään pitävällä konsernitilijärjestelyllä.
Jatkuvalla seurannalla arvioidaan ja seurataan tytäryhtiöiden liiketoiminnassaan vaatiman rahoituksen määrää. Rahoituksen
saatavuutta ja joustavuutta pyritään varmistamaan luottolimiittien avulla. Nostamattomien luottolimiittien määrä 31.12.2006
oli 503.850 euroa.
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tilinpäätöksen
liitetiedot
konserni
2006
1000 eur

konserni
2005
1000 eur

23. muut vuokrasopimukset
konserni vuokralleottajana
ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
yhden vuoden kuluessa
vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua

73
71

50
30

Konsernilla on kolme kiinteäksi ajaksi sovittua vuokrasopimusta. Vuokrasopimusten perusteella vuoden 2006 tilinpäätökseen
sisältyy vuokramenoja 70.300 euroa (72.000 euroa v. 2005). Vuokrasopimuksiin ei sisälly osto-optioita.
24. annetut vakuudet ja muut vastuusitoumukset
yrityskiinnitykset (haltijavelkakirjat):
vakuudeksi annetut
vapaana
käyttöleasing vastuut
alle vuosi
1-5 vuotta
takaukset
omavelkaiset takaukset tytäryhtiöiden puolesta
omavelkaiset takaukset muiden puolesta

3 850
600

3 850
600

9
7

63
0

200
52

200
52

emoyhtiön lainojen vakuudeksi on pantattu seuraavat osakkeet / omaisuus, joiden kirjanpitoarvo on esitetty tässä:
Martela Oyj
KB-Tuote Oy
Wulff Oy Ab
Torkkelin Paperi Oy
Wulff toimitilarakennus
Wulffin maa-alue

521
683
2 339
835
1 976
358

521
683
2 339
835
2 101
358

Konsernin vuokrasopimusten, tuontitullimaksujen ja osakekaupan vakuudeksi on pantattu yhteensä 150 tuhannen euron
edestä talletuksia.
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tilinpäätöksen
liitetiedot

25. lähipiiritapahtumat
Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat
seuraavat:
konserni
2006
1000 eur

konserni
2006
1000 eur

konsernin
omistus ja äänivaltaosuus %

emoyhtiön
omistus ja äänivaltaosuus %

100
75
100
75
100
100
100
100
70
85
70
100
70
100
100
92
100
75
75
70
63

100
25
0
75
80
67
63
100
70
85
70
100
0
100
100
0
100
25
75
0
0

Emoyritys Beltton-Yhtiöt Oyj
Beltton Oy
Beltton Svenska AB
Grande Leasing Oy
Looks Finland Oy
Beltton AS
Suomen Rader Oy
Vinstock Oy
Naxor Finland Oy
Everyman Oy
Office Solutions Why Not Oy
Officeman Oy
KB-tuote Oy
Key Business Eesti Oü
Visual Globe Oy
Wulff Oy Ab
Torkkelin Paperi Oy
Active Office Finland Oy
Office Solutions Svenska AB
Vendiili Oy
Nordisk Profil A/S
IM Inter-Medson Oy
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2006
1000 eur

2005
1000 eur

tilinpäätöksen
liitetiedot

A) lähipiiriin kuuluvan johdon työsuhde-etuudet
konsernin johdon palkat ja palkkiot sisältäen luontoisedut
toimitusjohtajat ja johtoryhmän jäsenet

764

703

12
50
15
12
8
8
4
873

12
46
11
12
0
0
12
796

hallituksen jäsenet, konsernin toimitusjohtaja ja
varatopimitusjohtaja
Ari Lahti
Heikki Vienola
Ari Pikkarainen
Sakari Ropponen
Pentti Rantanen
Ere Kariola
Jyrki Paulin
kaikki yhteensä

hall. puh.joht
toimitusjohtaja
varatoimitusjohtaja
jäsen
jäsen 5.4.2006 alkaen
jäsen 5.4.2006 alkaen
jäsen 5.4.2006 asti

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla ei ole normaalin kuukausipalkan ja luontaisetujen ohella mitään säännöllisiä muita etuuksia.
Mahdolliset tulospalkkiot ja bonukset päätetään erikseen vuosittain. Kirjallisissa toimitusjohtajasopimuksissa on määritelty
tavanomainen molemminpuolinen irtisanomisaika. Erillisiä etuuksia irtisanomisen yhteydessä tai työsuhteen päättymisen
jälkeen ei ole.
B) lähipiiritapahtumat
Konserniyhtiöt ovat tilikauden aikana ostaneet palveluja 35.000 euron edestä hallituksen puheenjohtajan 51 prosenttisesti
omistamalta ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy:ltä. Palvelujen kaupalliset ehdot ovat olleet tavanomaisia.
C) lainat lähipiirille
Tytäryhtiön toimitusjohtajalle myönnetyt lainat
Muulle lähipiirille myönnetyt lainat

150
0

27
4

Vuoden 2005 lainat oli sovittu vuoden mittaiseksi ja ne maksettiin pois kertalyhennyksillä tilikauden 2006 lopussa.
2006

lainan määrä

takaisinmaksuehdot

korko

Pekka Lähde

75 000 eur

3.750 eur/v seuraavan 4 vuoden ajan
Jäljellä oleva pääoma erääntyy 31.3.2011

voimassa oleva peruskorko

Pekka Lähde

75 000 eur

5.000 eur/v sovittu
toistaiseksi

voimassa oleva peruskorko

Myönnettyjen lainojen vakuutena on pantatut lainansaajan omistamat 3.408 Torkkelin Paperi Oy:n osaketta. Nämä osakkeet
myytiin Torkkelin Paperi Oy:n toimitusjohtajalle 29.12.2006.
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tunnusluvut
vuosineljänneksittäin

IFRS

(1000 euro)

Q4/06

Q3/06

Q2/06

Liikevaihto

18 864

13 329

1 359

967

Q1/06

Q4/05

Q3/05

Q2/05

Q1/05

Q4/04

Q3/04

Q2/04

Q1/04

15 020 14 832

17 087

12 763

15 400

14 851

17 257

12 562

15 770

14 825

784

1 226

239

780

705

956

345

789

1424

Liikevoitto ennen poistoja
(EBITDA)

524

Liikevoitto

1 033

668

478

241

921

-71

484

398

707

71

514

1146

% liikevaihdosta

5,5 %

5,0 %

3,2 %

1,6 %

5,4 %

-0,6 %

3,1 %

2,7 %

4,1 %

0,6 %

3,3 %

7,7 %

Voitto ennen satunnaiseriä,
varauksia ja veroja

1 054

588

420

154

884

23

319

233

677

-83

852

1302

% liikevaihdosta

5,6 %

4,4 %

2,8 %

1,0 %

5,2 %

0,2 %

2,1 %

1,6 %

3,9 %

-0,7 %

5,4 %

8,8 %

Katsauskauden voitto

659

312

243

81

853

-114

198

41

692

266

1 233

952

% liikevaihdosta

3,5 %

2,3 %

1,6 %

0,5 %

5,0 %

-0,9 %

1,3 %

0,3 %

4,1 %

2,1 %

7,2 %

5,9 %

412

439

429

435

434

460

474

485

485

476

475

492

Henkilöstö katsauskauden
lopussa
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tunnusluvut

konsernin taloudellista kehitystä
kuvaavat tunnusluvut
1 000 eur
liikevaihto

IFRS

IFRS

IFRS

2006

2005

2004

2003

2002

62 045

60 101

60 414

62 868

41 856
43,0 %

liikevaihdon kasvu, %

3,2 %

-0,5 %

-3,9 %

50,2 %

liikevoitto ennen poistoja (EBITDA)

3 634

2 944

3 516

5 980

6 007

% liikevaihdosta

5,9 %

4,9 %

5,8 %

9,5 %

14,4 %

liikevoitto

2 420

1 724

2 439

4 385

5 182

40,4 %

-29,3 %

-44,4 %

-15,4 %

41,5 %

3,9 %

2,9 %

4,0 %

7,0 %

12,4 %

liikevoiton kasvu, %
% liikevaihdosta
voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja

2 216

1 554

2 749

4 658

5 487

% liikevaihdosta

3,6 %

2,6 %

4,6 %

7,4 %

13,1 %

katsauskauden voitto

1 296

1 126

2 688

3 143

3 733

% liikevaihdosta

2,1 %

1,9 %

4,4 %

5,0 %

8,9 %

2 093

1 716

2 938

6 207

3 987
22,9 %

liiketoiminnan kassavirta
oman pääoman tuotto, % (ROE)

7,8 %

7,2 %

15,1 %

17,5 %

sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

9,4 %

6,5 %

10,6 %

16,6 %

23,1 %

omavaraisuusaste, %

45,0 %

46,7 %

49,2 %

51,3 %

47,9 %

nettovelkaantumisaste, %

45,9 %

46,3 %

37,7 %

15,9 %

36,6 %

taseen loppusumma

40 679

38 121

35 324

38 697

37 538

bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin

1 122

957

1 076

979

3 527

% liikevaihdosta

1,8 %

1,6 %

1,8 %

1,6 %

8,4 %

henkilöstö keskimäärin katsauskauden aikana

423

460

500

502

431

henkilöstö katsauskauden lopussa

412

434

485

514

489
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tunnusluvut

konsernin osakekohtaiset
tunnusluvut

IFRS

IFRS

IFRS

2006

2005

2004

2003

2002

tulos/osake, eur

0,20

0,17

0,42

0,50

oma pääoma/osake, eur

2,66

2,58

2,57

2,96

2,76

osinko/osake, eur

0,12

0,10

0,16

0,40

0,34

60,3 %

58,8 %

48,5 %

80,0 %

57,6 %

osinko/tulos %

0,59

efektiivinen osinkotuotto, %

2,6 %

2,3 %

2,8 %

5,0 %

5,8 %

osakkeiden P/E luku

22,95

25,89

13,6

16,00

9,92

P/BV luku

1,73

1,71

2,27

2,70

2,12

liikevoitto ennen poistoja / osake, eur

0,56

0,45

0,55

0,95

0,97

liiketoiminnan kassavirta / osake, eur

0,32

0,26

0,45

0,98

0,64

alin kaupantekokurssi, eur

3,48

4,23

5,56

6,00

4,95

osakkeen tilikauden
ylin kaupantekokurssi, eur

5,69

5,83

8,07

9,21

6,55

keskikurssi, eur

4,17

4,99

6,95

7,22

5,53

viimeinen kaupantekokurssi, eur

4,59

4,40

5,71

8,00

5,85

31.12., eur

29 870 013

28 633 563

37 130 006

50 653 024

36 882 074

osakkeiden lukumäärä keskimäärin

6 507 628

6 505 128

6 456 857

6 307 250

6 304 628

osakkeiden määrä tilikauden lopussa

6 507 628

6 507 628

6 502 628

6 331 628

6 304 628

679 666

729 800

682 595

1 190 920

669 900

10,4 %

11,2 %

10,6 %

18,9 %

10,6 %

2 839 617

3 631 461

4 739 362

8 595 842

3 701 908

osakekannan markkina-arvo

vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
% keskimääräisestä osakemäärästä
osakkeiden vaihto, eur
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tunnuslukujen
laskentaperusteet
oman pääoman tuotto, % (ROE)

tulos ennen satunnaisia eriä - verot
oma pääoma + vähemmistöosuus
(keskimäärin)

sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)

tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut
taseen loppusumma - korottomat velat
(keskimäärin)

omavaraisuusaste, %

oma pääoma + vähemmistöosuus
taseen loppusumma - saadut ennakot

nettovelkaantumisaste, %

korollinen vieras pääoma - likvidit varat
oma pääoma + vähemmistön osuus

tulos/osake (EPS)

tulos ennen satunnaisia eriä +/- vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta - verot
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

oma pääoma/osake

oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

osinko/osake

tilikaudelta jaettu osinko
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

osinko/tulos, %

osinko/osake
osakekohtainen tulos

efektiivinen osinkotuotto, %

osinko/osake
osakeantikorjattu pörssikurssi 31.12.

osakkeiden P/E luku

osakeantikorjattu pörssikurssi 31.12.
tulos/osake

P/BV luku

osakeantikorjattu pörssikurssi 31.12.
oma pääoma/osake

liikevoitto ennen poistoja ja
arvonalentumisia/osake

liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

liiketoiminnan kassavirta/
osake

liiketoiminnan nettorahavirta rahoituslaskelmasta
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

osakekannan markkina-arvo osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
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emoyhtiön
tuloslaskelma
viite

1.1.-31.12.2006
eur

1.1.31.12.2005
eur

liikevaihto

2

543 155,33

371 338,27

liiketoiminnan
muut tuotot

3

271 862,30

258 032,00

materiaalit ja palvelut
aineet, tarvikkkeet ja tavarat
ostot tilikauden aikana
varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
henkilöstökulut
palkat ja palkkiot
eläkekulut
muut henkilösivukulut

32,00
0,00
4
5

366 339,83
72 879,25
23 062,40

-32,00

246,73
0,00

-246,73

-462 281,48

264 556,03
40 539,72
18 349,04

-323 444,79

poistot ja arvonalentumiset
suunnitelman mukaiset poistot

6

-168 424,67

-178 297,95

liiketoiminnan muut kulut

7

-488 586,84

-353 495,72

-304 307,36

-226 114,92

liiketulos
rahoitustuotot ja –kulut
osinkotuotot
muut korko- ja rahoitustuotot
korkokulut ja muut rahoituskulut

8 ja 9
283 846,00
242 466,17
-647 412,61

tulos ennen satunnaisia eriä
satunnaiset tuotot ja kulut
konserniavustukset

10

voitto ennen tilinpäätössiirtoja
ja veroja
tilinpäätössiirrot
poistoeron muutos
voitto ennen veroja
välittömät verot
tilikauden voitto
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11

-121 100,44

53 250,00
165 127,47
-374 588,02

-156 210,55

-425 407,80

-382 325,47

1 273 000,00

1 366 000,00

847 592,20

983 674,53

0,00

116 950,19

847 592,20

1 100 624,72

-176 936,98

-129 874,79

670 655,22

970 749,93

emoyhtiön
tase

viite

31.12.2006
eur

31.12.2005
eur

vastaavaa
pysyvät vastaavat
aineettomat hyödykkeet
muut pitkävaikutteiset menot
aineelliset hyödykkeet
maa-alueet
rakennukset ja rakennelmat
koneet ja kalusto
sijoitukset
osuudet saman konsernin
yrityksissä

12
40 001,24

51 125,48

1 040 000,00
1 976 000,00
193 832,68

1 040 000,00
2 100 800,00
172 954,45

5 501 066,30

5 469 666,30

8 750 900,22

8 834 546,23

13

14

pysyvät vastaavat yhteensä
vaihtuvat vastaavat
vaihto-omaisuus
aineet ja tarvikkeet
pitkäaikaiset saamiset
saamiset saman konsernin yrityksiltä
lyhytaikaiset saamiset
15
myyntisaamiset
saamiset saman konsernin yrityksiltä
muut saamiset
siirtosaamiset

2 440,00
9 821 775,81
26 334,52
1 764 267,30

0,00

0,00

9 833 873,19

10 534 571,97

11 614 817,63

0,00
8 149 248,93
0,00
1 878 328,03

10 027 576,96

rahoitusarvopaperit

16

158 838,60

75 920,00

rahat ja pankkisaamiset

17

2 828,07

2 069,40

vaihtuvat vastaavat yhteensä

21 610 357,49

20 640 138,33

vastaavaa yhteensä

30 361 257,71

29 474 684,56
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emoyhtiön
tase

viite

31.12.2006
eur

31.12.2005
eur

2 603 051,20
7 889 591,50
4 721 124,93
670 655,22

2 603 051,20
7 889 591,50
4 401 137,80
970 749,93

15 884 422,85

15 864 530,43

vastattavaa
oma pääoma
osakepääoma
ylikurssirahasto
edellisten tilikausien voitto
tilikauden voitto

18

oma pääoma yhteensä
tilinpäätössiirtojen kertymä
poistoero

0,00

0,00

vieras pääoma
pitkäaikainen vieras pääoma
lainat rahoituslaitoksilta
muut pitkäaikaiset velat
lyhytaikainen vieras pääoma
ostovelat
velat saman konsernin yrityksille
muut velat
siirtovelat
vieras pääoma yhteensä
vastattavaa yhteensä
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19

20

8 100 000,00
0,00

24 034,86
1 536 055,63
4 730 766,48
85 977,89

8 100 000,00

7 000 000,00
0,00

7 000 000,00

6 376 834,86

0,00
2 123 705,06
4 399 539,07
86 910,00

6 610 154,13

14 476 834,86

13 610 154,13

30 361 257,71

29 474 684,56

emoyhtiön
rahoituslaskelma

2006
1000 eur

2005
1000 eur

556
321
-1 057
-180
-367
6
192
0
-349

164
128
-861
-569
-364
155
53
0
-725

investointien rahavirta:
investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
investoinnit muihin sijoituksiin
myönnetyt lainat
investointien rahavirta

-55
2
0
-244
-297

-129
0
0
0
-129

rahoituksen rahavirta:
osakkeiden merkintä optioiden perusteella
investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin (vähennys+)
lyhytaikaisten lainojen nostot
pitkäaikaisten lainojen nostot
pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
maksetut osingot ja muu voitonjako
rahoituksen rahavirta

0
-107
2 109
0
-704
-651
647

0
518
1 715
0
-336
-1 041
856

1

2

liiketoiminnan rahavirta:
myynnistä saadut maksut
liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
maksut liiketoiminnan kuluista
liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
saadut korot liiketoiminnasta
saadut osingot
maksetut välittömät verot
liiketoiminnan rahavirta

rahavarojen muutos
rahavarat 1.1.

2

0

rahavarat 31.12.

3

2
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osakkeet ja
osakkeenomistajat

osakkeet ja
osakepääoma

Beltton-Yhtiöt
Oyj:n vähimmäispääoma on
2.000.000 euroa
ja enimmäisosakepääoma
8.000.000 euroa,
minkä rajoissa osakepääomaa voidaan
korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta. Beltton-Yhtiöt Oyj:n rekisteröity osakepääoma vuoden 2006
lopussa oli 2. 603.051,20 euroa, joka
jakaantui 6.507.628 nimellisarvoltaan
0,40 euron osakkeeseen. Belttonilla
on yksi osakesarja, jonka kaupankäyn-

titunnus OMX:ssä on BTN1V. Varallisuusverotuksen poistumisen johdosta
pörssiosakkeiden verotusarvoja ei
enää määrätä vuodelle 2006.
.
osakkeenomistajat ja
omistussuhteet
Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää
Suomen Arvopaperikeskus Oy.
.
Vuoden 2006 lopussa Belttonilla oli
yhteensä 664 osakkeenomistajaa.
Belttonin 6.507.628 osakkeesta
6.500.128 kappaletta eli 99,88 prosenttia osakkeista ja äänistä oli suoria
osakkeenomistuksia ja hallintarekisterin

kautta omistettuja osakkeita oli 7 500
kappaletta eli 0,12 prosenttia. Belttonin
kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 85,68 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä. Ulkomaisessa omistuksessa yhtiön
osakkeita oli yhteensä 2,74 prosenttia.
Beltton-Yhtiöt Oyj ei omista omia osakkeita.
Beltton-Yhtiöt Oyj:llä ei ollut liputusilmoituksia vaativia omistusmuutoksia vuoden 2006 aikana.

osakkeen kurssikehitys, eur

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

Beltton-Yhtiöt Oyj
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OMX-yleisindeksi

OMX-toimialaindeksi

johdon ja julkisen sisäpiirin ja
lähipiirin omistus 31.12.2006
Yhtiön hallitus, konsernin toimitusjohtaja
ja johtoryhmä omistivat yhteensä
4.007.900 kappaletta yhtiön osakkeita.
Johdon omistus vastaa 61,6 prosenttia
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä. Yhtiön
julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallitus,
konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä
sekä tilintarkastajat. Julkinen sisäpiirin
omistus omisti yhteensä 4.007.900
kappaletta yhtiön osakkeita, mikä vastaa 61,6 prosenttia yhtiön osakkeista
ja kokonaisäänimäärästä.
Johdon ja julkisen sisäpiirin omistukset
sisältävät omat, alaikäisten lasten ja
määräysvaltayhteisöjen omistukset.
Osakeyhtiölain nojalla yhtiön lähipiiriin
kuuluvien tahojen omistamien osakkeiden yhteenlaskettu määrä 31.12.2006
oli 5.730.996 kappaletta. Lähipiirin
osuus yhtiön osakepääomasta ja kaikista äänistä oli 88,1 prosenttia.
.

kansainvälisessä arvopaperiselvityksessä käytettävä ISIN-koodi on
FI0009008452.

vollinen on ilmoittanut muutoksesta tietoihin.

osakkeet ja
osakkeenomistajat

osakkeen vaihto ja kurssikehitys
Vuoden 2006 aikana Belttonin osaketta vaihdettiin 679.666 kappaletta
(729.800 kpl/2005) eli 10,4 % (11,2 %)
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeiden vaihto euroissa oli 2.839.617
euroa (3.631.461 euroa). Osakkeen
ylin hinta vuonna 2006 oli 5,69 euroa
(5,83 euroa) ja alin hinta 3,48 euroa
(4,23 euroa). Belttonin osakkeen
päätöskurssi 31.12.2006 oli 4,59
euroa (4,40 euroa). Kurssimuutosta
31.12.2005 tilanteeseen verrattuna oli
4,3 prosenttia. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päättyessä oli
29.870.013 euroa (28.633.563 euroa).
optio-ohjelma
Beltton-Yhtiöt Oyj:llä ei tällä hetkellä ole
voimassa olevia optio-ohjelmia.
.
sisäpiiriohje

osakkeiden noteeraus
Beltton aloitti pörssihistoriansa lokakuussa 2000, kun yhtiön osake noteerattiin ensimmäisen kerran Helsingin
Pörssin NM-listalla. Beltton siirsi osakkeensa Pörssin päälistalle 22.4.2003
toimialaluokkaan Kulutustavarat ja –
palvelut. Nykyisen luokituksen mukaan,
2.10.2006 lähtien, Beltton kuuluu Pohjoismaisen Pörssin OMX-listalla Small
Cap – markkina-arvoryhmään. Osake
noteerataan toimialaluokassa Kulutustavarat ja palvelut. Yhtiön kaupankäyntitunnus on BTN1V. Kaupankäynti Helsingin Pörssissä muuttui pörssierättömäksi 25.9.2006. Tätä ennen pörssierä oli 100 osaketta. Osakesarjan

Belttonilla on käytössä Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullut päivitetty
sisäpiiriohje, joka perustuu Rahoitustarkastuksen antamaan ohjeeseen
pörssiyhtiöiden arvopaperimarkkinalain soveltamisesta. Beltton-Yhtiöt
Oyj pitää julkista sisäpiirirekisteriään
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIREjärjestelmässä.
Yhtiö päivittää julkisten sisäpiiriläisten
tiedot (ilmoitusvelvollisen, tämän lähipiirin sekä näiden omistuksissa tapahtuneet muutokset) internet-sivuilleen
www.beltton.fi ilman aiheetonta viivästystä, kuitenkin viimeistään seitsemän
päivän kuluessa siitä, kun ilmoitusvel-
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osakkeiden markkina-arvo 31.12.2006 milj. eur
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10

julkisyhteisöt
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voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
ulkomaiset omistajat
yhteensä
joista hallintarekisteröityjä

osakemäärät

osuus osakkeista
kpl

%

9,0

434 841

6,7

1,5

549 900

8,5

2

0,3

800 000

12,3

567
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4 544 094
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suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006
1.

Vienola, Heikki *
Vienola, Heikki
Vienola, Kristina
Vienola, Jussi
2. Pikkarainen, Ari *
Pikkarainen, Ari
Pikkarainen, Samuli
3. Tapiola-ryhmä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola
4. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
5. eQ Pankki Oyj
eQ Pikkujättiläiset / eQ Rahastoyhtiö Oy
eQ Extreme Sijoitusrahasto
6. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap
7. Hietala, Pekka
8. Sundholm, Göran
9. SR Arvo Finland Value
10. Ågerfalk, Veijo
Ågerfalk, Veijo
Ågerfalk, Adam
11. Jaakkola, Juhani
12. Cardia Invest Oy
13. Brade Oy
14. Duell Office Oy
15. Fieandt von, Johan
16. Keskinäinen Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 12*
17. Lindström, Kim
18. Laakkonen, Mikko
19. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
20. Vienola, Antti
yhteensä
muut
kaikki yhteensä

osakemäärä
kpl

osuus osakkeista
%

2 540 355
2 518 055
11 200
11 100
1 381 945
1 381 745
200
761 100
350 000
283 900
100 000
27 200
450 000
262 540
247 540
15 000
110 700
84 100
50 000
42 293
41 000
40 000
1 000
29 856
23 900
22 000
20 100
20 000
17 600
15 700
15 000
12 200
10 700

39,04
38,69
0,17
0,17
21,24
21,23
0,00
11,70
5,38
4,36
1,54
0,42
6,91
4,03
3,80
0,23
1,70
1,29
0,77
0,65
0,63
0,61
0,02
0,46
0,37
0,34
0,31
0,31
0,27
0,24
0,23
0,19
0,16

5 911 089
596 539

90,83
9,17

6 507 628

100,00

* Heikki Vienolalla ja Ari Pikkaraisella on määräysvalta yhdessä Kiinteistö Oy Vanha Talvitie 12:n osakkeisiin.
Osakkeenomistajien tiedot perustuvat Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakasluetteloon.
Suurimmat osakkeenomistajat on ryhmitelty siten, että yhtiön tiedossa olevat henkilöomistajien suorat ja välilliset omistukset
on ilmoitettu sekä yhteenlaskettuina että erillisinä. Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistukset on ryhmitelty samalla
tavalla. Vähintään neljännesvuosittain päivitettävä luettelo suurimmista omistajista on yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.beltton.fi.
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hallituksen
voitonjakoehdotus

Emoyhtiön taseen voitonjakokelpoiset varat ovat 5,39 miljoonaa euroa. Emoyhtiön taseen mukaan seuraavat summat
ovat yhtiökokouksen käytettävissä:

voittovarat edellisiltä vuosilta
tilikauden voitto
yhteensä

4.721.124,93 euroa
670.655,22 euroa
5.391.780,15 euroa

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
- osinkona jaetaan 0,12 euroa/osake eli yhteensä
- jätetään omaan pääomaan

780.915,36 euroa
4.610.864,79 euroa
5.391.780,15 euroa

Edelleen hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2007.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius
on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
Helsingissä maaliskuun 15. päivänä 2007

Ari Lahti
hallituksen puheenjohtaja

Heikki Vienola
toimitusjohtaja

Erkki Kariola
Ari Pikkarainen
Pentti Rantanen
Sakari Ropponen

tilinpäätös 31.12.2006
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tilintarkastuskertomus
beltton-yhtiöt oyj:n osakkeenomistajille
Olemme tarkastaneet Beltton-Yhtiöt Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä Suomessa
voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka
sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella
annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
hallinnosta.Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi,
etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön
hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella.
.
.
konsernitilinpäätös
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa
näiden standardien ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta.
emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten
mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta.
Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten
mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
.
Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on
osakeyhtiölain mukainen.

Helsingissä 16. maaliskuuta 2007
Nexia Tilintarkastus Oy
KHT-yhteisö
Jukka Havaste, KHT
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Juha Lindholm, HTM

hallinnointiperiaatteet
Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallinnoinnissa
noudatetaan osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisen
osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä yhtiöjärjestystä.
Beltton otti käyttöön 1.7.2004 HEX
Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suosituksen mukaisen Corporate
Governance -ohjeistuksen. Beltton
noudattaa suositusta kokonaisuudessaan.
yhtiökokous
Belttonin ylintä päätösvaltaa käyttävät
osakkeenomistajat yhtiökokouksessa,
joka kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun
mennessä joko yhtiön kotipaikassa
Espoossa tai Helsingissä. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen
vähintään yhdessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla yhtiökokouskutsulla tai toimittamalla kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn
osoitteeseen kirjallisesti. Hallituksen
ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena. Hallitukseen ehdolla olevat
henkilöt ja ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan yhtiökokouskutsun
yhteydessä tai erillisenä pörssitiedotteena ennen yhtiökokousta.
.
Varsinainen yhtiökokous päättää sille
osakeyhtiölain ja Beltton-Yhtiöiden yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä:

tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
vahvistetun taseen mukaisen
voiton tai tappion käsittely, osingonjako
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
hallitusten jäsenten määrä ja
nimitys vuodeksi kerrallaan
tilintarkastajien valinta
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet
muut kokouskutsussa mainitut
asiat
Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu
myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen.
Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuu
tarvittaessa koolle yhtiön hallitus.
.
Vuonna 2006 Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja osingoksi 0,10 euroa
osaketta kohti, vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä, valitsi yhtiön hallituksen ja tilintarkastajat. Yhtiökokous vahvisti hallituksen esitykset
koskien osakepääoman korottamisvaltuutusta ja omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta.
Vuonna 2007 varsinainen yhtiökokous
pidetään 4.4.2007.
hallitus: kokoonpano ja toimikausi
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukseen kolmesta kuuteen jäsentä ja
enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallitus koostuu sekä yhtiön suurimmista omistajista, jotka ovat

päätoimisesti
yhtiön palvecorporate
luksessa, että
governance
ulkopuolisista
asiantuntijoista,
joilla on monipuolista liikeelämän kokemusta ja tuntemusta. Hallituksen jäseniksi voidaan valita enintään kaksi yhtiön palveluksessa työskentelevää
henkilöä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan
ollessa estynyt tai esteellinen valitaan
hallituksen jäsenistä kokouskohtaisesti
varapuheenjohtaja.
Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2006 valitsi hallitukseen
kuusi jäsentä. Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Ari Lahti, Ari
Pikkarainen, Sakari Ropponen ja Heikki
Vienola sekä uusina hallituksen jäseninä
Ere (Erkki) Kariola ja Pentti Rantanen.
Järjestäytymiskokouksessa 19.4.2006
hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Ari Lahden.
Hallituksen jäsenten enemmistön on
oltava yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi
vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava
riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä neljä on Corporate Governance
–suosituksen kohdan 18 mukaisesti
riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävästä osakkeenomistajatahosta.
Riippumattomia jäseniä ovat Ari Lahti,
Ere Kariola, Pentti Rantanen ja Sakari
Ropponen. Kaksi jäsentä, Belttonin
toimitusjohtaja Heikki Vienola ja varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen puolestaan työskentelevät yhtiössä, ja kum-
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pikin omistaa yli
10 prosenttia
yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ja osakeomistukset
31.12.2006 kerrotaan yhtiön
internet-sivuilla ja vuosikertomuksen
esiteosan sivulla 31.
.
hallituksen tehtävät
Hallitus valvoo yhtiön toiminnan, hallinnon ja kirjanpidon hoitamista. Hallitus
vahvistaa vuosittain toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota noudatetaan yhtiöjärjestyksen, Suomen
lainsäädännön ja muiden säännösten
ohella. Työjärjestykseen on kirjattu hallituksen kokouskäytäntö sekä hallituksen tehtävät. Laissa ja yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien
lisäksi Belttonin hallitus päättää työjärjestyksensä mukaisesti seuraavista
asioista:
vahvistaa yhtiön pitkän aikavälin
tavoitteet ja strategian
hyväksyy yhtiön toimintasuunnitelman, budjetin ja rahoitussuunnitelman ja valvoo niiden
toteutumista
käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen
päättää yksittäisistä suurista ja
strategisesti merkittävistä
investoinneista, kuten
yritysostoista ja liiketoimintojen
ostoista ja luopumisista
nimittää toimitusjohtajan ja
päättää hänen palkkaeduistaan
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vahvistaa riskienhallinta- ja
raportointimenettelyn
laatii osinkopolitiikan
perustaa tarvittaessa
valiokuntia tehostaakseen
hallitustyöskentelyä.
kokouskäytäntö

hallituksen toiminnan arviointi
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa
ja työskentelytapojaan itsearviointilomakkeen pohjalta. Vuodelta 2006 arviointi suoritettiin kirjallisesti tilikauden
lopussa. Arvioinnin perusteella hallitustyöskentely oli onnistunut hyvin.
.

Hallitus kokoontuu tilikauden aikana
keskimäärin kerran kuukaudessa sekä
tarvittaessa useammin. Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen
puheenjohtaja. Kokouksen esityslistan
laatii toimitusjohtaja yhdessä hallituksen
sihteerin kanssa. Toimitusjohtaja vastaa
siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät
tiedot yhtiön toiminnan ja taloudellisen
tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten
täytäntöönpanosta ja raportoi siitä hallitukselle.
.

hallituksen palkkiot ja etuudet

Belttonin hallitus kokoontui vuoden
2006 aikana 11 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 95 prosenttia. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus hyväksyi
hallituksen työjärjestyksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2006 sekä teki
riippumattomuusarvioinnin. Hallituksen
ohjaamana yhtiö uudisti toimikauden
aikana riskienhallinnan periaatteet ja
siihen liittyvät jatkuvat käytännöt. Yritysostostrategioita tarkennettiin suunnitelman mukaisesti.
.

Beltton-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajan
nimittää yhtiön hallitus. Konsernin toimitusjohtaja huolehtii yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien
ohjeiden ja määräysten mukaan. Beltton-Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtaja toimii
lisäksi konsernijohtajana ja konsernin
johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan etuisuuksiin kuuluu lakisääteinen eläke. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on työsopimuksen mukaisesti
kolme kuukautta. Sopimuksessa ei ole
erillistä irtisanomiskorvausta. BelttonYhtiöiden toimitusjohtajana on vuodesta 1999 alkaen toiminut KTM Heikki
Vienola. Toimitusjohtajan palkitseminen
koostuu rahapalkasta. Toimitusjohtajan
palkka tilikaudella 2006 oli 50.460 euroa.

Vuoden 2006 aikana ei ollut tarvetta
valiokuntatyöskentelylle. Koko hallitus
käsitteli kaikki sille kuuluvat asiat.
.
Vuoden 2007 kokoussuunnitelman
mukaan hallitus kokoontuu 11 kertaa.

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille
ja puheenjohtajalle maksettiin 5.4.2006
pidetyn yhtiökokouksen päätöksellä
hallituspalkkioina 1.000 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle ei ole maksettu korvausta
hallituksen jäsenyydestä eikä kokouksista. Heille ei maksettu hallituspalkkioita myöskään vuonna 2005.
..
toimitusjohtaja

konsernin johtoryhmä ja
johtoryhmän palkkiot
Beltton otti vuoden 2006 alusta käyttöönsä uuden organisaatiomallin. Toiminta on jaettu neljään osaan toimintakonseptin ja alueen mukaan. Neljä
organisaation osa-aluetta ovat Wulff
Oy Ab:n edustama toimistotuotteet,
KB-tuote Oy:n edustamat liike- ja mainoslahjat, kymmenestä suoramyyntiyrityksestä muodostuva suoramyynti
sekä yhdistetty Ruotsin ja Norjan suoramyynti.
Uuden organisaatiomallin myötä Beltton-konsernin johtoryhmän kokoonpano muuttui. Aiemmin johtoryhmään
kuuluivat tytäryritysten toimitusjohtajat.
Vuoden 2006 alusta lähtien konsernin
johtoryhmä koostuu konsernin toimitusjohtajasta, talousjohtajasta ja neljästä liiketoiminta-aluejohtajasta. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön
operatiivisessa johtamisessa, suunnittelee ja valvoo liiketoiminta-alueiden
toimintaa. Johtoryhmä kokoontuu neljä
kertaa vuodessa.
.
Tytäryritysten toimitusjohtajat johtavat
operatiivista liiketoimintaa. Merkittävät
päätökset, kuten suuret investoinnit,
hyväksytetään konsernin toimitusjohtajalla. Jokaisella tytäryrityksellä on oma
taloushallintonsa. Konsernin taloushallinnosta vastaa konsernin talousjohtaja.
Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin toimitusjohtaja Heikki Vienola,
konsernin varatoimitusjohtaja Ari Pikkarainen, Wulff Oy Ab:n toimitusjohtaja
Juha Broman, KB-tuote Oy:n toimitusjohtaja Tommi Kortelainen, Beltton
Svenska AB:n toimitusjohtaja Veijo
Ågerfalk ja talousjohtaja Petri Räsänen.

Konsernin johtoryhmään kuului
31.7.2006 asti IR- ja viestintäjohtaja
Liinu Lehto-Seljavaara, joka vastasi
konsernin viestinnästä ja sijoittajasuhteista.
Johtoryhmän jäsenten tiedot ja Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden omistukset on esitetty yhtiön internet-sivuilla
ja vuosikertomuksen esiteosan sivuilla
32 ja 33.
Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontaiseduista ja
erikseen vuosittain päätettävistä mahdollisista tulospalkkioista ja bonuksista.
Kirjallisissa toimitusjohtajasopimuksissa
on määritelty tavanomainen molemminpuolinen irtisanomisaika. Erillisiä
etuuksia irtisanomisen yhteydessä tai
työsuhteen päättymisen jälkeen ei ole.
Konsernin johtoryhmälle maksettiin
vuonna 2006 rahapalkkaa 411.240 euroa ja luontoisetuja 43.551 euroa. Konsernin johtoryhmän ja johtoryhmään
kuulumattomien tytäryritysten toimitusjohtajien yhteenlaskettu rahapalkka
vuonna 2006 oli 663.128 euroa
(689.159 euroa vuonna 2005) ja luontoisedut 44.091 euroa (25.009 euroa).
Toimitusjohtajan palkka ei sisälly summiin. Tulospalkkioita maksettiin johtoryhmälle kuluvalla tilikaudella 72.200
euroa ja tytäryritysten toimitusjohtajat
mukaan lukien 72.200 euroa (ei tulospalkkioita vuonna 2005).
riskienhallinta, sisäinen valvonta
ja sisäinen tarkastus
Beltton-Yhtiöissä riskienhallinta on osa
konsernin liiketoiminnan johtamista.
Belttonin riskienhallintatoimintaa ohjaavat lakien vaatimukset, omistajien liiketoiminnalle asettamat tavoitteet sekä

asiakkaiden,
corporate
henkilöstön ja
muiden tärkeigovernance
den sidosryhmien odotukset.
.
.
Konsernin riskienhallinnan
tavoitteena on
tunnistaa ja tiedostaa systemaattisesti ja kattavasti uhkatekijät,
jotka voivat estää konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen,
sekä varmistaa, että riskejä hallitaan
asianmukaisesti liiketoimintaan liittyviä
päätöksiä tehtäessä. Uhkatekijöitä ovat
esimerkiksi aggressiiviset kilpailijat, henkilöstöön ja sen saatavuuteen liittyvät
tekijät sekä maineeseen liittyvät tekijät.
Yhtiön riskienhallinta tukee strategisten
tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa
liiketoiminnan jatkuvuuden. Riskienhallintapolitiikasta vastaa hallitus. Sisäinen
tarkastus valvoo säännöllisesti riskienhallintapolitiikan toteutumista.
.
Riskienhallinnan prosessissa riskit pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan
käytännössä toimenpiteet kunkin riskin
osalta. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi riskin välttäminen, sen pienentäminen eri keinoin tai riskin siirtäminen
vakuutuksin tai sopimuksin.
.
Beltton-Yhtiöt Oyj:ssa tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa suurimmat riskit
määritellään niiden merkittävyyden ja
todennäköisyyden mukaan. Liiketoiminta-alueiden vetäjät vastaavat kartoituksen tekemisestä ja riskien seurannasta ja raportoivat niistä johtoryhmälle. Riskit on jaettu neljään ryhmään: strategisiin, operatiivisiin, markkina- ja teknisiin riskeihin. Osa-alueiden

tilinpäätös 31.12.2006

47

seurannasta
vastaavat erikseen nimetyt
henkilöt. Yhtiön
hallitukselle raportoidaan riskikartoituksen
perusteella havaitut keskeisimmät riskit.
Hallitus seuraa
kuuden kuukauden välein riskien minimoimiseksi tehtyjen toimenpiteiden
toteutumista. Riskien hallinnassa ei ole
omaa erillistä organisaatiota, vaan sen
vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuunjakoa.

corporate
governance

Belttonin 21 tytäryritystä toimivat omilla
kassavirroillaan. Tarvittaessa tytäryritysten on mahdollista saada lisärahoitusta konsernilainana. Konsernilla on
yhteensä kymmeniä tuhansia asiakkaita. Konsernin suurimman asiakkaan
vaikutus liikevaihtoon on vain alle kolme
prosenttia. Tytäryritykset analysoivat
itse omat asiakaskantansa ja vastaavat
itsenäisesti aktiivisesta luotonvalvonnasta. Luottotappiot ovat liikevaihtoon
suhteutettuna vähäiset eli alle yhden
prosentin. Konsernin talousjohtaja seuraa tytäryritysten taloushallintoa ja vastaa muun muassa valuuttariskien ja
korkoriskien seurannasta. Beltton ei
tee spekulatiivisia valuutta- tai korkokauppoja. Konsernin tytäryritykset hoitavat itsenäisesti IT-riskien hallinnan.
Rahoitusriskien hallinta on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa kohdassa 22 sivulla 26.
Ylin vastuu kirjanpidosta ja varainhoidon
valvonnasta kuuluu Beltton-Yhtiöt Oyj:n
toimitusjohtajalle. Hallitus vastaa sisäisestä valvonnasta, ja toimitusjohtaja
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huolehtii valvonnan käytännön järjestämisestä ja valvonnan toimivuuden
seurannasta. Liiketoiminnan ohjaus ja
valvonta tapahtuvat koko konsernin
kattavan raportointijärjestelmän avulla.
Toteutumatietoja seurataan kuukausittain liiketoiminta-alueittain ja tytäryhtiöittäin.Tiedot kattavat muun muassa liikevaihdon ja tuloksen. Toimitusjohtaja
toimittaa hallituksen kokouksiin kuukausittaisiin raportteihin perustuvan
katsauksen konsernin tilanteesta ja
kehityksestä.
Beltton-Yhtiöt Oyj:n sisäisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa konsernin sisäisten prosessien ja toimintatapojen tehokkuus ja oikeellisuus.
Sisäinen tarkastus toteutetaan vuosittain laadittavan tarkastussuunnitelman
pohjalta, jonka hallitus vahvistaa vuoden alussa. Konsernin sisäinen tarkastaja laatii suunnitelman, esittää sen
hallitukselle ja raportoi toimenpiteiden
toteutuksesta. Sisäinen tarkastaja raportoi suoraan hallitukselle.
sisäpiirihallinnon keskeiset menettelytavat
Beltton-Yhtiöt Oyj noudattaa Helsingin
Pörssin 1.1.2006 voimaan tullutta päivitettyä sisäpiiriohjetta, joka perustuu
Rahoitustarkastuksen antamaan ohjeeseen pörssiyhtiöiden arvopaperimarkkinalain soveltamisesta. BelttonYhtiöt Oyj pitää julkista sisäpiirirekisteriään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
SIRE-järjestelmässä. Julkiseen sisäpiiriin
kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän jäsenet
ja tilintarkastajat.
Yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiiriin
kuuluvat henkilöt, jotka tehtäviensä
puolesta säännöllisesti käsittelevät tai

saavat osakkeen arvoon vaikuttavaa
julkaisematonta tietoa. Edellä mainittujen lisäksi yrityskauppahankkeista tai
muista olennaisesti osakkeen arvoon
mahdollisesti vaikuttavista hankkeista
pidetään hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Sisäpiirivastaavana yhtiössä
toimii IR-vastaava.
Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa
Beltton-Yhtiöt Oyj:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 vuorokauden
aikana ennen tilinpäätöstiedotteen ja
osavuosikatsauksen julkistamista (suljettu ikkuna). Yhtiö pyrkii välttämään
sijoittajaviestintätapaamisia ajanjaksona, jolloin sisäpiirin kaupankäyntikielto
on voimassa. .
.
Lista julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, heidän kytkennöistään ja Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakeomistuksistaan
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla. Yhtiö
päivittää internet-sivuilleen www.beltton.fi
julkisten sisäpiiriläistensä tiedot (ilmoitusvelvollisen, tämän lähipiirin sekä näiden omistuksissa tapahtuneet muutokset) ilman aiheetonta viivästystä,
kuitenkin viimeistään seitsemän päivän
kuluessa siitä, kun ilmoitusvelvollinen
on ilmoittanut muutoksesta tietoihin. .
tilintarkastajat
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee
olla 1-2 tilintarkastajaa. Jos yhtiökokous
valitsee vain yhden tilintarkastajan, eikä
tämä ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö, on lisäksi valittava yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Belttonilla on kaksi tilintarkastajaa, jotka
ovat toimineet yhtiön tilintarkastajina
vuodesta 1999. Tilintarkastajat ovat
KHT-yhteisö Nexia Tilintarkastus Oy

corporate
päävastuullisena tilintarkastajanaan
Jukka Havaste, KHT sekä Juha Lindholm, HTM. Tilintarkastajat eivät omista
Beltton-Yhtiöt Oyj:n osakkeita.
.
Säännösten mukaisten tehtäviensä
lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallituksen puheenjohtajalle tarpeen mukaan sekä vähintään kerran vuodessa
hallitukselle tilintarkastuksessa esille
tulleista seikoista.
Tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista päättää
yhtiökokous. Tilintarkastajille voidaan
hallituksen päätöksellä maksaa koh-

tuullista korvausta erillisten toimeksiantojen perusteella suoritetuista kertaluontoisista tehtävistä. Belttonkonsernin tilintarkastajille maksettiin
vuonna 2006 tilintarkastuspalkkioina
yhteensä 48.360 euroa (45.687 euroa
vuonna 2005). Lisäksi heille maksettiin
tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 2.747,50 euroa (1.403 euroa).
tiedottaminen
Ennen tulostiedotteiden julkistamista
noudatetaan kahden viikon hiljaista
aikaa, jonka aikana ei vastata yhtiön
kehitystä koskeviin kyselyihin.
.

governance
Yhtiö julkistaa
internet-sivuillaan
kaikki pörssitietiedotteet
dotteensa ja
2006
muut listayhtiön
tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat asiat suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus julkistetaan sähköisesti, jolloin
se on kaikkien osakkeenomistajien
saatavilla tasapuolisesti. Myös yhtiön
corporate governance –periaatteet
ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.

pörssitiedotteet, tiedotteet ja pörssi-ilmoitukset 2006*
08.02.2006

Beltton-Yhtiöiden viimeisen neljänneksen tulos parani selvästi edellisvuodesta
(Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1. – 31.12.2005)

16.03.2006

Beltton-Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouskutsu

05.04.2006

Beltton ostaa norjalaisen toimistotarvikeyrityksen

05.04.2006

Belttonin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2006

19.04.2006

Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallituksen järjestäytyminen

10.05.2006

Beltton-konsernin liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja liiketulos laski
(Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2006)

10.08.2006

Beltton-konsernin liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja liiketulos laski edellisvuoden vastaavaan
tilanteeseen verrattuna (Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2006)

29.09.2006

Beltton ostaa liike- ja mainoslahjayrityksen

19.10.2006

Belttonin tytäryritys Wulff Oy Ab ja Suomen Posti yhteistyöhön

08.11.2006

Beltton-konsernin liikevaihto nousi hieman ja liiketulos kasvoi merkittävästi
(Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2006)

11.12.2006

Beltton-Yhtiöt Oyj:n taloudelliset katsaukset 2007

* Tiedotteet ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.beltton.fi.
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tietoja
osakkeenomistajille

maksetaan osakkaalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 11.4.2007
merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään osakasluetteloon.
.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
18.4.2007.
taloudelliset tiedotteet 2007

yhtiökokous
Beltton-Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona
4.4.2007 klo 15 alkaen osoitteessa: .
Scandic Continental Hotel
Mannerheimintie 46
Helsinki
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on
osakkeen omistajalla, joka on viimeistään 23.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään perjantaina
.
30.3.2007.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
sähköpostitse osoitteeseen:
sirpa.vaisanen@beltton.fi
faksilla numeroon:
(09) 3487 3420
kirjeitse osoitteeseen:
Beltton-Yhtiöt Oyj, Yhtiökokous, Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
osinko vuodelta 2006
Beltton-Yhtiöt Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006
jaetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko

50 tilinpäätös 31.12.2006

Vuoden 2007 aikana Beltton-Yhtiöt
Oyj julkistaa taloudellisia tiedotteita seuraavasti:
Tilinpäätöstiedote
vuodelta 2006

7.2.2007

Osavuosikatsaus
tammi-maaliskuulta

9.5.2007

Osavuosikatsaus
tammi-kesäkuulta

9.8.2007

Osavuosikatsaus
tammi-syyskuulta

7.11.2007

Beltton-Yhtiöt julkaisee tiedotteet suomeksi ja englanniksi pörssitiedotteena
sekä yhtiön internet-sivuilla www.beltton.fi.
Osakkeenomistaja voi myös halutessaan tilata Beltton-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaukset ja tiedotteet sähköpostiinsa.
Sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen:
sijoittajat@beltton.fi.
vuosikertomusten tilaus
Beltton-Yhtiöt Oyj
Sirpa Väisänen
Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki
p. (09) 5259 0050
gsm: 0400 943 243

Vuosikertomus julkaistaan suomeksi
ja englanniksi. Vuosikertomus on nähtävillä myös pdf-tiedostona yhtiön internet-sivuilla www.beltton.fi.
.
.
sijoittajaviestinnän yhteyshenkilö
Beltton-Yhtiöt Oyj:n sijoittajasuhteissa
teitä palvelee:
IR-vastaava
Sirpa Väisänen
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki
p. (09) 5259 0050
gsm: 0400 943 243
email: sirpa.vaisanen@beltton.fi

emoyhtiön
tilinpäätöksen
liitetiedot

1. laatimisperiaatteet
Beltton-Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 2006 on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti. BelttonYhtiöt Oyj on emoyhtiö konsernissa, jonka konsernitilinpäätös on laadittu IFRS säännösten mukaisesti.
Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat:
Tuloutusperiaate:
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin välilliset verot ja alennukset. Palvelujen
myynti on tuloutettu niiden suorittamisen yhteydessä.
Eläkkeet:
Lakisääteinen eläketurva on vakuutettu eläkevakuutusyhtiöissä.
Rahoitusomaisuusarvopaperit:
Arvostettu käypään arvoon.

Pysyvien vastaavien arvostus:
Pysyvät vastaavat on kirjattu taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Arvioitu taloudellinen vaikutusaika sekä aineellisille että aineettomille hyödykkeille on 3- 5 vuotta. Rakennuksille 20 vuotta.
Tuloverot:
Kirjattu Suomen verolainsäädännön mukaan.

2006
1000 eur

2005
1000 eur

hallintopalvelut
yhteensä

543
543

371
371

markkina-alueittain
Suomi
yhteensä

534
543

371
371

272
0
272

253
5
258

2. liikevaihto

3. liiketoiminnan muut tuotot
vuokratuotot
muut
yhteensä
4. henkilöstö tilikaudella

6

6

60
44

46
36

5. johdon palkat ja palkkiot
toimitusjohtaja
hallituksen jäsenet
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emoyhtiön
tilinpäätöksen
liitetiedot
2006
1000 eur

2005
1000 eur

10

28

33
125
168

26
125
178

52
83
26
328
489

15
89
12
237
353

10
284
232
526

1
53
164
218

344
303
647

290
84
374

1 273

1 366

0

-117

6. poistot ja arvonalentumiset
poistot hyödykeryhmittäin
aineettomat hyödykkeet
aineelliset hyödykkeet
koneet ja kalusto
rakennukset ja rakennelmat
yhteensä
7. liiketoiminnan muut kulut
vuokrat
markkinointi
matkakulut
muut
yhteensä
8. rahoitustuotot
korkotuotot
osinkotuotot
muut rahoitustuotot
yhteensä
9. rahoituskulut
korkokulut
muut rahoituskulut
yhteensä
10. satunnaiset tuotot ja kulut
konserniavustukset
11. tilinpäätössiirrot
suunnitelman mukaisten ja verotuksessa
tehtyjen poistojen erotus
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2006
1000 eur

2005
1000 eur

157
0
0
157
106
10
40

157
0
0
157
78
28
51

maa-alueet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
hankintameno 31.12.
arvonmuutokset 1.1.
kirjatut arvonmuutokset 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

1 040
0
1 040
0
0
1 040

1 040
0
1 040
0
0
1 040

rakennukset ja rakennelmat
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset 1.1.-31.12
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot 1.1.
sumupoistot 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

2 496
0
0
2 496
396
125
1 976

2 496
0
0
2 496
271
125
2 100

222
55
2
275
50
32
194

92
130
0
222
24
26
172

3 210

3 312

5 469
32
0
5 501

5 378
91
0
5 469

12. aineettomat hyödykkeet
muut aineettomat hyödykkeet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset 1.1.-31.12
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot 1.1.
sumupoistot 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

emoyhtiön
tilinpäätöksen
liitetiedot

13. aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

koneet, kalusto ja muut ain. hyödykkeet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1.-31.12.
vähennykset 1.1.-31.12.
hankintameno 31.12.
kertyneet sumupoistot 1.1.
sumupoistot 1.1.-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.
yhteensä
14. osakkeet ja osuudet
tytäyhtiöosakkeet
hankintameno 1.1.
lisäykset 1.1-31.12.
vähennykset 1.1-31.12.
kirjanpitoarvo 31.12.

tilinpäätös 31.12.2006

53

emoyhtiön
tilinpäätöksen
liitetiedot

tytäryhtiöosakkeiden omistusosuudet

emoyhtiön
omistus ja äänivaltaosuus %

emoyritys Beltton-Yhtiöt Oyj
Beltton Oy
Beltton Svenska AB
Looks Finland Oy
Beltton AS
Suomen Rader Oy
Vinstock Oy
Naxor Finland Oy
Everyman Oy
Office Solutions Why Not Oy
Officeman Oy
KB-tuote Oy
Visual Globe Oy
Wulff Oy Ab
Active Office Finland Oy
Office Solutions Svenska AB
Vendiili Oy

100
25
75
80
67
63
100
100
85
70
100
100
100
100
25
75
2006
1000 eur

2005
1000 eur

2
1 764
22
1 788

0
1 878
0
1 878

15. myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
myyntisaamiset
siirtosaamiset
muut saamiset
yhteensä

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat yhtiöveron hyvityksistä, joita oli yhteensä 1 654.000 euroa
(2005: 1.695.000 euroa).
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2006
1000 eur

2005
1000 eur

159

76

3

2

osakepääoma 1.1.
osakepääoma 31.12.

2 603
2 603

2 603
2 603

ylikurssirahasto 1.1.
ylikurssirahasto 31.12.

7 889
7 889

7 889
7 889

5 371
650
4 721
671

5 441
1 040
4 401
971

15 884

15 864

8 100

7 000

4 647
84
4 731

4 343
57
4 400

0

200

16. rahoitusarvopaperit

emoyhtiön
tilinpäätöksen
liitetiedot

17. rahavarat
rahat ja pankkisaamiset
18. oma pääoma

voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
osingonjako
voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
tilikauden voitto
oma pääoma 31.12. yhteensä
19. pitkäaikainen vieras pääoma
lainat rahoituslaitoksilta
20. lyhytaikaiset muut velat
lainat rahoituslaitoksilta
muut
yhteensä
21. annetut vakuudet ja muut vastuusitoumukset
takaukset
omavelkaiset takaukset tytäryhtiöiden puolesta

emoyhtiön lainojen vakuudeksi on pantattu seuraavat osakkeet/omaisuus,
joiden kirjanpitoarvo on esitetty tässä:
KB-tuote Oy
Wulff toimitilarakennus
Wulffin maa-alue

683
1 976
1 040

683
2 226
1 040
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beltton lukuina

40 679

38 121

35 324

38 697

37 538

taseen loppusumma, 1 000 eur

sijoitetun pääoman tuotto %

0,0
0 -02 -03 -04 -05 -06

5%

9,4 %

0,20

0,1

0,17

0,2

6,5 %

10 %

10,6 %

0,3

15%
0,42

0,4

0,50

0,5

0,59

0,6

16,6 %

20 %

0,7

23,1 %

25 %

tulos/osake eur

0 -02 -03 -04 -05 -06

-02

-03

-04

-05
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