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Liite Loihde Oyj:n yhtiötiedotteeseen 17.2.2023 klo 17.30 

 

Loihde Oyj: IFRS-raportointiin siirtymisen vertailutiedot 
Loihde Oyj (jäljempänä myös ”Loihde” tai ”konserni”) tiedotti 16.12.2022 päättäneensä siirtyä 
noudattamaan taloudellisessa raportoinnissaan kansainvälisiä IFRS-tilinpäätösstandardeja 
(International Financial Reporting Standards, IFRS). Loihde Oyj laatii konsernitilinpäätöksensä 
ja tilinpäätöstiedotteen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta IFRS-standardeja noudattaen, 
sisältäen IFRS-standardien mukaiset vertailutiedot tilikaudelta 2021. Konsernin IFRS-
standardeihin siirtymispäivä oli 1.1.2021. Tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.3.2023. 

Loihde on 30.9.2022 saakka laatinut vuositilinpäätöksensä ja puolivuosikatsauksensa 
suomalaisten tilinpäätössäännösten (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. 
Antaakseen sijoittajilleen vertailutietoja jo ennen tilikauden 2022 konsernitilinpäätöksen 
julkaisemista Loihde julkaisee 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä 30.6.2022 
päättyneeltä puolivuotiskaudelta:  

• Konsernin tiettyjä keskeisiä tunnuslukuja, ja  
• IFRS-normiston mukaiset konsernin laajaa tuloslaskelmaa ja tasetta koskevat tiedot 

mukaan lukien selostukset IFRS-siirtymästä aiheutuneista keskeisistä muutoksista 
suomalaiseen tilinpäätössääntelyyn verrattuna. Loihde ei ole laatinut esitetyistä 
tunnusluvuista erillisiä FAS-IFRS-täsmäytyslaskelmia. 

Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu 31.12.2022 voimassaolleiden 
IFRS-standardien mukaisesti. Loihde sovelsi siirtymässä IFRS 1 -standardia Ensimmäinen 
IFRS-standardien käyttöönotto. Tiedotteessa esitetty taloudellinen informaatio on 
tilintarkastamatonta, lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernin 
tuloslaskelmaa tilikaudelta 2021 sekä konsernitaseita 1.1.2021 ja 31.12.2021.  

IFRS-standardien käyttöönoton pääasialliset vaikutukset Loihteen raportoimaan 
taloudelliseen informaatioon johtuvat vuokrasopimuksista (IFRS 16), myyntituottojen 
kirjaamisesta (IFRS 15), rahoitusinstrumenteista (IFRS 9), sijoituskiinteistöistä (IAS 40) sekä 
osakepohjaisista palkitsemisohjelmista (IFRS 2). 

Loihteella on kaksi toimintasegmenttiä ja yksi raportoitava segmentti, koska segmenttien 
yhdistelykriteerit täyttyvät. 

Keskeiset tunnusluvut  
Loihde on sisällyttänyt tähän tiedotteeseen esitettäväksi tiettyjä keskeisiä tunnuslukuja, joita 
konserni on aiemmin esittänyt neljännesvuosiraporteissaan. Kyseiset tunnusluvut on nyt 
laskettu IFRS-perusteisesti. Nämä tunnusluvut kuvaavat konsernin jatkuvista toiminnoista 
kertyvää liikevaihtoa, sen jakaumaa liiketoiminnoittain, käyttökatetta (EBITDA) sekä 
oikaistua käyttökatetta. Kaikki esitettävät tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa 
määriteltyjä tunnuslukuja ja tällaisia pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Loihde soveltaa 
vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämiseen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ESMAn (European Securities and Market Authority) ohjeita. Loihteen johto käyttää näitä 
tunnuslukuja konsernin liiketoiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Analyytikot, sijoittajat ja 
muut tahot hyödyntävät myös usein kyseisiä tunnuslukuja. Kaikki yhtiöt eivät laske 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siten Loihteen esittämät 
vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien 
samannimisten tunnuslukujen kanssa. 
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IFRS-siirtymän vaikutukset  

Konsernin taseen 1.1.2021 täsmäytyslaskelma 
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Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma tilikaudelta 1.1 - 31.12.2021 
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Konsernin taseen 31.12.2021 täsmäytyslaskelma 
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Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma puolivuotiskaudelta 1.1 - 
30.6.2022 
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Konsernin taseen 30.6.2022 täsmäytyslaskelma 
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IFRS-oikaisut 
Loihde kirjasi IFRS-siirtymässä seuraavat oikaisut. Laskennalliset verot on pääsääntöisesti 
kirjattu kaikista oikaisuista Suomen yhteisöverokannalla (20 %). 

1. Vuokrasopimusjärjestelyt, Loihde vuokralle ottajana (IFRS 16 
Vuokrasopimukset) 

Loihde vuokraa aineellisia hyödykkeitä sekä omaan käyttöönsä että Turva-liiketoiminnan 
palvelusopimuksissa käytettäviksi, eli vuokratut hyödykkeet koostuvat toimitiloista, maa-
alueista, ajoneuvoista sekä IT-laitteista ja palvelusopimuksiin sisältyvistä teknisistä laitteista. 
FAS-tilinpäätöksissään konserni kirjasi vuokramaksut kuluiksi sille tilikaudelle, johon ne 
liittyivät, joko erään Liiketoiminnan muut kulut (omassa käytössä olevat hyödykkeet) tai 
Aineiden ja palvelujen käyttö (palvelusopimuksiin sisältyvät laitteet). IFRS-siirtymän myötä 
vuokramaksut jaetaan nyt vuokrasopimusvelan lyhennykseksi ja vuokrasopimusvelasta 
aiheutuvaksi korkokuluksi. Lisäksi käyttöoikeusomaisuuseristä kirjataan poistot 
tulosvaikutteisesti.  
IFRS-siirtymässä Loihde kirjasi oikaisun, 6 644 tuhatta euroa, sekä käyttöoikeusomaisuus-
eräksi (mukaan lukien sijoituskiinteistöt) että rahoitusvelaksi (sisältäen sekä lyhyt- ja 
pitkäaikaiset osuudet) 1.1.2021. Tilikauden 2021 lopussa käyttöoikeusomaisuuserät olivat 
yhteensä 7 945 tuhatta euroa ja vuokrasopimusvelat 8 258 tuhatta euroa, sekä 30.6.2022 
vastaavasti 8 621 tuhatta euroa ja 8 924 tuhatta euroa. Kasvu johtui liiketoiminnan 
laajenemisesta, uusien vuokratilojen käyttöönotosta sekä vuonna 2021 ja 
puolivuotiskaudella 2022 tehdyistä yritysostoista. Lisäksi Loihde on kirjannut taseen erään 
Sijoituskiinteistöt ne konsernin vuokraamat tontit, joilla osa sen sijoituskiinteistöistä sijaitsee. 
Tämän oikaisun vaikutus oli pieni. 
Tilikaudella 2021 erän Aineiden ja palveluiden käyttö vähennys oli 1 868 tuhatta euroa, erän 
Liiketoiminnankulut vähennys 2 339 tuhatta euroa, erän Poistot ja arvonalentumiset lisäys 4 
342 tuhatta euroa sekä vuokrasopimuksista johtuvien korkokulujen lisäys 82 tuhatta euroa. 
Vastaavat muutokset puolivuotiskaudella 2022 olivat 1 033 tuhatta euroa, 1 288 tuhatta 
euroa, 2 268 tuhatta euroa ja 42 tuhatta euroa. 
Loihde sovelsi siirtymän yhteydessä tiettyjä IFRS 1 -standardin sallimia helpotuksia. 
Konserni arvosti vuokrasopimusvelat 1.1.2021 diskonttaamalla vuokrasopimusten rahavirrat 
siirtymispäivän lisäluoton korolla, ja käyttöoikeusomaisuuserät kirjattiin näiden määräisinä. 
Lisäksi Loihde on päättänyt soveltaa kirjaamista koskevaa poikkeusta sekä lyhytaikaisiin 
vuokrasopimuksiin (vuokra-aika on sopimuksen alkamisajankohtana enintään 12 kuukautta), 
että vuokrasopimuksiin, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vähäinen (kunkin 
hyödykkeen arvo uutena enintään noin 5 000 euroa).  

2. Rahoitusinstrumentit (IFRS 9 Rahoitusinstrumentit) 

Konsernilla on sijoituksia julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin, rahasto-
osuuksiin sekä joukkovelkakirjalainoihin. FAS-kirjanpidossa Loihde arvosti ne 
hankintamenoon tai sitä pienempään todennäköiseen jälleenhankintamenoon. IFRS-
siirtymässä kyseiset instrumentit luokiteltiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostettaviksi. Näiden sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta johtuva arvonmuutos oli 
yhteensä 1 402 tuhatta euroa 1.1.2021, 2 231 tuhatta euroa 31.12.2021 ja 558 tuhatta euroa 
30.6.2022. Tilikauden 2021 laajan tuloslaskelman erään Rahoitustuotot kirjattu arvonmuutos 
oli 829 tuhatta euroa ja puolisvuotiskaudella 2022 vastaavasti -1 673 tuhatta euroa. 
Arvonmuutoksesta johtuva erän Laskennalliset verovelat lisäys oli 280 tuhatta euroa 
1.1.2021 ja 438 tuhatta euroa 31.12.2021. Arvonmuutoksesta johtuva erän Laskennalliset 
verosaamiset lisäys oli 9 tuhatta euroa 30.6.2022. 
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3. Osakeperusteiset palkitsemisjärjestelyt (IFRS 2 Osakeperusteiset maksut)  

Loihteella on ollut tilikaudella 2021 viisi ja puolivuotiskaudella 1.1.-30.6.2022 kuusi 
osakeperusteista palkitsemisohjelmaa, jotka on suunnattu sekä emoyhtiön hallitukselle, 
konsernin johdolle ja avainhenkilöille että koko Loihteen henkilöstölle. Kyseisten järjestelyjen 
etuudet suoritetaan saajilleen osakkeina sekä osin käteisvaroina siten, että rahana 
maksettava osuus kattaisi palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut.  
Loihteen kannustinohjelmien IFRS-kirjanpitokäsittely eroaa FAS-käytännöstä, jossa vain 
osakeanneista saadut maksut on merkitty kirjanpitoon. IFRS 2 edellyttää, että 
osakeperusteiset etuudet arvostetaan niiden myöntämisajankohdan käypään arvoon ja 
kirjataan kuluiksi ansaintakauden aikana.  
IFRS-siirtymässä konserni kirjasi erään Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut oikaisun 
(kulun), joka oli tilikaudella 2021 yhteensä 914 tuhatta euroa ja puolivuotiskaudella 2022 
yhteensä 167 tuhatta euroa. Oikaisu koostuu soveltuvin osin kolmesta erästä: 
kannustinohjelmista kirjattavasta osakepohjaisen palkkion kulusta, henkilöstölle ja Loihde 
Oyj:n hallituksen jäsenille myönnetystä 10 %:n alennuksesta Loihde Oyj:n osakkeen 
merkintähinnasta sekä osallistujille rahana maksettavasta osuudesta, jonka tarkoitus on 
kattaa etuudesta syntyvät verot ja veroluonteiset maksut. Kulukirjauksen suuruinen vastaerä 
lisätään omaan pääomaan erään Kertyneet voittovarat, joten oman pääoman määrä ei 
muutu. Osakepohjaisen palkkion kulut kirjataan tasaerinä vuosineljänneksittäin 
ansaintakauden aikana, ja 10 %:n alennus osakemerkinnöistä kerralla kuluksi ohjelman 
ensimmäisten kirjausten yhteydessä. 10 %:n alennuksesta johtuvaa IFRS-oikaisua ei 
syntynyt puolivuotiskaudella 2022 Loihde Oyj:n osakekurssin laskun vuoksi. 

4. Myyntituottojen kirjaaminen (IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista) 

Loihde-konsernilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 
tarjoaa asiakkaille digistrategiakonsultoinnin, tiedolla johtamisen, data-analytiikan sekä 
digitalisaation edistämisen ratkaisuja palvelu- ja käyttöliittymämuotoilusta 
ohjelmistokehitykseen. Loihteen turvaliiketoiminta kattaa laajasti yritysturvallisuuden osa-
alueet kyberturvasta lukituksen ja sähköisen turvateknologian palveluihin. Konserni toimii 
pääosin Suomessa. Loihteen myyntituotot kertyvät sekä edellä kuvattujen palvelujen 
tuottamisesta että niihin sisältyvien laitteiden myynnistä. 
FAS-kirjanpidossaan Loihde kirjasi myyntituotot silloin, kun tavara oli luovutettu tai palvelu 
suoritettu sekä käyttäen osatuloutusmenetelmää projektitoimituksiin, eikä esimerkiksi 
agenttina toimimisesta johtuvia seikkoja ole otettu huomioon. IFRS-siirtymässä konserni 
kirjasi oikaisut, jotka johtuvat agenttina toimimisesta lisenssituotteiden myynnissä sekä 
palvelusopimuksiin liittyvistä aloitusmaksuista ja laitteiden asennusmaksuista. 
• Toimiminen päämiehenä tai agenttina: Loihde välittää liiketoiminnassaan asiakkaille 

kolmansien osapuolten lisenssituotteita. FAS-kirjanpidossa konserni tuloutti näistä 
lisenssituotteista kertyvät myyntituotot liikevaihdoksi pääsääntöisesti silloin, kun lisenssit 
oli toimitettu asiakkaille. IFRS-siirtymän myötä Loihde on selvittänyt, toimiiko se näissä 
sopimuksissa asiakkaaseen nähden päämiehenä vai agenttina. Tämä perustuu 
kyseisten lisenssitoimittajien kanssa tehtyjen sopimusten sisältöön. Päämies kirjaa 
myyntituotot bruttomääräisesti ja agentti nettona. Konserni katsoo, että Loihde toimii 
näissä sopimuksissa pääsääntöisesti agenttina, sillä Loihteella ei ole määräysvaltaa 
lisensseihin ennen niiden luovuttamista asiakkaalle. Siksi konserni kirjaa näistä 
sopimuksista kertyvät tuotot nettomääräisesti perustuen niistä kertyvään komissioon tai 
katteeseen.  

• Palvelusopimuksiin liittyvät aloitusmaksut sekä laitteiden asennusmaksut: Joissain 
sopimuksissa Loihde veloittaa asiakkailtaan erikseen palvelusopimuksiin liittyviä 
aloitusmaksuja tai laitteiden asennusmaksuja. FAS-kirjanpidossa konserni tuloutti 
asennustuotot, kun asennus oli tehty, ja palvelun aloitusmaksun lähtökohtaisesti silloin, 
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kun Loihde aloitti kyseisen palvelun tuottamisen. IFRS-siirtymän myötä konserni kirjaa 
kyseiset myyntituotot ajan kuluessa, eli kunkin palvelusopimuskauden aikana, koska 
Loihde katsoo palvelun ja siihen liittyvän laitteen muodostavan yhden suoritevelvoitteen. 
IFRS-oikaisu on tehty niistä sopimuksista kirjattuihin myyntituottoihin, joiden maksut oli 
FAS-kirjanpidossa tuloutettu erikseen yhtenä ajankohtana.  Loihde kirjasi tästä johtuvat 
seuraavat taseoikaisut: erän Kertyneet voittovarat vähennys 1 648 tuhatta euroa 
1.1.2021 ja 1 779 tuhatta euroa 31.12.2021, erän Asiakassopimuksiin perustuvat velat 
lisäys yhteensä 2 065 tuhatta euroa 1.1.2021 ja 2 223 tuhatta euroa 31.12.2021 
(sisältäen lyhyt- ja pitkäaikaiset osuudet) sekä erän Laskennalliset verosaamiset lisäys 
412 tuhatta euroa 1.1.2021 ja 445 tuhatta euroa 31.12.2021. Vastaavat taseen 
30.6.2022 oikaisut olivat 1 455 tuhatta euroa, 1 818 tuhatta euroa ja 364 tuhatta euroa. 

• Edellä kuvatuista molemmista tuloutusoikaisuista johtuva erän Liikevaihto muutos oli 
yhteensä  
-2 774 tuhatta euroa ja erään Aineiden ja palveluiden käyttö 2 665 tuhatta euroa 
tilikaudella 2021, sekä vastaavasti -1 471 tuhatta euroa ja 1 902 tuhatta euroa 
puolisvuotiskaudella 2022. Muutokset johtuvat lähinnä agentti-päämies-oikaisusta. 

5. Sijoituskiinteistöt (IAS 40 Sijoituskiinteistöt) 

Ennen IFRS-siirtymää Loihde käsitteli kaikki omistamansa kiinteistöt kirjanpidossa 
aineellisina hyödykkeinä. IFRS-siirtymässä konserni luokitteli omistamansa kiinteistöt joko 
omassa käytössä oleviin kiinteistöihin (toimistot ja varastot) tai sijoituskiinteistöihin. 
Sijoituskiinteistö on maa-alue, rakennus tai sen osa, jota Loihde pitää hallussaan 
vuokratuottojen tai omaisuuden arvon nousun hankkimiseksi tai molemmista syistä. 
Konserni arvostaa sijoituskiinteistöt hankintamenoon. Taseen sisäinen IFRS-oikaisu erästä 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet erään Sijoituskiinteistöt oli 2 928 tuhatta euroa 
1.1.2021, 2 631 tuhatta euroa 31.12.2021, ja 2 546 tuhatta euroa 30.6.2022. Tästä johtuva 
erän Poistot ja arvonalentumiset sisäinen uudelleenluokittelu oli 211 tuhatta euroa vuonna 
2021 ja 104 tuhatta euroa puolisvuotiskaudella 2022 (aineellisten hyödykkeiden poistoista 
sijoituskiinteistöjen poistoihin).  

6. Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot (IFRS 5 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot) 

Liiketoimintamallinsa terävöittämiseksi Loihde on jatkanut vuosina 2021 ja 2022 luopumista 
ydinliiketoimintaan kuulumattomista osista.  
Suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätössääntelyssä ei ole erityisiä myytävänä olevia 
omaisuuseriä eikä niihin liittyviä velkoja tai lopetettuja toimintoja koskevia kirjaamis-, 
arvostamis- tai esittämissäännöksiä. 

Konsernitase 1.1.2021 

Loihde myi tv-palveluyhtiö Hibox Systems Oy Ab:n (”Hibox”) koko osakekannan helmikuussa 
2021 ruotsalaiselle Accedo AB:lle. Konsernin TV-liiketoiminta päättyi Hiboxin myynnin myötä 
ja se oli Loihteen strateginen päätös. Vaikka Hiboxin vaikutus volyyminäkökulmasta oli 
konsernikokonaisuuden kannalta pienehkö, Hiboxilla oli selkeä vaikutus konsernin 
kannattavuuteen. Siten IFRS-siirtymässä konserni luokitteli Hibox-liiketoiminnan 1.1.2021 
lopetetuksi toiminnoksi ja esitti kyseiset omaisuuserät (yhteensä 946 tuhatta euroa) sekä 
niihin liittyvät velat (yhteensä 992 tuhatta euroa) taseessa lyhytaikaisina erinä.  



 

11 (13) 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 sekä puolivuotiskaudelta 1.1. 
– 30.6.2022 

Tilikaudella 2021 lopetetun toiminnon tulos koostui sekä Hibox-liiketoiminnan tappiosta 
verojen jälkeen, 72 tuhatta euroa että myynnistä syntyneestä luovutusvoitosta, 6 514 tuhatta 
euroa. Nämä erät on oikaistu esitettäväksi erässä Voitto/tappio lopetetuista toiminnoista. 
Osakkeiden myyntivoitto on verovapaa. Puolivuotiskaudelle 2022 kirjattu oikaisu, 310 tuhatta 
euroa, johtui ehdollista vastiketta koskevasta saamisesta, joka toteutui alun perin arvioitua 
suurempana. 

Konsernitase 31.12.2021 

Loihde myi 3.1.2022 Kuusamon, Kemijärven ja Sallan seuduilla sijaitsevat kuituverkkonsa 
kuituverkkoyhtiö Koillisnet Oy:lle. IFRS-siirtymässä konserni luokitteli näihin kuituverkkoihin 
kuuluvat omaisuuserät sekä velat 31.12.2021 myytävinä oleviksi omaisuuseriksi sekä niihin 
liittyviksi veloiksi, ja esitti kyseiset omaisuuserät (yhteensä 758 tuhatta euroa) sekä velat 
(yhteensä 107 tuhatta euroa) taseessa lyhytaikaisina erinä.  

7. Yrityshankinnat (IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen) 

Ennen IFRS-siirtymispäivää 1.1.2021 toteutetut liiketoimintojen yhdistämiset 

Siirtymässä Loihde sovelsi helpotusta, jonka nojalla ennen IFRS-siirtymispäivää tehtyjen 
liiketoimintojen yhdistämisten kirjanpitokäsittely voidaan jättää oikaisematta IFRS 3:n 
sääntelyn mukaiseksi. Näistä hankinnoista kirjattu liikearvo oli yhteensä 44 781 tuhatta 
euroa 1.1.2021. 

Tilikauden 2021 ja puolivuotiskauden 2022 yrityshankinnat 

Loihde vahvisti digitaalisen kehittämisen liiketoimintaansa ostamalla IT-konsulttiyhtiö Talent 
Base Oy:n koko osakekannan toukokuussa 2021. Talent Base (nyk. Loihde Advisory Oy) 
sekä sen tytäryhtiöt on yhdistelty Loihde-konserniin 1.6.2021 alkaen. Toukokuussa 2022 
Loihde vahvisti asemaansa myös turvatekniikan eturivissä hankkimalla Turvakolmio Group 
Oy:n koko osakekannan. Turvakolmio Group on turvatekniikan ja lukituksen 
palvelutoimittaja, joka tuottaa yrityksille ja yhteisöille mm. kamera- ja 
kulunvalvontajärjestelmiä, paloturvajärjestelmiä sekä lukitusratkaisuja. Turvakolmio ja sen 
tytäryhtiö on yhdistelty Loihde-konserniin 1.6.2022 alkaen. 
Suomalaisen tilinpäätös- ja kirjanpitosääntelyn mukaisesti Loihde on laskenut 
konserniliikearvon kyseisten osakkeiden hankintamenon ja hankinta-ajankohdan oman 
pääoman erotuksena. IFRS-siirtymässä Loihde Advisory Oy:n sekä Turvakolmio Group Oy:n 
hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat on arvostettu hankinta-ajankohtien käypiin arvoihin. 
Hankinnassa tunnistetut aineettomat hyödykkeet, jotka koostuivat kyseisissä kaupoissa 
asiakassuhteista, on erotettu liikearvosta ja kirjattu taseeseen erillisenä tase-eränä. Siten 
liikearvon määrä on pienentynyt. IFRS 3:n soveltaminen lisäsi 31.12.2021 tase-eriä 
Aineettomat hyödykkeet 949 tuhatta euroa sekä Laskennalliset verovelat 190 tuhatta euroa, 
ja vastaavasti 1 352 tuhatta euroa ja 287 tuhatta euroa 30.6.2022. Kohdistamisesta johtuva 
erän Poistot ja arvonalentumiset lisäys tilikaudella 2021 oli 229 tuhatta euroa ja 
puolivuotiskaudella 2022 vastaavasti 196 tuhatta euroa. 
IFRS-normisto edellyttää myös hankintaan liittyvien menojen, kuten asiantuntijapalkkioiden 
ja varainsiirtoverojen kirjaamista kuluiksi, mutta FAS-tilinpäätöksessä nämä menot yleensä 
aktivoidaan. Erään Liiketoiminnan muut kulut kirjattu kulujen lisäys oli 262 tuhatta euroa 
tilikaudella 2021 ja 164 tuhatta euroa puolivuotiskaudella 2022. 
Loihde Advisory Oy:n hankinta maksettiin käteisvaroilla. Tietyille hankitun yhtiön entisille 
omistajille suunnatussa osakeannissa Loihde Oyj laski liikkeeseen 131 735 uutta osaketta, 
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joiden merkintähinta oli 23,17 euroa osakkeelta. Turvakolmio Group Oy:n vastike maksettiin 
myös käteisvaroina. 

Liikearvon poistot sekä arvonalentumistestaus 

IFRS 3:n mukaan liikearvosta ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan liikearvo testataan 
mahdollisen arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Siten FAS-
konsernitilinpäätöksessä liikearvosta kirjatut poistot on peruttu. Näiden poistojen määrä oli 
tilikaudella 2021 yhteensä 7 509 tuhatta euroa ja puolivuotiskaudella 2022 yhteensä 3 785 
tuhatta euroa. Tehdyt arvonalentumistestaukset (1.1.2021 ja 31.12.2021) eivät osoittaneet 
liikearvon arvon alentuneen.  

8. Muut IFRS-oikaisut 

Muut oikaisut koostuvat seuraavista eristä: 
• Vuokrakohteiden parannustyöt (IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet): Loihde on 

aktivoinut vuokralle ottamiinsa tiloihin liittyviä parannusmenoja. FAS-tilinpäätöksessä nämä 
aktivoidut menot käsitellään yleensä aineettomina hyödykkeinä, mutta IFRS-normiston mukaan 
aineellisina omaisuuserinä niiden luonteen vuoksi. Oikaisu oli yhteensä 118 tuhatta euroa 
1.1.2021, 99 tuhatta euroa 31.12.2021 ja 91 tuhatta euroa 30.6.2022.  

• Pilvipalvelujärjestelyt (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet): Loihteella on pilvipalvelujärjestelyjä, 
joissa sillä on pääsy eri ohjelmistotoimittajien tiettyihin sovelluksiin sopimuskauden ajan. FAS-
kirjanpidossa näihin järjestelyihin liittyvät, käyttöönoton yhteydessä syntyneet ohjelmiston 
konfigurointi- ja räätälöintimenot on aktivoitu. IFRS-siirtymän yhteydessä konserni on analysoinut 
pilvipalvelujärjestelynsä ja todennut tämän perusteella, että näissä järjestelyissä Loihteella ei ole 
määräysvaltaa kyseisiin ohjelmisto-omaisuuseriin. Siten oikeus käyttää ohjelmistotoimittajan 
sovellusta on palvelu, jonka Loihde saa sopimuskauden aikana. Tästä johtuen konserni kirjaa 
näistä palveluista suoritettavat maksut kuluiksi erään Liiketoiminnan muut kulut, ja kyseiset 
aiemmin taseeseen aktivoidut konfigurointi- ja räätälöintimenot on kirjattu pois taseesta. Tase-
erän Aineettomat hyödykkeet IFRS-oikaisu oli yhteensä 124 tuhatta euroa 1.1.2021, 329 
tuhatta euroa 31.12.2021 ja 342 tuhatta euroa 30.6.2022. Tilikaudella 2021 erän Liiketoiminnan 
muut kulut lisäys oli 263 tuhatta euroa sekä Poistot ja arvonalentumiset vähennys 58 tuhatta 
euroa, ja puolivuotiskaudella 2022 vastaavasti 64 tuhatta euroa ja 50 tuhatta euroa. 

• Tuloverot (IAS 12 Tuloverot): Loihde on kirjannut aiempina tilikausina poistoja, joita ei ole 
vähennetty verotuksessa. IFRS-siirtymässä konserni kirjasi näihin liittyvän laskennallisen 
verosaamisen, 743 tuhatta euroa 1.1.2021, 764 tuhatta euroa 31.12.2021 ja 604 tuhatta euroa 
30.6.2022. 

• Lisäeläkejärjestelyt (IAS 19 Työsuhde-etuudet): Osalle konsernin henkilöstöstä on järjestetty 
lisäeläketurva henkivakuutusyhtiöstä. FAS-kirjanpidossa kyseiset kulut kirjattiin sille tilikaudelle, 
jolta vakuutusyhtiö laskutti näistä järjestelyistä. IFRS-siirtymässä Loihde kirjasi lisäyksen tase-
erään Eläkevelvoitteet, yhteensä 167 tuhatta euroa 1.1.2021, 169 tuhatta euroa 31.12.2021 ja 
169 tuhatta euroa 30.6.2022. 

• Uudelleenluokittelut (IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS 15 Myyntituotot 
asiakassopimuksista): 

• IAS 1: Pitkäaikaisten saamisten uudelleenluokittelu lyhytaikaisista varoista 
pitkäaikaisiin varoihin niiden maturiteetin vuoksi, 884 tuhatta euroa 1.1.2021, 716 
tuhatta euroa 31.12.2021 ja 1 056 tuhatta euroa 30.6.2022. 

• IAS 1: Kauden verotettavaan tuloon perustuvien verosaamisten uudelleenluokittelu 
erästä Siirtosaamiset erään Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verosaamiset, 419 tuhatta euroa 1.1.2021 sekä 290 tuhatta euroa 31.12.2021. 
Samalla Loihde luokitteli uudelleen kauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat erästä Siirtovelat erään Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 
verovelat, 346 tuhatta euroa 1.1.2021 ja 120 tuhatta euroa 31.12.2021. 
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• IAS 1: Erän Määräysvallattomien omistajien osuus uudelleenluokittelu osaksi omaa 
pääomaa, 357 tuhatta euroa 1.1.2021 ja nolla euroa 31.12.2021. 

• IFRS 15: Laskuttamattomien myyntisopimuksiin liittyvien saamisten, jotka 
sisältyivät eriin Myyntisaamiset ja muut saamiset tai Siirtosaamiset, 
uudelleenluokittelu erään Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät, yhteensä 3 
395 tuhatta euroa 1.1.2021, 2 725 tuhatta euroa 31.12.2021 ja 6 529 tuhatta euroa 
30.6.2022. Samalla Loihde luokitteli uudelleen myyntisopimusten vielä 
tulouttamattomat määrät, jotka sisältyivät eriin Saadut ennakot ja Siirtovelat, erään 
Asiakassopimuksiin perustuvat velat, yhteensä 1 867 tuhatta euroa 1.1.2021, 2 
333 tuhatta euroa 31.12.2021 ja 5 209 tuhatta euroa 30.6.2022. 

 
 
Lisätietoja 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, 
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 0444113480 
tai tiina.nieminen@loihde.com 
Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098 
  
Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan 
kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman 
uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme 
Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat 
Loihde Advance ja Loihde Factor. Pilviratkaisuja tuottaa tytäryhtiömme Onrego. Henkilöstöä 
konsernissa on noin 880 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 104,4 miljoonaa euroa. 
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