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Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 11.2.2010 klo 8.00
NOKIAN RENKAAT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2009:
Kestävä tulos ja parantunut kassavirta tiukassa markkinatilanteessa
Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 798.5 MEUR (2008: 1.080,9
MEUR), 26,1 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liiketulos oli 102,0 MEUR
(247,0 MEUR), osakekohtainen tulos 0,47 euroa (1,12 euroa) ja
tilikauden tulos 58,3 MEUR (139,9 MEUR). Liiketoiminnan kassavirta
parani ja oli 123,1 MEUR (9,5 MEUR). Hallitus ehdottaa osingoksi 0,40
euroa (0,40 euroa) osakkeelta.
Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2010:
Vuonna 2010 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja
liiketulosta vuoteen 2009 verrattuna.
Keskeiset tunnusluvut, MEUR:
10-12/09
Liikevaihto
Liiketulos
Tulos ennen veroja
Tilikauden tulos
Tulos/osake, euroa
Omavaraisuusaste, %
Liiketoiminnan kassavirta,
(Cash flow II)
RONA, %
(liukuva 12 kk)
Gearing, %

10-12/08

1-12/09

1-12/08

247,7
40,8
46,7
29,2
0,23

267,7
46,5
-12,2
-11,6
-0,09

798,5
102,0
73,5
58,3
0,47
62,0

1080,9
247,0
173,8
139,9
1,12
54,8

249,2

298,2

123,1

9,5

8,4
34,8

20,5
41,0

Toimitusjohtaja Kim Gran:
"Tiukka markkinatilanne vaati päättäväisiä toimenpiteitä, joiden
ansiosta saavutimme lopulta melko hyvän tuloksen vuonna 2009. Uuden
talvirenkaamme Nokian Hakkapeliitta 7:n lanseeraus on ollut menestys;
uutuus on auttanut meitä säilyttämään terveen hintatason ja
vahvistanut markkinajohtajuuttamme ydinmarkkinoilla. Hintoja
korotettiin kaikilla ydinmarkkinoilla valuuttojen devalvoitumisen
kompensoimiseksi, mutta se ei täysin kattanut muutoksia myynti- ja
markkinamixissä. Vianor-ketju kasvoi vuoden aikana 116:lla myymälällä
yli 600 myyntipistettä kattavaksi verkostoksi.
Kevyempään kustannusrakenteeseen ja Venäjän-tehtaan
kustannustehokkaan tuotannon täysimääräiseen hyödyntämiseen tähtäävät
sopeutustoimenpiteet toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, ja ne
vaikuttavat tuloksiimme vahvasti myös tulevina vuosina. Osoituksena
toimenpiteidemme positiivisista vaikutuksista valmistustoimintamme
viimeisen neljänneksen tulokset ja katteet paranivat edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Tavoitteemme oli tuottaa vahvaa kassavirtaa ja vähentää saataviin
liittyviä riskejä. Liiketoiminnan kassavirta parani 113,6 MEUR
verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin, johtuen
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kustannusleikkauksista, alhaisemmista investoinneista ja
vähentyneistä myyntisaatavista. Investointeja leikattiin 94,7 MEUR ja
varastoja 90,9 MEUR edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2009 lopussa
lyhytaikaisia saamisia oli 72,7 MEUR vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Palkkoja leikattiin 44,6 MEUR ja kiinteitä kustannuksia (poislukien
palkat) 24,2 MEUR vuoteen 2008 verrattuna.
Tavoitteenamme on nyt palata kasvupolulle pelkän kustannussäästöjen
etsimisen sijaan. Meillä on hyvät mahdollisuudet lisätä myyntiämme
vuonna 2010, mitä tukevat hitaasti elpyvä talous ydinmarkkinoillamme
sekä jakelijoidemme kohtuullisen alhaiset talvikauden jälkeiset
varastot.
Venäjän ja Pohjoismaiden markkinat ovat vakautuneet ja näyttävät
varhaisia kasvun merkkejä. Huolimatta joistakin rohkaisevista
signaaleista, omat toimenpiteemme perustuvat enemmän asteittaisen
kuin nopean elpymisen odotuksiin.
Vahva ja kasvava jakeluverkosto, hyvä logistinen sesonginhallinta,
entistä suotuisampi kustannusrakenne johtuen valmistustoiminnasta
Venäjän ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella sekä uudet tuotteet
antavat meille hyvät edellytykset markkinajohtajuuden vahvistamiseen
ydinmarkkinoillamme ja valmiudet palata kannattavalle kasvu-uralle
vuonna 2010.”
Markkinatilanne
Loppuvuonna 2008 alkanut maailmantalouden voimakas heikentyminen
jatkui vuonna 2009, joskin toisella vuosipuoliskolla nähtiin jo
joitakin myönteisiä merkkejä. Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinoiden
arvioidaan laskeneen Pohjoismaissa 10 % edellisvuoteen verrattuna.
Venäjällä ja IVY-maissa rengastoimitukset laskivat merkittävästi,
taantuvaa taloutta ja automyynnin laskua seuraten.
Autovalmistuksen vähennyttyä selvästi kesärenkaista oli markkinoilla
ylitarjontaa, mikä laski joidenkin volyymikokojen hintoja. USA
määritteli syyskuussa 2009 Kiinasta tuoduille renkaille uudet
tullimaksut kolmen vuoden ajaksi (35 %,30 %,25 %), minkä odotetaan
luovan lisäpainetta halpasegmentin kesärenkaiden hintoihin kaikilla
USA:n ulkopuolisilla markkinoilla.
Talvirenkaiden hinnat ovat kestäneet painetta kesärenkaita paremmin.
Rengasvalmistajat nostivat alkuvuonna merkittävästi tuotteidensa
hintoja kompensoidakseen valuuttojen devalvoitumista Venäjällä,
Ukrainassa, Ruotsissa ja Norjassa. Vaikka markkinoilla myytiin jonkin
verran myös vuoden 2008 varastoja, hinnat pääosin nousivat
paikallisissa valuutoissa. Venäjällä hinnoitteluympäristö oli
suhteellisen haastava johtuen sekä valmistajien että jakelijoiden
edellisvuoden varastojen realisoinnista.
Talvirenkaiden kuluttajamyynnin aikainen alkaminen sekä oikea talvi
runsaine lumisateineen koko Euroopassa, Venäjällä ja IVY-maissa
laskivat varastotasoja ja tarjoavat hyvät mahdollisuudet myynnin
kasvattamiseen vuonna 2010.
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Raaka-ainehinnat laskivat merkittävästi vuoden 2008 lopun ja vuoden
2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mutta vanhat varastot ja
sopimukset rasittivat rengasvalmistajien tuloksia vuoden 2009
alkupuolella. Raaka-ainetoimittajien hinnankorotuspyynnöt
lisääntyivät toisen vuosipuoliskon aikana. Erityisesti luonnonkumin
hinta on kohonnut nopeasti ja sen odotetaan vaikuttavan jonkin verran
rengasvalmistajien katteisiin vuoden 2010 toisella puoliskolla.
Sellun, sahatavaran ja metallien jonkin verran kasvanut kysyntä ja
kohonneet hinnat lisäsivät hieman metsä- ja kaivoskoneiden
valmistusta, mikä alkoi vuoden lopulla tukea raskaiden renkaiden
kysynnän elpymistä.
Kuorma-autonrenkaiden markkinat laskivat Euroopassa noin 30 % ja
raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä putosi alle puoleen
edellisvuotisesta. Kaiken kaikkiaan kilpailutilanne markkinoilla on
aikaisempaa kovempi kaikissa tuoteryhmissä.
Loka-joulukuu 2009
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto loka-joulukuussa oli 247,7 MEUR
(267,7), eli 7,5 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.
Myynti laski Pohjoismaihin 12,4 % ja Pohjois-Amerikkaan 6,0 %. Myynti
kasvoi Venäjälle ja IVY-maihin 24,7 % sekä Keski- ja Itä-Eurooppaan
13,9 %.
Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat vuoden
neljännellä neljänneksellä 30 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna ja 4 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
Kiinteät kustannukset olivat 77,6 MEUR (88,3) ja niiden osuus
liikevaihdosta oli 31,4 % (33,0 %).
Nokian Renkaat -konsernin liiketulos oli 40,8 MEUR (46,5). Tulosta
rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva
kulukirjaus 2,8 MEUR (5,1) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja
-varauksista 3,1 MEUR (1,0).
Nettorahoitustuotot olivat 6,0 MEUR (-58,6). Rahoituskuluihin
sisältyy 1,9 MEUR (1,9) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää
laskennallista kulukirjausta. Nettorahoitustuotot sisältävät
valuuttakurssieroja 6,8 MEUR (-51,7). Valuuttakurssieroissa on
1.1.2009 alkaen valuuttatermiinien korkovaikutus. Vertailuvuoden
tiedot on muutettu vastaavasti.
Tulos ennen veroja oli 46,7 MEUR (-12,2). Tilikauden tulos oli 29,2
MEUR (-11,6). Osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (-0,09 euroa).
Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja
käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Cash flow II) oli 249,2 MEUR
(298,2).
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Tammi-joulukuu 2009
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 798,5
MEUR (1 080,9), eli 26,1 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta
aiemmin. Myynti väheni Pohjoismaihin 18,9 % muodostaen 45,4 % (41,8
%) koko konsernin myynnistä. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin laski
55,0 % ja oli 20,3 % (33,6 %) konsernin myynnistä. Myynti Keski- ja
Itä-Eurooppaan kasvoi 3,6 % muodostaen 23,4 % (17,0 %) konsernin
myynnistä. Myynti Pohjois-Amerikkaan lisääntyi edellisvuodesta 6,0 %
ja oli 10,5 % (7,4 %) konsernin myynnistä.
Henkilöautonrenkaat-yksikön myynti laski 28,9 % muodostaen 60,0 %
(62,8 %) koko konsernin myynnistä. Raskaiden renkaiden myynti
heikkeni 48,8 % ja oli 5,7 % (8,3 %) konsernin myynnistä. Vianorin
myynti laski 11,4 % muodostaen 31,1 % (26,1 %) konsernin myynnistä.
Muun liiketoiminnan myynti heikkeni 14,5 % ja oli 3,2 % (2,8 %)
konsernin myynnistä.
Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat tammijoulukuussa 9 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kiinteät kustannukset olivat 276,6 MEUR (309,6). Kiinteiden
kustannusten osuus liikevaihdosta oli 34,6 % (28,6 %). Palkat olivat
yhteensä 131,0 MEUR (175,5 MEUR), eli 44,6 MEUR vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin.
Nokian Renkaat -konsernin liiketulos oli 102,0 MEUR (247,0). Tulosta
rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva
kulukirjaus 11,8 MEUR (18,6) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja
-varauksista 7,1 MEUR (6,4).
Nettorahoituskulut olivat 28,6 MEUR (73,2). Nettokorkokulut olivat
14,8 MEUR (21,7) ja sisälsivät 7,6 MEUR (7,3) vaihtovelkakirjalainaan
liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut sisältävät
valuuttakurssieroja 13,8 MEUR (51,5), joista -10,3 MEUR (-2,0) syntyi
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtuen Venäjän ruplan ja
Kazakstanin tengen poikkeuksellisen korkeista suojauskuluista.
Valuuttakurssi-eroissa on 1.1.2009 alkaen valuuttatermiinien
korkovaikutus. Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaavasti.
Tulos ennen veroja oli 73,5 MEUR (173,8). Tilikauden tulos oli 58,3
MEUR (139,9). Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (1,12 euroa).
Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk)
oli 8,4 % (20,5 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen,
investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Cash flow II) oli
123,1 MEUR (9,5).
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3 503 (3 812) ja
katsauskauden lopussa 3 292 (3 784). Vianor-rengasketjussa
työskenteli katsauskauden lopussa 1 388 (1 440) henkilöä ja Venäjällä
640 (684) henkilöä.
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Taloudellinen asema 31.12.2009
Velkaantumisaste oli 34,8 % (41,0 %). Korollinen nettovelka oli 263,7
MEUR (319,0). Omavaraisuusaste oli 62,0 % (54,8 %).
Konsernin korolliset velat olivat 326,2 MEUR (432,3), josta
lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 72,4 MEUR (37,8).
Korollisten velkojen keskikorko oli 4,45 % (4,46 %).
Vaihtovelkakirjan laskennallisen kulukirjauksen eliminoinnin jälkeen
korollisten velkojen keskikorko oli 2,16 % (2,76 %).
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä
456,1 MEUR, josta 185,4 MEUR oli komittoituja. Lyhytaikaisilla
luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja,
myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä
hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran
kausivaihtelu.
Huhtikuussa 2010 erääntyvä 180 MEUR monivaluuttalaina
jälleenrahoitettiin ja allekirjoitettiin vuoden 2009 viimeisellä
neljänneksellä.
Verokanta
Konsernin verokantaan vaikuttavat Venäjältä saadut verohelpotukset.
Verohelpotukset ovat voimassa niin kauan kun yhtiölle kertyy Venäjän
investointia vastaava määrä veroa tuotoista ja sen jälkeen kahden
vuoden ajan.
HENKILÖAUTONRENKAAT
10-12/09 10-12/08 Muutos% 1-12/09 1-12/08 Muutos%
Liikevaihto, MEUR
Liiketulos, MEUR
Liiketulos-%
RONA, %
(liukuva 12 kk)

135,6
28,2
20,8

143,9
28,4
19,7

-5,7
-0,6

527,3
106,2
20,1
11,7

741,6
230,0
31,0
26,6

-28,9
-53,8

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto vuonna 2009 oli 527,3 MEUR
(741,6), eli 28,9 % edellisvuotista vähemmän. Liiketulos oli 106,2
MEUR (230,0) ja liiketulosprosentti oli 20,1 % (31,0 %).
Henkilöautonrenkaiden liikevaihdon laskuun edellisvuoteen verrattuna
vaikutti eniten Venäjällä ja IVY-maissa merkittävästi heikentynyt
myynti, mikä oli seurausta automyynnin romahduksesta, asiakkaiden
suurista talvirengasvarastoista sekä jakelijoiden rahoitusmahdollisuuksien vähyydestä. Myynti kasvoi Pohjois-Amerikassa sekä
Keski- ja Itä-Euroopassa. Talvirenkaiden markkinaosuus kasvoi
Pohjoismaissa, Pohjois-Amerikassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Uusi
pohjoisten olojen nastarengas, Nokian Hakkapeliitta 7, voitti
Pohjoismaissa ja Venäjällä käytännöllisesti katsoen kaikki
autolehtien rengastestit, lisäten myyntiä talvirengassesongissa.
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Venäjän ja IVY-maiden myynnin lasku sekä talvirenkaiden osuuden
pieneneminen kokonaismyynnistä heikensivät myyntimixiä ja
keskihintaa. Valuuttojen devalvoituminen ydinmarkkinoilla vaikutti
noin 60 prosenttiin myynnistä heikentäen katteita. Toteutetut
hinnankorotukset paransivat kesärenkaiden hintoja, mutta
talvirenkaiden keskihinta laski johtuen heikommasta tuote- ja
maamixistä.
Voimakkaasti heikentynyt kysyntä vuodenvaihteessa 2008-2009 vaati
välittömiä toimenpiteitä yhtiön tuotantorakenteen muuttamiseksi.
Rakenteellisten kiinteiden kustannusten vähentämiseksi tuotantoa
sopeutettiin ja vuoden lopussa varastot olivat laskeneet selvästi
alle edellisvuoden tason. Myyntisaamiset ja investoinnit vähenivät
merkittävästi vuoteen 2008 verrattuna. Kustannustehokkaamman Venäjäntuotannon osuuden kasvu sekä raaka-ainehintojen lasku alkoivat
vähitellen näkyä tuloksessa.
Henkilöautonrenkaiden kassavirta parani merkittävästi vuonna 2009
rakennemuutosten, henkilöstömäärän sopeuttamisen, varastojen
pienentämisen, investointien leikkaamisen ja kaikkiin
kustannuslajeihin kohdistuvan säästöohjelman ansiosta.
Onnistunut saatavien kotiuttaminen ja jakelijoiden varastojen
pieneneminen vuonna 2009 tukevat tavoitetta myynnin kasvattamiseksi
Venäjällä ja IVY-maissa vuonna 2010. Ulkomaisten uusien autojen
myynnin on arvioitu Venäjällä kasvavan 10-25 % edellisvuoteen
verrattuna. Muita tavoitteita vuodelle 2010 ovat uusien
myyntimahdollisuuksien hyödyntäminen länsimarkkinoilla, renkaiden
myyntihintojen optimointi sekä käyttöpääoman hallinta.
RASKAAT RENKAAT
10-12/09 10-12/08 Muutos% 1-12/09
Liikevaihto, MEUR
Liiketulos, MEUR
Liiketulos-%
RONA, %
(liukuva 12 kk)

15,3
2,2
14,7

19,9
2,2
11,1

-23,3
1,8

50,1
0,0
0,0
0,0

1-12/08 Muutos%
97,7
17,7
18,1
25,9

-48,8
-99,9

Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto vuonna 2009 oli 50,1 MEUR
(97,7) eli 48,8 % vähemmän kuin edellisvuonna. Liiketulos oli 0,0
MEUR (17,7). Liiketulosprosentti oli 0,0 % (18,1 %). Tulosta laskivat
heikko myynti ja edellisvuoden tuotannosta peräisin olevien suurten
varastojen takia tehdyt voimakkaat tuotannon sopeutustoimenpiteet.
Raskaiden renkaiden myynti laski kaikissa tuoteryhmissä.
Myyntimixistä johtuen keskihinta parani hieman, vaikka hintakilpailu
kiristyi. Poikkeuksellisen vähäinen konevalmistus heikensi
metsäkonerenkaiden kysyntää. Satama- ja kaivoskonerenkaiden ja
erilaisten työkoneiden erikoisrenkaiden kysyntä laski alle puoleen
edellisvuoden tasosta maailmantalouden taantumasta johtuen.
Tilauskanta alkoi kuitenkin toisesta neljänneksestä eteenpäin

7(22)

asteittain parantua johtuen asiakkaiden alhaisista varastoista ja
lievästä luottamuksen paranemisesta markkinoilla.
Vuoden 2008 puolella aloitettujen ja koko vuoden 2009 ajan
jatkuneiden tuotannon sopeutustoimien positiiviset vaikutukset
alkoivat näkyä täysimääräisesti toisella vuosipuoliskolla. Kiinteät
kustannukset laskivat suunnitelmien mukaisesti. Varastot pienentyivät
merkittävästi ja saavuttivat tavoitetason. Varastotason aleneminen
mahdollisti katsauskauden lopulla tuotantomäärän kasvattamisen, mikä
yhdessä raaka-ainekustannusten alenemisen kanssa alkoi parantaa
tuottavuutta ja kannattavuutta. Positiivinen käänne näkyi viimeisen
neljänneksen liiketuloksessa, joka parani edellisvuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna. Kassavirta oli vuonna 2009 selvästi
positiivinen.
Raskaiden renkaiden vuoden 2010 painopistealueita ovat uusien
asiakkaiden hankinta, uusien tuotteiden kehitysohjelmien
nopeuttaminen sekä uusien logistiikka- ja asiakaspalvelukonseptien
lanseeraus.
VIANOR
Oma myyntipisteverkosto
10-12/09 10-12/08 Change%
Liikevaihto, MEUR
Liiketulos, MEUR
Liiketulos, %
RONA, %
(liukuva 12 kk)

104,5
7,9
7,5

116,5
11,1
9,6

-10,3
-29,4

1-12/09 1-12/08 Change%
273,2
-3,0
-1,1
-3,2

308,3
4,4
1,4
3,0

-11,4
-166,5

Vianorin liikevaihto vuonna 2009 oli 273,2 MEUR (308,3) eli 11,4 %
vähemmän kuin vuonna 2008. Liiketulos oli -3,0 MEUR (4,4) ja
liiketulosprosentti oli -1,1 % (1,4 %).
Alhainen kysyntä kaikissa asiakasryhmissä laski Vianorin myyntiä ja
liiketulosta vuonna 2009. Vianorissa jatkettiin kiinteitä
kustannuksia karsivia rakennemuutoksia, kuten kannattamattomien
toimipaikkojen sulkemisia ja henkilöstövähennyksiä. Varastoja
pienennettiin ja optimoitiin kannattavimpien tuoteryhmien mukaisesti.
Kassavirta oli edellisvuotta parempi ja selvästi positiivinen,
johtuen kiinteiden kustannusten ja varastojen vähenemisestä.
Franchising- ja partner-verkosto
Vuoden 2009 aikana Vianor laajensi franchising- ja partnerverkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 116 myyntipisteellä.
Viimeisellä neljänneksellä Vianorin verkosto kasvoi 38
myyntipisteellä ja Vianor laajentui Georgiaan ja Bulgariaan. Vuoden
lopussa Vianor toimi 19 maassa, kattavimmin Pohjoismaissa, Venäjällä
ja Ukrainassa. Vianor-verkostoon kuului yhteensä 623 myyntipistettä,
joista 453 oli partner- ja franchisingpisteitä ja 170 omia
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myyntipisteitä. Markkinaosuudet nousivat verkoston laajentumisen
seurauksena.
Vuonna 2010 Vianorissa keskitytään myynnin ja markkinaosuuksien
parantamiseen, pikahuoltopalvelujen kehittämiseen, renkaiden
hintatason säilyttämiseen sekä kustannustehokkuuden parantamiseen.
Partner-verkoston laajentaminen jatkuu aikaisempien suunnitelmien
mukaisesti, tavoitteena kasvattaa ketju yli 700 myyntipisteeseen
vuoden 2010 loppuun mennessä.
MUU LIIKETOIMINTA
Kuorma-autonrenkaat
Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto vuonna 2009 oli 28,5 MEUR
(33,4) eli 14,5 % edellisvuotta vähemmän. Nokian kuorma-autonrenkaat
kasvatti osuuttaan Euroopan markkinassa, joka heikkeni noin 30 %.
Yhtiön kuorma-autonrenkaiden myyntiä laajennettiin uusille markkinaalueille Itä-Eurooppaan. Sopimusvalmistuksen määriä vähennettiin ja
varastot pienenivät tavoitetasoon.
Vuonna 2010 keskitytään vahvemman talvirengasvalikoiman, erityisesti
pohjoisiin oloihin suunniteltujen Nokian Hakkapeliitta Truck renkaiden potentiaalin hyödyntämiseen. Tuotevalikoimaan tulee vuoden
aikana useita uusia rengaskokoja. Laajentuminen uusille markkinaalueille Itä-Euroopassa jatkuu.
VENÄJÄ JA IVY-MAAT
Katsauskaudella yhtiön myynti Venäjällä ja IVY-maissa vuonna 2009 oli
172,1 MEUR (382,4). Myynti laski 55,0 % verrattuna edellisvuoteen.
Myynti Venäjällä oli 116,7 MEUR (309,8) ja IVY-maissa (poislukien
Venäjä) 55,4 MEUR (72,6). Nokian Renkaiden myynti laski johtuen
heikentyneestä kysynnästä sekä asiakkaiden korkeista varastotasoista
ja rahoitusvaikeuksista. Markkinaosuutta menetettiin johtuen
kuluttajien siirtymisestä halvempiin merkkeihin, mutta Nokian Renkaat
säilytti asemansa A-segmentin premium-renkaiden markkinajohtajana.
Yhtiön jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että
Vianorin verkostoa kasvattamalla. Vianor laajeni Venäjällä ja muissa
IVY-maissa viimeisen neljänneksen aikana 28 myyntipisteellä. Alueella
toimi katsauskauden lopussa yhteensä 353 Vianorin franchisingpistettä.
Kuusi Venäjän-tehtaan seitsemästä tuotantolinjasta toimi rajoitetulla
kapasiteetilla. Merkittävä osa valmistuksesta meni vientiin johtuen
heikentyneestä kysynnästä Venäjällä. Tehtaalle asennettiin uudet
sekoituskoneet ja otettiin käyttöön varaston laajennus. Koko
tuotantoprosessin käyttöönotto Venäjän-tehtaalla vähentää
logistiikka- ja raaka-ainekustannuksia edellisvuoteen verrattuna.
Hakkapeliitta Village, neljän talon ja 167:n asunnon kokonaisuus,
valmistui. Asunnot myydään henkilöstölle omakustannushintaan vuonna
2010 omistusoikeuksien rekisteröinnin valmistumisen jälkeen.

9(22)

Kaiken kaikkiaan Venäjän talous näyttää omaksuneen uudet
realiteetit ja tilanne on pääosin vakaa. Venäjän talous taantui
alkuvuonna 2009 arvioidun BKT:n kasvun ollessa katsauskauden lopussa
-7,9 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Kuluttajien
ostovoima vuonna 2009 on heikompi kuin edellisvuonna, mutta sen
odotetaan paranevan vuodesta 2010 alkaen. Kasvun avain on rahoituksen
saatavuus. Markkinoille tuli tauon jälkeen toisella vuosipuoliskolla
asuntoluottotarjontaa 12-14 %:n korkotasolla, mikä ennakoi jatkossa
helpotusta muille kulutustavarasektoreille. Välillä 2010-2014 BKT:n
vuotuisen kasvun on arvioitu olevan keskimäärin yli 4 %.
Uusien autojen myynti, tärkein premium-renkaiden myyntiin vaikuttava
tekijä, laski 49 % edellisvuoteen verrattuna. Tämän hetken
ennusteiden mukaan automyynti alkaa vuonna 2010 hitaasti kasvaa ja
kasvu kiihtyy vuosina 2011–2012.
Rupla devalvoitui vuoden 2008 lopulta alkuvuoteen 2009
päävaluuttoihin nähden yli 20 %. Öljyn hinnan tukemana ruplan kurssi
on vakautunut euroon nähden.
Hyvä markkinapotentiaali ei ole hävinnyt; vahva kuluttajakysyntä on
piilevänä olemassa. Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien
sisäpuolella (tuontirenkaille 20 %:n tullimaksu) yhdessä laajentuvan
Vianor-rengasketjun kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun
markkinassa.
INVESTOINNIT
Viimeisen neljänneksen investoinnit olivat 9,6 MEUR (67,0). Yhtiön
kokonaisinvestoinnit vuonna 2009 olivat 86,5 MEUR (181,2). Niistä
51,2 MEUR (121,0) liittyi vuonna 2008 aloitettujen Venäjän-tehtaan
laajentamisprojektien viimeistelyyn. Muut olivat tuotannollisia
investointeja Nokian-tehtaaseen, uusien tuotteiden muotteja sekä
Vianorin laajentumishankkeita.
MUUT ASIAT
1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle
Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti hakea optio-oikeuksien 2007A
listaamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:öön siten, että listaus alkaa
1.3.2009. Optio-oikeuksia 2007A on yhteensä 2.250.000 kappaletta.
Kukin optio-oikeus 2007A oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat
Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007A alkoi
1.3.2009 ja päättyy 31.3.2011. Yhteensä optio-oikeuksilla 2007A voi
merkitä enintään 2.250.000 osaketta. Katsauskauden lopussa
merkintähinta optio-oikeuksilla 2007A oli 16,08 euroa/osake.
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot.
2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet
Nokian Renkaat Oyj:n 9.12.2008 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004B-optioilla merkitty 400
osaketta ja 2004C-optioilla 200 osaketta. Merkinnöistä johtuva
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osakepääoman korotus 120 euroa on merkitty kaupparekisteriin
25.2.2009. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi (NASDAQ OMX
Helsinki Oy) yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26.2.2009. Korotuksen
jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli 124 846 590 kappaletta ja
osakepääoma 24 969 318 euroa.
Nokian Renkaat Oyj:n 25.2.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004B-optioilla merkitty 1
900 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 380 euroa on
merkitty kaupparekisteriin 25.5.2009. Osakkeet tulivat kaupankäynnin
kohteeksi (NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa
26.5.2009. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli
124 848 490 kappaletta ja osakepääoma 24 969 698 euroa.
Nokian Renkaat Oyj:n 25.5.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004C-optioilla merkitty 400
osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 80 euroa on
merkitty kaupparekisteriin 20.8.2009. Osakkeet tulivat kaupankäynnin
kohteeksi (NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa
21.8.2009. Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli 124 848
890 kappaletta ja osakepääoma 24 969 778 euroa.
Nokian Renkaat Oyj:n 20.8.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004C-optioilla merkitty 300
osaketta ja vuoden 2007 optio-oikeuksien 2007A-optioilla 300
osaketta. 2004C optioilla tehdyistä merkinnöistä johtuva osakepääoman
korotus 60 euroa on merkitty kaupparekisteriin 17.11.2009. 2007A
optioilla tehdyillä merkinnöillä ei osakepääomaa korotettu, vaan
entistä nimellisarvoa vastaava summa merkittiin vapaan oman pääoman
rahastoon. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 18.11.2009.
Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä oli 124 849 490
kappaletta ja osakepääoma 24 969 838 euroa.
Nokian Renkaat Oyj:n 17.11.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004C-optioilla merkitty 1
900 osaketta. 2004C-optioilla tehdyistä merkinnöistä johtuva
osakepääoman korotus 380 euroa on merkitty kaupparekisteriin
15.12.2009. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 16.12.2009.
Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 124 851 390
kappaletta ja osakepääoma 24 970 218 euroa.
3. Osakekurssin kehitys
Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 17,00 euroa
(7,91 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 12,60 euroa (21,11
euroa), ylin noteeraus 18,85 euroa (33,73 euroa) ja alin 7,00 euroa
(7,17 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 222 305 175 osaketta
(309 290 887 osaketta), mikä on 178 % (248 %) yhtiön koko
osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli
2,122 (0,987) miljardia euroa. Osakkeenomistajista 37,8 % (41,0 %)
oli suomalaisia ja 62,2 % (59,0 %) hallintarekisterissä olevia
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ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 16 %:n
omistusosuuden.
4. Yhtiökokouspäätökset
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 2.4.2009 vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,40 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 7.4.2009 ja maksupäivä
21.4.2009.
4.1 Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov,
Petteri Walldén ja Kai Öistämö. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Yasuhiko Tanokashira. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Petteri Walldénin.
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
4.2 Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
5.833 euroa eli 70.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.917
euroa eli 35.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta
mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle.
Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio päätettiin maksaa 60prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten,
että 3.4.–30.4.2009 hankitaan Nokian Renkaat OYj:n osakkeita
pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 28.000 eurolla ja kunkin
hallituksen jäsenen lukuun 14.000 eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa
hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön
osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri
korvausta hallitustyöskentelystä.
5. Muutoksia osakkeenomistuksessa
Nokian Renkaat vastaanotti 10.11.2009 BlackRock, Inc.:lta
ilmoituksen, jonka mukaisesti Black Rock Investment Management (UK)
Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 % rajan
9.11.2009 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment
Management (UK) Limited omisti sen jälkeen yhteensä 6.270.634 kpl
Nokian Renkaiden osaketta, mikä edusti 5,02 %:n osuutta yhtiön
yhteensä 124.848.890 osakkeesta ja äänimäärästä.
6. Sopeutustoimet ja säästöohjelma
Nokian Renkaat aloitti vuodenvaihteessa 2008-2009 toimenpiteet
tuotantonsa ja rakenteensa sopeuttamiseksi tavoitteenaan tuottavuuden
parantaminen ja vuositasolla noin 50 MEUR:n kustannussäästöjen
aikaansaaminen. Yhtiö tiedotti sopeuttamistoimia koskevien yt-
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neuvottelujen päätöksistä pörssitiedotteilla 19.11.2008,
19.12.2008, 20.1.2009 ja 9.3.2009.
Nokian-tehtaan tuotannon työaikamuoto muuttui katkeamattomasta
seitsemänpäiväisestä kolmivuorotyöstä viisipäiväiseen katkeavaan
kolmivuorotyöhön. Muutoksen seurauksena Nokian henkilöautonrenkaiden
Nokian-tehtaan vuotuinen kapasiteetti väheni aikaisemmasta noin
kuudesta miljoonasta noin neljään miljoonaan renkaaseen.
Vianor sopeutti rakennettaan ja kustannuksiaan lopettamalla
kannattamattomia toimipaikkoja ja vähentämällä henkilöstön määrää.
Vuonna 2009 Nokian Renkaat –konsernista vähennettiin 492 henkilöä.
Lomautuksia toteutettiin säästöohjelman mukaisesti kaikissa
yksiköissä.
Kustannussäästöjä saavutettiin 68,8 MEUR edellisvuoteen verrattuna,
mikä ylitti asetetut tavoitteet; palkkakustannuksissa säästettiin
44,6 MEUR ja kiinteissä kustannuksissa (poislukien palkat) 24,2 MEUR.
LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT
Konsernin lyhyen ajan riskit liittyvät epävarmuuteen maailmantalouden
elpymisvauhdista ja elpymisen vaikutuksista rengasmarkkinoiden
kysyntään ja myyntivolyymeihin.
Valuuttakurssiriskien osalta Nokian Renkaiden lähiajan merkittävin
riski liittyy Ukrainan grivnan kehitykseen.
Konsernin liikevaihdosta runsaat 35 % syntyy euromääräisestä
myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän
rupla, Yhdysvaltain dollari, Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Ukrainan
grivna.
Nokian Renkaiden muut lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
asiakkaiden rahoitusvaikeuksiin erityisesti Venäjällä ja IVY-maissa,
myynnin onnistumiseen päämarkkinoilla sekä rahoitusmarkkinoiden
kehitykseen. Myyntisaamisten turvaamiseen on kiinnitetty erityistä
huomiota. Venäjän saatavat edustavat noin 23 % konsernin
kokonaissaatavista. Erääntyneiden myyntisaatavien määrä Venäjällä ja
IVY-maissa on palannut normaalille tasolle ja saadut maksut ovat
toteutuneet linjassa tehtyjen sopimusten kanssa.
Nokian Renkailla on meneillään eräitä oikeusprosesseja ja riitaasioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan
tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta merkittäviä vaikutuksia.
NÄKYMÄT VUODELLE 2010
Renkaiden kysyntä näyttää vakautuneen, ja hitaan elpymisen merkkejä
on nähtävissä. Renkaiden varastotasot ovat alhaiset kaikilla
markkinoilla. Myyntisaatavat ja riskit ovat normalisoituneet Nokian
Renkaiden ydinmarkkinoilla. Valuuttakurssit yhtiön ydinmarkkinoilla
(poislukien Ukraina) ovat vakautuneet alkuvuodesta 2009 ja näyttävät
vahvistumisen merkkejä.
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Pohjoismaiden, Venäjän ja IVY-maiden osuuden yhtiön myynnistä
arvioidaan kasvavan vuonna 2010. Tällä on positiivinen vaikutus
myyntimixiin ja hintoihin.
Nokian Renkaiden kannattavuutta ja tuottavuutta tukevat Venäjän
valmistuksen lisääntyvä osuus, toteutetut rakennemuutokset sekä
kustannusleikkaukset. Yhtiön raaka-ainekustannusten odotetaan
nousevan 6 % vuoteen 2009 verrattuna.
Renkaiden hinnoitteluympäristön ennakoidaan olevan haastava Nokian
Renkaiden ydinmarkkinoilla. Hinnankorotuksia on vaikea toteuttaa,
vaikka raaka-ainehinnat nousevat.
Vahva ja kasvava jakeluverkosto, hyvä logistinen sesonginhallinta,
parantunut kustannusrakenne, jossa pääosa valmistuksesta on Venäjän
ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella, sekä uudet tuotteet antavat
Nokian Renkaille hyvät edellytykset vahvistaa markkinajohtajuutta
ydinmarkkinoillaan ja valmiudet palata kannattavalle kasvu-uralle
vuonna 2010.
Ohjeistus vuodelle 2010:
Vuonna 2010 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja
liiketulosta vuoteen 2009 verrattuna.
INVESTOINNIT VUONNA 2010
Nokian Renkaiden kokonaisinvestoinnit vuonna 2010 ovat noin 50 MEUR
(2009: 86.5 MEUR). Noin 20 MEUR käytetään uusien tuotteiden
valmistamisessa tarvittaviin muotteihin ja laitteisiin sekä noin 15
MEUR (2009: 51.2 MEUR) Venäjän-tehtaan toimintoihin.
Nokialla 11.2.2010
Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

*****
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan
taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat
voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”,
”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista
ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon
tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin
päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin
lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne
liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä
tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset
voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa
lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.
*****
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Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IFRS-standardien
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. 1.1.2009 alkaen on huomioitu
uudistettu IAS 1 'Tilinpäätöksen esittäminen' -standardi, joka
vaikuttaa konsernin tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman
esitystapaan. Lisäksi konserni on soveltanut uutta IFRS 8
'Toimintasegmentit' -standardia, joka vaikuttaa liitetietojen
segmentti-informaatioon. Muilta osin tässä tilinpäätöstiedotteessa
on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia
IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’ -standardin vaatimuksia.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
Miljoonina euroina
Liikevaihto
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut
Bruttokate
Liiketoiminnan muut tuotot
Myynnin ja markkinoinnin
kulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Tulos ennen veroja
Verokulut
1)
Tilikauden tulos

10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08 Muutos-%

247,7

267,7

-143,4
104,2
1,0

-152,3
115,4
1,2

-478,0
320,4
2,2

-588,1
492,7
2,2

-18,7
-35,0
0,2

-49,7
-6,5
-8,3
40,8
23,6
-17,7
46,7
-17,5
29,2

-55,5
-9,6
-5,2
46,5
83,9
-142,6
-12,2
0,6
-11,6

-174,1
-24,5
-22,1
102,0
97,1
-125,7
73,5
-15,2
58,3

-198,8
-27,4
-21,8
247,0
111,1
-184,3
173,8
-33,9
139,9

-12,4
-10,8
1,5
-58,7
-12,6
-31,8
-57,7
-55,1
-58,3

29,2
0,0

-11,6
0,0

58,3
0,0

139,9
0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu tulos/osake
laimentamaton, euroa
0,23
laimennettu, euroa
0,24

-0,09
-0,07

0,47
0,49

1,12
1,10

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

798,5 1 080,9

-26,1

-58,4
-55,4
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KONSERNIN
LAAJA TULOSLASKELMA
Miljoonina euroina
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen:
Voitot/Tappiot nettosijoituksen suojauksista
Koronvaihtosopimukset
Ulkomaisiin yksiköihin
liittyvät muuntoerot
2)
Tilikauden muut laajan
tuloksen erät yhteensä
verojen jälkeen
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

10-12/09 10-12/08 1-12/09 1-12/08

29,2

-11,6

58,3

139,9

-10,1
0,1

5,3
-0,2

-24,4
0,1

6,2
-0,1

13,0

-43,7

-12,8

-46,4

3,0

-38,6

-37,0

-40,3

32,3

-50,2

21,2

99,6

32,3
0,0

-50,2
0,0

21,2
0,0

99,6
0,0

1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden
tulosta vastaavaa veroa.
2)Konsernissa on tämän vuoden alusta lähtien sisäisiä lainoja, joita
käsitellään IAS 21 'Valuuttakurssien muutosten vaikutukset'
-standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksikköihin.
MUUT TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
Oma pääoma/osake, euro
Korollinen nettovelka,
milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa
Poistot, milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl)
kauden lopussa
keskimäärin
keskimäärin, laimennettuna

31.12.09

31.12.08 Muutos-%

62,0
34,8
6,07

54,8
41,0
6,20

263,7
86,5
61,9
3 503

319,0
181,2
56,2
3 812

124,85
124,85
129,76

124,85
124,61
131,47

-2,2
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KONSERNITASE

31.12.09

31.12.08

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yht.

507,6
55,0
19,2
0,1
0,2
9,9
28,7
620,7

499,8
53,9
19,0
0,1
0,2
11,6
20,3
604,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yht.

200,0
248,0
90,7
62,5
601,2

290,9
268,4
143,0
113,2
815,5

Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muuntoerot
Arvonmuutosrahasto
Kertyneet voittovarat
Vähemmistöosuus
Oma pääoma yht.

25,0
155,2
-90,2
0,0
667,6
0,0
757,6

25,0
155,2
-53,0
-0,1
647,6
2,7
777,3

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Korolliset velat
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yht.

29,4
1,4
253,8
2,1
286,7

27,6
1,1
394,5
2,1
425,3

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat
Muut lyhytaikaiset velat
Varaukset
Korolliset velat
Lyhytaikaiset velat yht.

33,8
70,7
0,7
72,4
177,6

79,0
99,9
1,1
37,8
217,8

1 221,9

1 420,4

Taseen loppusumma
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Miljoonina euroina

1-12/09

1-12/08

228,5
-34,3

201,1
-182,7

194,2

18,4

-92,8

-177,2

0,1

6,4

-117,2

25,1

15,4
-49,9

147,5
-62,3

-151,7

116,7

Rahavarojen nettomuutos

-50,2

-42,1

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

113,2
-0,5
62,5
-50,2

158,1
-2,8
113,2
-42,1

Liiketoiminnan rahavirta:
Toiminnasta kertyneet
rahavarat
Rahoituserät ja verot
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat
Investointien rahavirta:
Investointeihin käytetyt
nettorahavarat
Rahoituksen rahavirta:
Osakeannista saadut maksut
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos
Maksetut osingot
Rahoitukseen käytetyt
nettorahavarat
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Miljoonina euroina

Osakepääoma
Oma pääoma
1.1.2008
24,7
Osingonjako
Käytetyt
osakeoptiot
0,2
Osakeperusteiset
maksut
Muut muutokset
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Vähemmistöosuuden
muutos
Oma pääoma
31.12.2008
25,0
Oma pääoma
1.1.2009
25,0
Osingonjako
Käytetyt
osakeoptiot
0,0
Osakeperusteiset
maksut
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Vähemmistöosuuden
muutos
Oma pääoma
31.12.2009
25,0

KertyYliArvon- neet
Vähemkurssi- Muunto- muutos- voitto- mistörahasto erot
rahasto varat
osuus Yht.
149,0

-12,8

0,0

551,9
-62,3

0,0

712,8
-62,3

6,2

6,4

-40,2

-0,1

18,7
-0,6

18,7
-0,6

139,9

99,6
2,7

2,7

155,2

-53,0

-0,1

647,6

2,7

777,3

155,2

-53,0

-0,1

647,6
-49,9

2,7

777,3
-49,9

0,0

0,0

-37,2

155,2

-90,2

0,1

0,0

11,8

11,8

58,3

21,2

667,6

-2,7

-2,7

0,0

757,6

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen jaon
mukaisesti. Toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen tulosyksikkörakenteeseen ja taloudelliseen raportointiin. Toimintasegmentit koostuvat liiketoiminnoista, joiden tuotteisiin tai
palveluihin liittyvät markkinointistrategiat, jakelukanavat,
riskit ja kannattavuus poikkeavat muista toimintasegmenteistä.
Niitä myös johdetaan erillisinä yksikköinä.
IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia
toimintasegmenttejä, sillä jo aiemmin segmentti-informaatio on
perustunut sisäiseen taloudelliseen raportointiin, jossa varojen
ja velkojen arvostusperiaatteet ovat IFRS-säännösten mukaiset.
Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan ja
niiden tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia
resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liiketulokseen.
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Toimintasegmentit ovat:
Henkilöautonrenkaat -tulosyksikkö kehittää, valmistaa ja myy kesäja talvirenkaita henkilö- ja jakeluautoihin.
Raskaat Renkaat -tulosyksikön tuotot koostuvat vastaavasti metsäkonerenkaista, maatalouden erikoisrenkaista ja työkoneiden renkaista.
Vianor-rengasketju myy henkilö- ja jakeluautonrenkaita, kuormaautonrenkaita sekä erilaisia autoiluun liittyviä tuotteita ja
palveluita. Sen tuotevalikoimaan kuuluu Nokian-merkkisten renkaiden
lisäksi myös muita johtavia rengasmerkkejä.
Muut toiminnot koostuu Kuorma-autonrenkaat -liiketoiminnasta.
Tämän lisäksi Muut toiminnot sisältää liiketoiminnan kehittämisen
ja konsernijohdon, joita ei kohdisteta liiketoiminnoille.
Miljoonina euroina
Liikevaihto
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Muut toiminnot
Eliminoinnit
Yhteensä
Liiketulos
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Muut toiminnot
Eliminoinnit
Yhteensä
Liiketulos,
% liikevaihdosta
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Yhteensä
Kassavirta II
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Konserni yhteensä

10-12/09

10-12/08

1-12/09

1-12/08

Muutos-%

135,6
15,3
104,5
9,3
-17,0
247,7

143,9
19,9
116,5
8,9
-21,5
267,7

527,3
50,1
273,2
28,5
-80,7
798,5

741,6
97,7
308,3
33,4
-100,2
1 080,9

-28,9
-48,8
-11,4
-14,5

28,2
2,2
7,9
-2,2
4,7
40,8

28,4
2,2
11,1
-1,9
6,6
46,5

106,2
0,0
-3,0
-5,0
3,7
102,0

230,0
17,7
4,4
-6,4
1,2
247,0

-53,8
-99,9
-166,5
21,9

20,8
14,7
7,5
16,5

19,7
11,1
9,6
17,4

20,1
0,0
-1,1
12,8

31,0
18,1
1,4
22,8

212,0
6,3
26,2
249,2

241,8
18,5
31,8
298,2

109,9
5,7
7,6
123,1

-2,3
10,6
1,4
9,5

-26,1

-58,7

4 802,0
-46,1
441,7
1 195,0
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VASTUUSITOUMUKSET
Miljoonina euroina
OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset
Pantit

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset
Leasing- ja vuokravastuut
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankkimista koskevat sitoumukset
JOHDANNAISET
Miljoonina euroina
KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo
Käypä arvo
VALUUTTAJOHDANNAISET
Valuuttatermiinit
Nimellisarvo
Käypä arvo
Valuuttaoptiot, ostetut
Nimellisarvo
Käypä arvo
Valuuttaoptiot, asetetut
Nimellisarvo
Käypä arvo

31.12.09

31.12.08

0,9
35,8

0,9
37,4

5,5
101,1

2,1
104,9

3,4

1,5

31.12.09

31.12.08

3,9
0,0

14,4
-0,1

427,2
-7,1

396,5
24,4

3,9
0,0

5,0
0,5

3,9
-0,1

10,1
-0,3

Korkojohdannaisten käypä arvo perustuu sopimuksista aiheutuviin
kassavirtoihin. Koronvaihtosopimukset on kokonaisuudessaan määritetty
rahavirran suojauksiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan
tehokkaalta osaltaan omaan pääomaan ja mahdollinen tehoton osuus
tulosvaikutteisesti.
Valuuttatermiinisopimusten käypä arvo on laskettu tilinpäätöshetken
termiinikursseilla sopimuksista aiheutuvien kassavirtojen
perusteella. Valuuttaoptioiden käypä arvo on laskettu käyttäen
Garman-Kohlhagen-arvonmääritysmallia.
Valuuttajohdannaisia käytetään ainoastaan konsernin nettovaluutta
-aseman suojaustarkoituksessa. Valuuttajohdannaisten käyvän arvon
muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti lukuun ottamatta valuuttajohdannaisia, joilla suojataan ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehtyjä
valuuttamääräisiä nettosijoituksia. Näihin suojauksiin sovelletaan
suojauslaskentaa, ja sen vaatimukset täyttävien
suojausten osalta käypien arvojen muutokset kirjataan omaan pääomaan
muuntoeroihin kokonaisuudessaan lukuun ottamatta mahdollista
tehotonta osuutta ja valuutta optioiden aika-arvoa, jotka kirjataan
tulosvaikutteisesti.
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Valuuttajohdannaisten nimellisarvo on sopimusten valuuttamääräisen
nimellisarvon eurovasta-arvo tilinpäätöshetkellä.
KONSERNIN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos / osake, euro (EPS):
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos / Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Tulos / osake (laimennettu), euro (EPS):
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos / Osakkeiden
osakeantioikaistu ja laimennettu lukumäärä keskimäärin
tilikauden aikana
Optioiden laimennusvaikutus on otettu huomioon osakkeiden tilikauden
keskimääräisen markkinahinnan ylittäessä määritetyn merkintähinnan.
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Velkaantumisaste (gearing), %:
Korollinen nettovelka x 100 / Oma pääoma
Oma pääoma / osake, euro:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä katsauskauden lopussa
Liiketulosprosentti:
Liiketulos, % liikevaihdosta
MYYNTIALUEIDEN MÄÄRITTELY
Pohjoismaat: Norja, Ruotsi ja Suomi
Venäjä ja IVY:
Venäjä, Armenia, Georgia, Kazakstan, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä
Keski- ja Itä-Eurooppa:
Alankomaat, Albania, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti,
Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua,
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi,
Tanska, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
Pohjois-Amerikka: Kanada ja USA

Nokian Renkaat Oyj
Anssi Mäki
Viestintäpäällikkö
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336.
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com
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*****
Nokian Renkaiden tulos 2009 julkistetaan torstaina 11.2.2010 klo
8.00.
Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus
analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00
Hotelli Kämpissä, Helsingissä.
Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä
osoitteessa: http://www.nokiantyres.com/tulosinfo2009
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös englanninkielinen
puhelinkonferenssi. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20 7162 0025.
Tunnussana on "Nokian Tyres".
Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden
alkua osoitteesta: http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri
Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös
tilaisuuden äänitallenne.
Nokian Renkaat Oyj:n tammi-maaliskuun tulos 2010 julkaistaan 6.5.
2010. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät Internet-sivuilta
osoitteesta www.nokiantyres.com

