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Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 8.8.2007 klo 8.00
NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007
Vahva kasvu jatkui.
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto kasvoi 23,8 % ja oli 432,5 MEUR
(349,4 MEUR vastaavana aikana 2006). Liikevoitto oli 89,2 MEUR (48,6
MEUR). Tulos per osake nousi 0,57 euroon (0,26 euroa). Yhtiöllä on
vuonna 2007 edellytykset vahvaan myynnin kasvuun ja edellisvuotta
parempaan tulokseen aiempien vuosien tapaan.
Keskeiset tunnusluvut MEUR:

Liikevaihto
Liikevoitto
Voitto ennen veroja
Tilikauden voitto
Tulos/osake,euroa
Omavaraisuusaste,%
Kassavirta,(Cash Flow II)
RONA, % (liukuva 12 kk)
Gearing, %

Q2/07

Q2/06

H1/07

H1/06

2006

232,6
50,2
46,9
41,9
0,34

200,0
35,1
31,9
24,9
0,20

-20,4

-27,1

432,5
89,2
82,4
70,1
0,57
52,1
-124,2
22,4
46,6

349,4
48,6
42,0
31,8
0,26
53,2
-91,9
16,7
56,2

835,9
153,1
139,3
107,3
0,88
63,0
77,7
19,4
22,8

Toimitusjohtaja Kim Gran:
"Vuoden toinen neljännes ja ensimmäinen vuosipuolisko sujuivat Nokian
Renkaissa selvästi edellisvuotta paremmin: liikevaihto kasvoi ja
liiketulos parani kaikissa tulosyksiköissä yhtiön ydinmarkkinoilla.
Suurin osa myynnin kasvusta tuli Venäjältä, mutta myös Itä-Euroopassa
ja Pohjoismaissa myynti kasvoi merkittävästi edellisvuodesta.
Henkilöautonrenkaiden myynnistä pääosa oli talvirenkaita, mutta myös
kesärenkaiden myynti sujui hyvin. Kesärengasmyyntiä vauhditti
ensimmäistä kauttaan kuluttajamyynnissä ollut Nokian Hakka kesärengasperhe. Parantuneen myyntimixin, tehtyjen hinnankorotusten
ja uusien tuotteiden ansiosta renkaiden keskihinnat nousivat. Venäjän
valmistustoiminnan tuomat edut paransivat liiketoiminnan
kannattavuutta. Näkymät loppuvuodelle ovat hyvät ja tilauskannat
korkealla, mutta myynnin kasvuvauhti ja tulosparannus ovat alkuvuotta
maltillisempia."
Markkinatilanne
Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinat Venäjällä, IVY-maissa ja ItäEuroopassa kasvoivat edellisvuodesta, mutta Pohjoismaissa ja LänsiEuroopassa kasvu oli maltillista. Voimakkaimmin kasvoivat
talvirenkaiden, SUV-renkaiden ja korkeiden nopeusluokkien
kesärenkaiden markkinat. Raskaiden erikoisrenkaiden ja kuormaautonrenkaiden kysyntä oli korkealla ja raskaista erikoisrenkaista
oli pulaa. Useat rengasvalmistajat kompensoivat raaka-ainehintojen
nousua korottamalla tuotteittensa hintoja.
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Huhti-kesäkuu 2007
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2007 oli 232,6
MEUR (200,0 MEUR), eli 16,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta
aiemmin. Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 5,7 %, Venäjälle ja
IVY-maihin 36,2 %, Itä-Eurooppaan 27,3 %. Myynti USA:han laski
27,1 %, koska myyntiä rajoitettiin heikon USA:n dollarin takia.
Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat vuoden toisella
neljänneksellä 2 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kiinteät kustannukset olivat 67,3 MEUR (58,4 MEUR) ja niiden osuus
liikevaihdosta oli 28,9 % (29,2 %).
Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto parani ja oli 50.2 MEUR (35,1
MEUR). Nettorahoituskulut olivat -3.3 MEUR (–3,2 MEUR).
Voitto ennen veroja oli 46,9 MEUR (31,9 MEUR). Tilikauden voitto oli
41,9 MEUR (24,9 MEUR). Tulos per osake oli 0,34 euroa (0,20 euroa).
Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja
käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) parani ja oli –20,4
MEUR (-27,1 MEUR).
Tammi-kesäkuu 2007
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2007 oli 432,5
MEUR (349,4 MEUR), eli 23,8 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta
aiemmin. Konsernin laskutus Pohjoismaihin kasvoi 11,8 %, Venäjälle ja
IVY-maihin 52,1 %, Itä-Eurooppaan 66,2 % ja laski USA:han 23,5 %
edellisvuodesta.
Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kiinteät kustannukset olivat 129,6 MEUR (113,0 MEUR). Kiinteiden
kustannusten osuus liikevaihdosta oli 30,0 % (32,3 %).
Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 89,2 MEUR (48,6 MEUR).
Tulosta rasitti IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva
kulukirjaus 5,1 MEUR (3,7 MEUR). Konsernin veroaste laski 15 %:iin
Venäjän sopimusten mukaisten verohelpotusten vuoksi.
Nettorahoituskulut olivat –6,8 MEUR (–6,6 MEUR). Nettorahoituskulut
sisältävät valuuttakurssieroja -0,5 MEUR (-1,4 MEUR).
Voitto ennen veroja oli 82,4 MEUR (42,0 MEUR). Tilikauden voitto oli
70,1 MEUR (31,8 MEUR). Tulos per osake oli 0,57 euroa (0,26 euroa).
Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk)
oli 22,4 % (16,7 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen,
investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli
–124,2 MEUR (–91,9 MEUR). Omavaraisuusaste oli 52,1 % (53,2 %).
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Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3.372 (3.160) henkilöä ja
katsauskauden lopussa 3.384 (3.175). Vianor-rengasketjussa
työskenteli katsauskauden lopussa 1.219 (1.203) henkilöä ja Venäjällä
390 (308) henkilöä.
HENKILÖAUTONRENKAAT
MEUR

Q2/07

Q2/06

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto,%
RONA, %
(liukuva 12 kk)

146,6
42,0
28,6

120,3
26,8
22,3

Muutos H1/07 H1/06
%
21,8 288,0 222,1
57,4
83,6 45,8
29,0 20,6
28,4 21,2

Muutos
%
29,7
82,6

2006
533,2
133,4
25,0
24,6

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 288,0
MEUR (222,1 MEUR), eli 29,7 % viimevuotista enemmän. Liikevoitto oli
83,6 MEUR (45,8 MEUR). Liikevoittoprosentti oli 29,0 % (20,6 %).
Henkilöautojen kesä- ja talvirenkaiden myynti sujui erittäin hyvin
keskeisillä markkina-alueilla ja erityisesti Venäjällä. Myynti
painottui talvirenkaisiin, joiden ennakkomyynti jakeluportaalle oli
vilkasta. Eniten kasvoi Nokian Hakkapeliitta 5 ja Nokian
Hakkapeliitta SUV 5 -renkaiden myynti. Nokian Hakka
-kesärengasperheen markkinoille tulo vauhditti kesärengaskauppaa.
Hyvän myyntimixin, uusien tuotteiden ja tehtyjen hinnankorotusten
ansiosta renkaiden keskihinnat nousivat edellisvuodesta.
Tuotantomäärä kasvoi johtuen Venäjän tehtaan tavoitteen mukaisesta
kapasiteetin noususta. Venäjän valmistuksen osuus kasvoi selvästi
edellisvuodesta ja sen tuomat edut paransivat liiketoiminnan
kannattavuutta.
RASKAAT RENKAAT
MEUR
Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto,%
RONA, %
(liukuva 12 kk)

Q2/07

Q2/06

24,9
5,8
23,2

23,3
5,4
23,3

Muutos
%
7,1
6,5

H1/07

H1/06

50,5
11,9
23,5
38,0

45,2
10,9
24,1
41,1

Muutos
%
11,9
9,1

2006
90,1
19,9
22,1
39,0

Nokian raskaiden renkaiden liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 50,5 MEUR
(45,2 MEUR) eli 11,9 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana.
Raskaiden renkaiden liikevoitto parani ja oli 11,9 MEUR (10,9 MEUR).
Liikevoittoprosentti oli 23,5 % (24,1 %).
Myynnin ja tilauskannan kasvu jatkui Raskaat Renkaat -yksikön
kaikissa tuoteryhmissä, kaikilla ydinmarkkinoilla sekä
ensiasennuksessa että jälkimarkkinoilla. Alkuvuodesta toteutettiin
hinnankorotus, joka hyvän myyntimixin ohella nosti keskihintoja.
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Tuotantomäärä kasvoi edellisvuodesta, mutta yksikön toimituskyky ei
riittänyt vastaamaan markkinoiden voimakkaaseen kysyntään.
VIANOR
MEUR
Liikevaihto
Liiketulos
Liiketulos,%
RONA, %
(liukuva 12 kk)

Q2/07

Q2/06

68,2
3,7
5,5

64,9
4,5
6,9

Muutos
%
5,1
-16,8

H1/07

H1/06

114,2
-2,0
-1,8
3,5

99,0
-4,3
-4,4
1,0

Muutos 2006
%
15,3 246,9
53,4
2,3
0,9
1,8

Vianorin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 114,2 MEUR (99,0 MEUR) eli
15,3 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Liiketulos oli
-2,0 MEUR (–4,3 MEUR) ja liiketulosprosentti –1,8 % (–4,4 %).
Vianorin myynnin kasvu perustui viime syksyn onnistuneeseen
talvirenkaiden ennakkomyyntiin, joka kantoi talvirenkaiden
tukkutäydennyksiä alkuvuodelle. Myös talvirenkaiden ennakkomyynti
seuraavaa sesonkia varten oli vilkasta. Kesärenkaiden pääsesonki
ajoittui Pohjoismaissa vuoden toiselle neljännekselle ja sujui hyvin.
Myös uusien ja pinnoitettujen kuorma-autonrenkaiden sekä raskaiden
renkaiden myynti sujui edellisvuotta paremmin. Panostukset
pikahuoltopalveluun alkoivat tuottaa tulosta ja palvelujen osuus
myynnistä kasvoi ja paransi hieman myynnin kannattavuutta.
Vianor-verkosto kasvoi Ruotsissa, Venäjällä ja Suomessa ja
asiakaskunta laajeni Norjassa. Vuoden toisella neljänneksellä Vianor
laajeni Sveitsiin yhtiön ostaessa kahden sveitsiläisen
henkilöautonrenkaiden vähittäiskauppaa harjoittavien Pneuhaus R
Haurin ja Pneuservice Birseck AG:n liiketoiminnot. Vianor-verkostoon
kuului katsauskauden lopulla 295 myyntipistettä, josta 129 oli
partner- ja franchising-pisteitä.
MUU LIIKETOIMINTA
Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto oli 10,4 MEUR (9,9 MEUR) eli
5,7 % edellisvuotta enemmän. Yksikön tuotevalikoima koostuu pääosin
talvituotteista, jonka vuoksi yksikön myynti ja tulos painottuvat
voimakkaasti toiselle vuosipuoliskolle.
VENÄJÄ
Tammi-kesäkuussa yhtiön myynti Venäjällä ja IVY-maissa kasvoi 52,1 %
verrattuna edellisvuoteen ja markkinaosuudet paranivat.
Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin
osalta.
Venäjän tehtaan kolme tuotantolinjaa toimivat jatkuvassa
kolmivuorossa ja tehtaan tuotantomäärä ja laatutaso olivat tavoitteen
mukaisia. Neljäs tuotantolinja on asennettu ja otetaan käyttöön
syksyn 2007 aikana.
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Nokian Renkaiden hallitus päätti 15.2.2007 käynnistää Venäjän tehtaan
laajennuksen ja kapasiteetin noston, jonka seurauksena Vsevolozhskin
tehtaan tuotantomäärä yli kaksinkertaistetaan tavoitteena noin 10
miljoonan renkaan tuotantomäärä vuoteen 2011 mennessä.
Nykyisen, kapasiteetiltaan neljän miljoonan renkaan tehtaan yhteyteen
rakennetaan 32.500 neliömetrin suuruinen laajennus, joka mahdollistaa
tavoitteen mukaisen tuotantomäärän kasvun. Rakennustyöt aloitettiin
maanrakennustöiden osalta maaliskuussa 2007 ja 21.6.2007 Nokian
Renkaat ja Lemminkäinen-konserniin kuuluva Lemcon Oy solmivat
urakkasopimuksen tehtaan laajentamisesta. Laajennustyöt käynnistyvät
välittömästi, ja laajennus valmistuu maaliskuussa 2008. Kone- ja
laiteasennukset aloitetaan alkuvuodesta 2008. Tuotantokapasiteettia
on tarkoitus kasvattaa tasaisesti vuosittain kysynnän kasvun
tahdissa.
Vuosille 2007-2010 ajoittuva kokonaisinvestointi on suuruudeltaan
noin 195 miljoonaa euroa, josta 66 miljoonaa euroa ajoittuu vuodelle
2008. Kapasiteetin kasvattaminen edellyttää investointeja jatkossa
myös sekoitustuotannon tilojen laajentamiseen sekä konelinjoihin.
INVESTOINNIT
Katsauskauden investoinnit olivat 57,7 MEUR (52,6 MEUR). Nokian
Renkaiden kokonaisinvestoinnit vuonna 2007 ovat noin 110 MEUR (97
MEUR). Niistä noin 62 MEUR (60 MEUR) liittyy Venäjän tehtaan
toimintaan ja laajentamiseen. Muut ovat tuotannollisia investointeja
Nokian tehtaalle, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin
laajentamiseen liittyvät yritysostot.
MUUT ASIAT
1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle
Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti hakea optio-oikeuksien 2004B
listaamista Helsingin Pörssiin siten, että listaus alkaa 1.3.2007.
Optio-oikeuksia 2004B on yhteensä 245.000 kappaletta. Kukin optiooikeus 2004B oikeuttaa merkitsemään kymmenen Nokian Renkaat Oyj:n
osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2004B alkoi
1.3.2007 ja päättyy 31.3.2009. Yhteensä optio-oikeuksilla 2004B voi
merkitä enintään 2.450.000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta
optio-oikeuksilla 2004B on 11,649 euroa/osake. Merkintähinnasta
vähennetään vuosittain maksettavat osingot.
2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet
Nokian Renkaat Oyj:n vuosien 2001 ja 2004 optio-oikeuksien 2001Aoptioilla merkittiin 21.8.2006 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen merkitty 39.550 osaketta, 2001B-optiolla 104.100 osaketta,
2001C-optiolla 143.340 osaketta ja 2004A-optioilla 127.350 osaketta.
Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 82.868 euroa merkittiin
kaupparekisteriin 12.1.2007. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 15.1.2007. Korotuksen jälkeen
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Nokian Renkaiden osakemäärä on 122.446.610 kappaletta ja osakepääoma
24.489.322 euroa.
Nokian Renkaat Oyj:n vuosien 2001 ja 2004 optio-oikeuksien 2001Aoptioilla on 12.1.2007 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen
merkitty 34.800 osaketta, 2001B-optiolla 72.300 osaketta, 2001Coptiolla 91.600 osaketta ja 2004A-optioilla 7.630 osaketta.
Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus 41.266 euroa merkittiin
kaupparekisteriin 22.2.2007. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteiksi
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.2.2007. Korotuksen jälkeen
Nokian Renkaiden osakemäärä on 122.652.940 kappaletta ja osakepääoma
24.530.588 euroa.
Nokian Renkaat Oyj:n vuosien 2001 ja 2004 optio-oikeuksien 2001Aoptioilla on 22.2.2007 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen
merkitty 60.600 osaketta, 2001B-optiolla 77.400 osaketta, 2001Coptiolla 128.850 osaketta, 2004A-optioilla 21.310 osaketta 2004B
optioilla 48.520 osaketta. Merkinnöistä johtuva osakepääoman korotus
67.336 euroa merkittiin kaupparekisteriin 21.5.2007. Osakkeet tulivat
kaupankäynnin kohteiksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 22.5.2007.
Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 122.989.620
kappaletta ja osakepääoma 24.597.924 euroa.
3. Osakekurssin kehitys
Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 26,02 euroa
(10,28 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 20,25 euroa (12,62
euroa), ylin noteeraus 27,39 euroa (14,89 euroa) ja alin 13,99 euroa
(9,90 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 135.978.695 osaketta
(135.424.641 osaketta), mikä on 111 % (111 %) yhtiön koko
osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli
3.200.189.912 miljardia euroa (1,254 miljardia euroa).
Osakkeenomistajista 31,4 % (42,1 %) oli suomalaisia ja 68,6 % (57,9
%) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia sisältäen
Bridgestonen noin 16 %:n omistusosuuden.
4. Yhtiökokouspäätökset
Nokian Renkaiden 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,31 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 10.4.2007 ja maksupäivä
17.4.2007.
4.1 Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Kim Gran, Rabbe Grönblom, Hille Korhonen, Hannu Penttilä,
Koki Takahashi, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén. Yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen
Petteri Walldénin. Toukokuussa pitämässään kokouksessa Nokian
Renkaiden hallitus päätti perustaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallituksen jäsenistä valiokuntaan kuuluvat Hille
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Korhonen, Hannu Penttilä sekä hallituksen puheenjohtaja Petteri
Walldén.
Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
4.2 Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
5.000 euroa eli 60.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle 2.500
euroa eli 30.000 euroa vuodessa. Entisen käytännön mukaisesti
vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 4.4.–30.4.2007 hankitaan
Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan
lukuun 24.000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 12.000
eurolla. Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen
palkkion olevan riippuvainen yhtiön osakkeen kurssikehityksestä.
Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä.
Jokaisesta mahdollisesta valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa
kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle valiokunnan jäsenelle.
4.3 Hallituksen valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 24.000.000
osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
(mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai
useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista.
Yhtiössä on vain yksi, 0,20 euron nimellisarvoinen, osakelaji.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä
oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin edellytyksin.
Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista
osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätettiin antaa
käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen tekemästä
päätöksestä lukien. Samalla mitätöitiin muut voimassaolevat
hallituksen valtuutukset osakeannista ja vaihtovelkakirjalainasta
päättämisestä.
4.4 Optio-oikeuksien antaminen
Yhtiökokous päätti antaa optio-oikeuksia Nokian Renkaat -konsernin
henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi
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henkilöstön kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla
kannustetaan henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan
henkilöstöä työnantajaan.
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 6.750.000 kappaletta.
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 6.750.000
yhtiön uutta osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 5,2 %
yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakemerkinnän jälkeen.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Nokian
Renkaat Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan Helsingin
Pörssissä tammi-maaliskuussa 2007, tammi-maaliskuussa 2008 ja tammimaaliskuussa 2009.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optiooikeuksilla 2007A 1.3.2009—31.3.2011, optio-oikeuksilla 2007B
1.3.2010—31.3.2012 ja optio-oikeuksilla 2007C 1.3.2011—31.3.2013.
Optio-oikeuksiin 2007 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin
ylin johto velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan
jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön
osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta.
5. Vaihtovelkakirjalaina suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille
Nokian Renkaiden hallitus ilmoitti 20.6.2007 aikovansa laskea
liikkeeseen yhteensä 130,4 miljoonan euron määräisen
vaihtovelkakirjalainan yhtiön osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille tarjousmenettelyssä. Laina
ylimerkittiin moninkertaisesti kolmen tunnin kuluessa
tarjousmenettelyn alkamisesta. Aikaisempaan ilmoitukseen viitaten
Nokian Renkaat ilmoitti myöhemmin 20.6.2007 130,4 miljoonan euron
vuonna 2014 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan liikkeeseen
laskemisesta.
Nokian Renkaiden hallitus hyväksyi lainan lopulliset ehdot ja laski
liikkeeseen yhtiökokouksen 3.4.2007 antaman valtuutuksen nojalla
lainan institutionaalisille sijoittajille yhtiön osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen.
Laina laskettiin liikkeeseen yhtiön strategian mukaisten
investointien rahoittamiseksi, olemassa olevien rahoitusjärjestelyjen
uudelleenrahoittamiseksi sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin.
Laina laskettiin liikkeeseen pääomaltaan 100.000 euron määräisinä
velkakirjoina. Laina laskettiin liikkeeseen 100 prosenttiin pääomansa
määrästä, eikä sille laina-aikana makseta korkoa. Laina lunastetaan
sen lopullisesti erääntyessä määrästä, joka antaa 3,0 %:n vuotuisen
tuoton, tai 123 % lainan pääomasta, jollei sitä ole aikaisemmin
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vaihdettu, lunastettu, ostettu tai mitätöity. Jokainen 100.000 euron
määräinen velkakirja voidaan vaihtaa 2 672 Yhtiön osakkeeseen.
Vaihtokurssin preemio on 40 % korkeampi kuin yhtiön osakkeen 26,73
euron viitehinta 20.6.2007. Oikeus vaihtaa laina yhtiön osakkeiksi
alkaa 7.8.2007 ja päättyy 20.6.2014 klo 16.00 Suomen aikaa. Siinä
tapauksessa, että laina kokonaisuudessaan vaihdetaan yhtiön
osakkeiksi, yhtiön antamien uusien osakkeiden kokonaismäärä on
4.008.551, joka vastaa 3,3 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 20.6.
2007 (olettaen, että yliallokointioptio käytetään kokonaan).
Lainan eräpäivä on 27.6.2014, ellei sitä ole tätä ennen lunastettu,
vaihdettu, ostettu tai mitätöity. Yhtiö voi lunastaa lainan sen
eräpäivään mennessä kertyneestä pääomahinnasta minä ajankohtana
tahansa 27.6.2011 tai tämän jälkeen edellyttäen, että yhtiön osakkeen
hinta kerrottuna vaihtosuhdeluvulla on vähintään 130 % silloin
soveltuvasta kertyneestä pääomasta 20 kaupankäyntipäivän ajan 30
peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana. Tämän lisäksi yhtiöllä on
oikeus lunastaa laina milloin tahansa, kun lainan ulkona oleva
kokonaispääoma on 15 % tai sen alle liikkeeseen lasketun Lainan
alkuperäisestä pääomasta.
Annin maksu tapahtui 27.6.2007. Anti rekisteröitiin Suomen
kaupparekisteriin 28.6.2007.
Nokian Renkaat myönsi Nomura International Plc:lle
yliallokointioption, jonka perusteella voidaan merkitä ylimääräistä
Lainaa korkeintaan 19,6 miljoonalla eurolla ainoastaan ylikysynnän
kattamiseksi ja joka voidaan käyttää minä ajankohtana tahansa
viimeistään 20. heinäkuuta 2007.
Lainan kaupankäynti Luxemburgin Euro MTF-markkinoilla alkoi
17.7.2007. Yhtiö julkaisi Luxemburgissa 17.7.2007 Listing Documentin
koskien lainan (ja sen ehtojen) listaamista. Lainan konvertoinnin
yhteydessä annettavat yhtiön uudet osakkeet listataan Helsingin
Pörssiin.
Annin järjestäjinä toimivat Nomura International plc (Sole Bookrunner
and Joint Lead Manager) ja Carnegie Investment Bank AB (Joint Lead
Manager).
LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT
Konsernin liikevaihdosta noin 40 % syntyy euromääräisestä myynnistä.
Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla,
Yhdysvaltain dollari sekä Ruotsin ja Norjan kruunut. Yhden prosentin
muutos EUR/RUB -kurssissa aiheuttaa noin 2,5 miljoonan euron
muutoksen yhtiön liikevaihtoon. Vastaava muutos EUR/USD -kurssissa
aiheuttaa noin 0,5 miljoonan euron muutoksen yhtiön liikevaihtoon.
EUR/SEK ja EUR/NOK -kurssien yhden prosentin muutokset aiheuttavat
noin miljoonan euron muutoksen yhtiön liikevaihtoon.
Nokian Renkaiden lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
kasvavien markkinoiden kehitykseen, talvirengasmyynnin onnistumiseen
päämarkkinoilla sekä raaka-ainehintojen kehitykseen. Venäjän tehtaan
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kapasiteetin lisäys on sujunut suunnitellusti, mutta onnistumisen
edellytyksenä on tulevaisuudessakin osaavan henkilöstön saatavuus.
Nokian Renkailla on meneillään eräitä oikeusprosesseja ja riitaasioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan
tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta materiaalisia
vaikutuksia.
MYYNNIN JA TULOKSEN KAUSILUONTEISUUS
Nokian Renkaiden myynti ja tulos ovat historiallisesti painottuneet
toiselle vuosipuoliskolle ja erityisesti vuoden viimeiselle
neljännekselle liiketoiminnan kausiluonteisuuden sekä talvirenkaiden
korkean osuuden vuoksi. Kasvu Venäjällä ja renkaiden ennakkomyynnin
korkeampi osuus ovat tasoittaneet jonkin verran kausiluonteisuutta,
mikä näkyy myynnin ja tuloksen tasaisempana jakautumisena vuoden
sisällä.
VEROKANTA
Venäjältä saatujen verohelpotusten vuoksi yhtiön veroaste on
pienentynyt. Verohelpotus on voimassa niin kauan kun yhtiölle kertyy
Venäjän investointia vastaava määrä tuottoa ja sen jälkeen kahden
vuoden ajan. Veronpalautukset kirjataan kassaperusteisesti eikä niitä
jaksoteta. Yhtiö arvioi koko vuoden 2007 veroasteeksi 20 % ja
veroasteen laskevan edelleen hieman vuonna 2008.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET ASIAT
1. Vaihtovelkakirjalaina suomalaisille ja kansainvälisille
institutionaalisille sijoittajille
Nokian Renkaat ilmoitti 17.7.2007, että yhtiön vuonna 2014 erääntyvän
vaihtovelkakirjalainan järjestäjä, Nomura International plc on
käyttänyt kokonaisuudessaan Nokian Renkaat Oyj:n sille myöntämän 19,6
miljoonan euron määräisen yliallokointioption. 19,6 miljoonan euron
suuruinen lisälaina tullaan käyttämään pelkästään ylikysynnän
kattamiseksi. Yliallokointioption käyttämisen jälkeen
vaihtovelkakirjalainan määrä on yhteensä 150 miljoonaa euroa.

2. Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
Nokian Renkaat vastaanotti 20.7.2007 Grantham, Mayo, Van Otterloo &
Co LLC:n ilmoituksen, jonka mukaisesti Grantham, Mayo, Van Otterloo &
Co LLC omistusosuus Nokian Renkaista on noussut yli 5 % rajan
19.7.2007 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Grantham, Mayo, Van
Otterloo & Co LLC omistaa yhteensä 6.224.719 kpl Nokian Renkaiden
osaketta, mikä edustaa 5,06 %:n osuutta yhtiön yhteensä 122.989.620
osakkeesta ja äänimäärästä.
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE
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Kysynnän kasvu jatkuu Nokian Renkaiden ydintuotteissa, eli
talvirenkaissa, UHP-kesärenkaissa ja SUV-renkaissa yhtiön
päämarkkinoilla Venäjällä, IVY-maissa ja Itä-Euroopassa.
Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa kasvu on maltillista.
Metsäkoneiden valmistus on vilkasta ja metsäkonerenkaiden
myyntinäkymät ovat hyvät. Myös muista työkoneiden renkaista on
edelleen pulaa.
Rengasmarkkinoilla tilanne säilyy haasteellisena ja raaka-ainehinnat
nousevat. Nokian Renkaat arvioi valmistustoimintansa raakaainehintojen nousevan (EUR/kg) vuoden 2007 osalta noin 6 %
korkeammalle tasolle kuin vuonna 2006.
Yhtiön tuotevalikoimassa on runsaasti uusia tuotteita, jotka
vahvemman jakeluverkoston kanssa luovat edellytykset lisätä myyntiä
ja saavuttaa tavoiteltu katetaso. Katetason ylläpitoa tukee Venäjällä
valmistettujen renkaiden lisääntyvä osuus konsernin myynnistä.
Pohjoismaissa ja Venäjällä yhtiön tavoitteena on myynnin kasvu ja
markkinaosuuksien parantaminen. Myyntiä ja panostuksia suunnataan
erityisesti IVY-maihin ja Itä-Eurooppaan.
Nokian Renkaat kiinnittää vuonna 2007 erityishuomiota
kasvuhankkeisiin, myynnin ja logistiikan ohjaukseen sekä
jakeluverkoston laajentamiseen. Kapasiteettia lisätään kiihdytetyn
suunnitelman mukaisesti Venäjällä. Raskaissa Renkaissa investoidaan
tuotannon pullonkauloihin kapasiteetin lisäämiseksi.
Yhtiöllä on vuonna 2007 edellytykset myynnin kasvuun sekä
edellisvuotta parempaan tulokseen ja hieman parempaan kannattavuuteen
aiempien vuosien tapaan. Kolmannen vuosineljänneksen myynti alkoi
hieman edellisvuotta vahvemmin ja tilauskanta on korkea. Konsernin
koko vuoden liikevaihtotavoitteena on noin 15 % kasvu, eli 900-1.000
miljoonan euron liikevaihto riippuen talvirengassesongin
onnistumisesta päämarkkinoilla.
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin mukaisesti ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita
kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä.
Laatimisperiaatteiden muutokset 1.1.2007 alkaen:
- IFRS 7 -standardi 'Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot' otettiin käyttöön konsernissa vuonna 2007
Konsernin arvion mukaan uusi standardi vaikuttaa lähinnä konsernin
tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin, kuten markkinariskien
herkkyyksien esittämiseen.
- IAS 1 -standardin muutos 'IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen:
Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot' otettiin käyttöön
konsernissa vuonna 2007
Konsernin arvion mukaan uudet vaatimukset vaikuttavat lähinnä
konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin.
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Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
Miljoonina euroina

4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06

Viim. 1-12/06
12 kk

Liikevaihto
232,6 200,0 432,5 349,4 919,0
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut
-130,0 -116,9 -239,4 -208,2 -522,5
Bruttokate
102,6
83,2 193,1 141,2 396,5
Liiketoiminnan muut tuotot
0,5
0,5
0,9
0,9
2,0
Myynnin ja markkinnoinnin
kulut
-43,3 -38,6 -83,9 -74,5 -166,9
Hallinnon kulut
-5,8
-4,7 -10,9
-8,8 -21,0
Liiketoiminnan muut kulut
-3,8
-5,1 -10,0 -10,1 -16,9
Liikevoitto
50,2
35,1
89,2
48,6 193,7
Rahoitustuotot
8,0
14,9
13,6
15,3
20,7
Rahoituskulut
-11,3 -18,2 -20,4 -21,9 -34,7
Voitto ennen veroja
46,9
31,9
82,4
42,0 179,7
Verokulut
(1
-4,9
-7,1 -12,4 -10,1 -34,2
Tilikauden voitto
41,9
24,9
70,1
31,8 145,5
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

835,9
-491,3
344,5
2,0
-157,6
-18,9
-17,0
153,1
22,3
-36,2
139,3
-32,0
107,3

41,9
0,0

24,8
-0,1

70,1
0,0

31,8
0,0

145,5
0,0

107,3
0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu tulos/osake
laimentamaton, euroa
0,34
laimennettu, euroa
0,33

0,20
0,20

0,57
0,55

0,26
0,26

1,20
1,16

0,88
0,86

MUUT TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
Oma pääoma/osake, euro
Korollinen nettovelka,
milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa
Poistot, milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
vähennykset ja lisäykset
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl)
kauden lopussa
keskimäärin
keskimäärin, laimennettuna

30.6.07 30.6.06

31.12.06

52,1
46,6
4,94

53,2
56,2
3,93

63,0
22,8
4,56

283,1
57,7
22,7
3 372

269,1
52,6
20,0
3 160

126,9
97,0
40,8
3 234

48,8

40,7

89,0

122,99 121,88
122,64 121,25
126,95 124,80

122,03
121,63
125,15
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1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa.
KONSERNITASE
30.6.07 30.6.06

31.12.06

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

386,3
52,9
7,7
0,1
0,2
0,8
22,0
470,1

328,0
51,5
7,8
0,1
0,3
1,8
19,0
408,4

353,2
51,8
8,2
0,1
0,2
0,8
14,3
428,6

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

211,9
318,4
43,3
123,5
697,1

173,7
249,1
50,9
17,0
490,7

159,8
209,7
47,6
39,0
456,1

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

24,6
144,2
-4,8
0,1
443,3
0,0
607,4

24,4
141,2
2,7
-0,2
310,7
0,0
478,6

24,5
142,7
-2,2
-0,1
391,6
0,0
556,6

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

27,6
300,3
1,8
329,7

23,2
165,8
2,0
191,0

20,5
110,6
1,9
133,0

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Varaukset
Korolliset velat
Lyhytaikaiset velat yht.

122,9
1,0
106,2
230,1

108,3
0,9
120,3
229,5

138,9
1,0
55,3
195,2

1 167,2

899,1

884,7

Taseen loppusumma

Operatiivisesta liiketoiminnasta aiheutuvaa käyttöpääoman vaihtelua
katetaan 150 miljoonan euron määräisellä kotimaisella
yritystodistusohjelmalla.
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Miljoonina euroina
Liiketoiminnan rahavirta:

1-6/07 1-6/06

1-12/06
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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
Rahavarojen nettomuutos
Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

-63,3
-18,4

-53,0
-28,1

165,7
-59,1

-81,6

-81,1

106,6

-57,9

-43,0

-89,8

1,6

3,5

5,2

51,5

106,1

42,5

208,7
-38,0

13,6
-27,9

-41,0
-27,9

223,7

95,4

-21,2

84,2

-28,7

-4,5

39,0
-0,3
123,5
84,2

45,7

45,7
2,2
39,0
-4,5

17,0
-28,7

Rahavirtalaskelmassa on tilikauden 2007 osalta esitetty valuuttakurssien muutosten vaikutus osana rahavarojen muutosta -0,3 miljoonaa
euroa. Tilikauden 2006 vastaava vaikutus oli -1,5 miljoonaa euroa.
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Miljoonina euroina
KertyYliArvonneet VähemOsake- kurssi- Muunto muutos voitto- mistö
pääoma rahasto
erot rahasto
varat osuus Yht.
Oma pääoma 1.1.2006
24,2
137,8
5,7
-0,5
303,4
0,7 471,4
Koronvaihtosopimukset
veroilla vähennettynä
0,3
0,3
Muuntoero
-3,1
-3,1
Voitot/tappiot nettosijoituksen suojauksista,
veroilla vähennettynä
0,1
0,1
Tilikauden voitto
31,8
31,8
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä
0,0
0,0
-3,0
0,3
31,8
0,0 29,1
Osingonjako
-27,9
-27,9
Käytetyt osakeoptiot
0,2
3,4
3,6
Osakeperusteiset maksut
3,7
3,7
Muut muutokset
-0,4
-0,4
Vähemmistöosuuden muutos
-0,7 -0,7
Oma pääoma 30.6.2006 24,4
141,2
2,7
-0,2
310,7
0,0 478,6
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Oma pääoma 1.1.2007
24,5
Koronvaihtosopimukset
veroilla vähennettynä
Muuntoero
Voitot/tappiot nettosijoituksen suojauksista,
veroilla vähennettynä
Tilikauden voitto
Kaudella kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä
0,0
Osingonjako
Käytetyt osakeoptiot
0,1
Osakeperusteiset maksut
Vaihtovelkakirjalainan oman
pääoman ehtoisen
komponentin osuus
Muut muutokset
Oma pääoma 30.6.2007 24,6
TOIMIALAERITTELY
Miljoonina euroina

142,7

-2,2

-0,1

391,6

0,0 556,6

0,2

0,2
-3,0

-3,0
0,4

0,4
70,1

70,1
0,0

-2,6

0,2

70,1
-38,0
5,1

67,7
-38,0
1,6
5,1

13,9
0,5
443,3

13,9
0,5
0,0 607,4

1,5

144,2

-4,8

0,1

4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06

0,0

1-12/06

Liikevaihto
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Muut ja eliminoinnit
Yhteensä

146,6
24,9
68,2
-7,1
232,6

120,3
23,3
64,9
-8,5
200,0

288,0
50,5
114,2
-20,2
432,5

222,1
45,2
99,0
-17,0
349,4

533,2
90,1
246,9
-34,3
835,9

Liiketulos
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Muut ja eliminoinnit
Yhteensä

42,0
5,8
3,7
-1,3
50,2

26,8
5,4
4,5
-1,6
35,1

83,6
11,9
-2,0
-4,2
89,2

45,8
10,9
-4,3
-3,7
48,6

133,4
19,9
2,3
-2,5
153,1

Liiketulos, % liikevaihdosta
Henkilöautonrenkaat
28,6
Raskaat renkaat
23,2
Vianor
5,5
Yhteensä
21,6

22,3
23,3
6,9
17,6

29,0
23,5
-1,8
20,6

20,6
24,1
-4,4
13,9

25,0
22,1
0,9
18,3

-30,7 -109,0
1,2
2,7
0,9 -10,7
-27,1 -124,2

-81,0
5,0
-2,0
-91,9

68,9
19,4
7,5
77,7

30.6.07 30.6.06

31.12.06

Kassavirta II
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Yhteensä
VASTUUSITOUMUKSET
Miljoonina euroina

-25,8
8,5
-3,0
-20,4
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OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset
Pantit
MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset
Leasing- ja vuokravastuut
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden
hankkimista koskevat sitoumukset
KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo
Nimellisarvo
Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo
Nimellisarvo
VALUUTTAJOHDANNAISET
Termiinisopimukset
Käypä arvo
Nimellisarvo
Optiosopimukset, ostetut
Käypä arvo
Nimellisarvo
Optiosopimukset, asetetut
Käypä arvo
Nimellisarvo

1,0
0,0

0,2
0,0

0,0
0,0

1,0

1,0

1,0

81,4

76,5

82,5

30,4

4,1

5,3

0,1
15,3

-0,3
10,0

-0,2
15,4

0,0
0,0

0,0
50,0

0,0
0,0

-2,2
298,1

0,5
212,3

1,1
199,9

0,4
76,8

0,0
3,1

0,0
12,6

-0,8
79,5

0,0
3,1

-0,1
12,6

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 nettovaluuttaaseman 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
valuuttaoptioiden aika-arvoa, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti.
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Valuuttajohdannaisten nimellisarvo on sopimusten valuuttamääräisen
nimellisarvon eurovasta-arvo tilinpäätöshetkellä.
LÄHIPIIRI
Liiketoimet ja avoimet saldot huomattavan vaikutusvallan omaavien
tahojen kanssa
Konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja
ja muu johto sekä huomattavan vaikutusvallan omistusosuutensa kautta
omaava Bridgestone-konserni.
Omistajat
Bridgestone-konserni
1-6/07 1-6/06
24,4
17,2
11,1
13,4

1-12/06
17,6
27,4

30.6.07 30.6.06
6,2
3,5
8,3
8,5

31.12.06
1,7
1,7

Tavaroiden myynnit
Tavaroiden ostot
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Ostovelat ja muut velat

Johto
Työsuhde-etuudet yhteensä
Josta myönnetyt osakkeina toteutettavat
ja maksettavat optiot

1-6/07 1-6/06
2,7
2,1
1,6

0,9

1-12/06
4,7
2,1

Yrityksen toimitusjohtajalle ja muulle johdolle myönnettiin 1-6/2007
yht. 684 200 osakeoptiota 812 000 osakkeen merkintään (1-6/2006 yht.
73 000 kpl 730 000 osakkeen merkintään). Johdon optio-oikeuksissa on
samanlaiset ehdot kuin muun henkilökunnan optioissa. Johdolla oli
30.6.2007 yht. 797 950 optiota 1 949 500 osakkeen merkintään (30.6.
2006 yht. 181 385 optiota 1 813 850 osakkeen merkintään). Näistä optioista 30.6.2007 oli toteutettavissa 47 750 kpl 477 500 osakkeen
merkintään (30.6.2006 optioista 42 325 kpl oli toteutettavissa
423 250 osakkeen merkintään).
Muille hallituksen jäsenille ei ole annettu optioita.
HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Yrityshankinnat vuonna 2007
Vuonna 2007 konserni on hankkinut edelleen vain pieniä yrityksiä tai
niiden liiketoimintoja. Konserni osti 23.4.2007 venäläisen OOO
Hakkapeliitta Villagen osakekannasta 100 % Vsevolozhskin tehtaan
henkilöstön asuntolainohjelman toteuttamiseen. Vianor laajeni
1.3.2007 ruotsalaisten OKQ8-yhtiöiden viiden toimipaikan
liiketoimintakaupoilla. Vianor hankki lisäksi 1.6.2007 suomalaisen
Capital Rengas Oy:n liiketoiminnot. Vianorin omistukseen siirtyivät
myös 1.7.2007 hankitut sveitsiläisten Pneuhaus R Haurin ja
Pneuservice Birseck AG:n liiketoiminnot.
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Liikearvon muodostumiseen vaikuttivat lisääntyneen asiakaskannan
tuoman myynnin kasvun odotukset sekä tulevaisuuden odotukset entistä
paremmasta markkina-alueen peitosta ja sen tuomasta myynnin kasvusta.
Hankintamenon muodostuminen
Maksettu rahana
Hankinnoista välittömästi johtuneet kulut
Hankintameno yhteensä
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo
Liikearvo

4,2
0,0
4,2
2,4
1,8
Yhdistämisessä Kirjanpitokirjatut
arvot ennen
käyvät arvot
yhdistämistä

Hankitun nettovarallisuuden erittely
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Rahavarat
Velat
Hankittu nettovarallisuus

0,0
1,0
1,5
0,0
0,0
0,0
2,4

Rahana maksettu kauppahinta
Hankittujen yritysten rahavarat
Rahavirtavaikutus

4,2
0,0
4,2

0,0
0,9
1,4
0,0
0,0
0,0
2,3

Koska nämä tiedot eivät ole olennaisia yksitellen, kaikki tiedot on
esitetty yhdistettyinä. Hankittujen yritysten tulokset,
yht. -0,1 milj. euroa, sisältyvät konsernin tuloslaskelmaan.
Hankittujen yritysten liiketoimintojen hankinta-ajankohdat ja luonne
huomioiden niiden yhdistelyllä ei ole olennaista merkitystä konsernin
liikevaihtoon ja tulokseen, vaikka ne olisi yhdistelty tilikauden
alusta lukien.
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)
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Velkaantumisaste (gearing), %:
Korollinen nettovelka x 100 / Oma pääoma
Oma pääoma / osake, euro:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä 30.6.
Nokian Renkaat Oyj
Raila Hietala-Hellman
Viestintäjohtaja
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336.
Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet
***
Nokian Renkaiden tammi-kesäkuun 2007 tulos julkistetaan keskiviikkona
8.8.2007 klo 8.00.
Tulosta käsittelevä englanninkielinen tiedotustilaisuus
analyytikoille ja lehdistölle järjestetään keskiviikkona 8.8.2007 klo
10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä.
Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä
keskiviikkona 8.8.2007 klo 10.00 osoitteessa:
http://www.nokiantyres.com/tulosinfo2007q2
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 löytyvät myös ennen
puhelinkonferenssin alkua osoitteesta:
http://www.nokiantyres.com/sijoittajat
Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen
myös tilaisuuden äänitallenne.

