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Transaktioriski

Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017
Toimintavaluutta EUR EUR EUR EUR EUR CZK UAH RUB EUR EUR EUR EUR EUR CZK UAh RUB
Vieras valuutta CAD NOK RUB SEK USD EUR EUR EUR CAD NOK RUB SEK USD EUR EUR EUR

Myyntisaamiset 17,7 20,5 16,7 23,4 27,7 92,8 0,0 24,1 11,3 20,6 24,0 26,9 24,8 92,3 0,0 68,3
Lainat ja muut saamiset 8,4 39,1 95,4 54,7 10,6 1,7 0,0 0,1 6,6 35,7 123,4 54,5 10,2 59,9 0,0 0,0
Valuuttatulot yhteensä 26,2 59,6 112,1 78,1 38,4 94,5 0,0 24,2 17,8 56,3 147,4 81,3 35,0 152,2 0,0 68,3

Ostovelat 0,0 0,0 –42,3 0,0 –1,7 –42,0 0,0 –6,1 0,0 0,0 –0,1 0,0 –0,7 –52,6 0,0 –7,2
Lainat –7,6 –39,3 –125,8 –11,8 –19,0 –84,2 –6,0 –20,0 0,0 –39,3 –180,6 –0,1 –20,1 –121,3 –6,9 –72,0
Valuuttamenot yhteensä –7,6 –39,3 –168,1 –11,8 –20,7 –126,2 –6,0 –26,1 0,0 –39,3 –180,6 –0,1 –20,7 –173,9 –7,0 –79,2

Valuuttajohdannaiset –16,0 –20,1 53,3 –71,2 –18,8 30,7 0,0 0,0 –13,3 –12,7 32,1 –70,6 –12,5 19,7 0,0 0,0

Sitovat myyntisopimukset 7,1 5,0 1,3 2,6 0,8 10,8 0,0 0,0 3,8 3,3 1,1 2,4 5,0 51,1 0,0 0,0
Sitovat ostosopimukset 0,0 0,0 –0,3 0,0 –6,2 –5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –2,8 –41,0 0,0 0,0
Tulevat korkoerät 0,1 0,6 0,1 0,4 0,0 –0,6 0,0 –0,1 0,0 0,6 –0,7 0,4 0,1 –0,2 0,0 –0,5

Nettoriski 9,7 5,9 –1,7 –1,9 –6,6 4,6 –6,0 –2,0 8,4 8,1 –0,6 13,5 4,1 8,1 –7,0 –10,9

27. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on konsernin suunnitellun 
tuloskehityksen turvaaminen rahoitusmarkkinoiden epäsuotuisilta 
liikkeiltä. Konsernin rahoitusriskien hallinnan periaatteet ja 
tavoitteet määritellään rahoituspolitiikassa, joka on hallituksen 
hyväksymä. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty 
emoyrityksen Group Treasury –toimintoon, joka tekee 
varainhankinnan ja riskien hallinnan vaatimat transaktiot sekä 
palvelee liiketoimintayksiköitä rahoituksessa, valuuttakaupassa ja 
kassanhallinnassa. Konsernin luottokomitea tekee luottopäätökset, 
joilla on merkittävä vaikutus konsernin luottoriskin määrään. 

Valuuttariski 
Nokian Renkaat –konserni muodostuu Suomessa toimivasta 
emoyrityksestä, myyntiyhtiöistä Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, 
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Tsekin tasavallassa, Sveitsissä, 
Ukrainassa, Kazakstanissa, Valko-Venäjällä ja Kiinassa sekä 
rengasketjusta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Yhdysvalloissa. 
Rengastehtaat sijaitsevat Suomessa Nokialla ja Venäjällä 
Vsevolozhskissa. Konserni rakentaa kolmatta tehdasta 
Yhdysvaltoihin Daytoniin Tennesseessa. 

Transaktioriski 
Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti emoyrityksen ja 
tytäryritysten väliset transaktiot toteutetaan ensisijaisesti 
tytäryrityksen kotivaluutassa, jolloin transaktioriski kohdistuu 
emoyritykseen ja merkittävää transaktioriskiä ei synny 
ulkomaisiin tytäryrityksiin. Poikkeuksen pääsääntöön tekevät 
tytäryritykset, joihin liiketoiminnan luonteesta johtuen syntyy 
ei-kotivaluuttamääräisiä eriä. Tällöin emoyrityksen ja tytäryrityksen 
väliset transaktiot toteutetaan konsernin valuutta-aseman kannalta 
tarkoituksenmukaisessa valuutassa. Emoyritys hallinnoi näiden 
tytäryritysten transaktioriskiä ja tekee tytäryrityksille tarvittavat 
suojaukset, jotta tytäryritysten valuutta-asemat on suojattu 
konsernin suojausperiaatteiden mukaisesti. Suojausperiaatteita 
ei kuitenkaan sovelleta Ukrainan ja Valko-Venäjän tytäryritysten 
valuutta-asemaan Ukrainan hryvnian ja Valko-Venäjän ruplan ollessa 
ei-vapaasti vaihdettavia valuuttoja. 

Emoyrityksen ja ei-kotivaluuttaeriä omaavien tytäryritysten 
transaktiopositio koostuu valuutta-määräisistä saamisista ja 
veloista sekä sitovista osto- ja myyntisopimuksista. Suojauspolitiikan 
mukaisesti jokaisen valuuttaparin merkittävä transaktiopositio 
suojataan siten, että 20 %:n yli- ja alisuojaukset ovat sallittuja,  
jos +/– 10 %:n valuuttakurssimuutoksella ei ole yli yhden 
miljoonan euron vaikutusta tuloslaskelmaan. Lisäksi konsernin 
positiovaluuttojen samanaikainen +/– 10 %:n valuuttakurssimuutos 
euroa vastaan saa aiheuttaa tuloslaskelmaan enintään 
viiden miljoonan euron suuruisen vaikutuksen. Poikkeuksena 
pääsääntöön ovat ei-vapaasti vaihdettavat valuutat, joilla ei 
ole toimivia suojausmarkkinoita. Budjettiposition laskemiseksi 
transaktiopositioon lisätään arvioidut valuuttamääräiset 
kassavirrat siten, että tarkasteluperiodi kattaa tulevat 12 kuukautta. 
Budjettipositiota voidaan suojata markkinatilanteen mukaan. 
Suojausaste voi nousta maksimissaan 70 %:iin budjettipositiosta. 
Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä, 
valuuttaoptioita sekä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia.
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Translaatioriski 
Tilinpäätöksessä ulkomaalaisten tytäryritysten taseet on 
muunnettu euroiksi käyttäen Euroopan Keskuspankin ilmoittamia 
tilinpäätöspäivän kursseja ja tuloslaskelmat kuukausittain käyttäen 
kuukauden keskikursseja. Tytäryritysten tuloslaskelmien ja taseiden 
muuntamisesta syntyneet valuuttakurssimuutokset näkyvät 
muuntoeroina muissa laajan tuloksen erissä sekä oman pääoman 
muuntoerot-rahastossa. Sijoituksia ulkomaisiin tytäryrityksiin ei ole 
suojattu hallituksen vuonna 2013 tekemän päätöksen mukaisesti. 

Konsernin laajaa tulosta heikensi –67,8 miljoonaa euroa 
(–33,5 miljoonaa euroa 2017) ulkomaisiin yksiköihin liittyvät 
muuntoerot, joista 0,0 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa vuonna 
2017) liittyi konsernin sisäisiin lainoihin, jotka vuonna 2017 käsiteltiin 
ulkomaiseen yksikköön tehtynä nettosijoituksena. Vuonna 2018 
konsernin sisäisiä lainoja ei ole käsitelty ulkomaiseen yksikköön 
tehtynä nettosijoituksena. 

Nettosijoitukset valuutoittain

Milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017
Nettosijoituksen valuutta
CZK 45,0 39,4
NOK 44,4 39,1
RUB 542,2 560,5
SEK 16,6 14,2
USD 167,8 96,9

Valuuttariskin herkkyysanalyysi
Seuraava taulukko havainnollistaa, miten perusvaluutan kohtuullisen mahdollinen muutos hintavaluuttaan nähden, muiden muuttujien 
pysyessä vakiona, vaikuttaa konsernin tulokseen ennen veroja ja omaan pääomaan rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen muutoksen 
seurauksena.

Kohtuullisen mahdolliseksi muutokseksi oletetaan perusvaluutan 10 %:n vahvistuminen tai heikentyminen hintavaluuttaan nähden. 
Muun suuruisen muutoksen vaikutuksen voi myös arvioida kohtuullisen tarkasti, koska vaikutus on likimain lineaarinen.

31.12.2018 31.12.2017
Perusvaluutta Perusvaluutta

10 % vahvempi 10 % heikompi 10 % vahvempi 10 % heikompi

Milj. euroa
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Perusvaluutta / Hintavaluutta
EUR/CAD –0,3 - 0,3 - –0,5 - 0,5 -
EUR/CZK –0,1 - 0,1 - –0,4 - 0,4 -
EUR/NOK –1,0 - 0,4 - –0,9 - 0,5 -
EUR/RUB 0,1 - –0,1 - –1,0 - 1,0 -
EUR/SEK 0,5 - –0,5 - –1,2 - 0,3 -
EUR/UAh –0,6 - 0,6 - –0,7 - 0,7 -
EUR/USD 0,4 - –0,5 - –0,2 - 0,2 -

Translaatioriski
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Korkoriskin herkkyysanalyysi
Seuraava taulukko havainnollistaa, miten korkojen kohtuullisen mahdollinen muutos, muiden muuttujien pysyessä vakiona, vaikuttaa 
konsernin tulokseen ennen veroja vaihtuvakorkoisten lainojen korkokustannusten ja tulosvaikutteisesti kirjattavien korkosuojausten käyvän 
arvon muutosten seurauksena ja konsernin omaan pääomaan rahavirtasuojausten käyvän arvon muutoksen seurauksena.

Kohtuullisen mahdolliseksi muutokseksi oletetaan markkinakorkojen 1 %-yksikön nousu tai lasku. Muun suuruisen muutoksen 
vaikutuksen voi myös arvioida kohtuullisen tarkasti, koska vaikutus on likimain lineaarinen.

31.12.2018 31.12.2017
Korko Korko

1 %-yksikön korkeampi 1 %-yksikön matalampi 1 %-yksikön korkeampi 1 %-yksikön matalampi

Milj. euroa
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Korkomuutoksen vaikutus –1,3 1,7 1,3 –1,7 –1,3 1,6 1,3 –1,6

Korkoriski 
Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainanotosta, joka 
on hajautettu vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin instrumentteihin. 
Vuoden vaihteessa korollisista rahoitusveloista vaihtuvakorkoisia 
oli 25,4 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa 2017) ja kiinteä-
korkoisia 107,0 miljoonaa euroa (106,6 miljoonaa euroa 2017) 
korkojohdannaiset huomioiden. Konsernin riskienhallintapolitiikan 
mukaisesti pitkäaikaisista korollisista rahoitusveloista vähintään 
puolet pyritään pitämään kiinteäkorkoisina. Korkoriskin hallinnassa 
käytetään tarvittaessa korkojohdannaisia. Tilikauden päättyessä 
pitkäaikaisten kiinteäkorkoisten rahoitusvelkojen osuus oli 100 % 
(79 % vuonna 2017) ja konsernin korollisten rahoitusvelkojen 
keskimääräinen korkosidonnaisuusaika oli 8 kuukautta (17 kuukautta 
2017) korkojohdannaiset mukaan lukien. Pääsääntöisesti konserni 
soveltaa avoimiin korkojohdannaisiin rahavirran suojauslaskentaa.

Sähkön hintariski
Konserni ostaa Suomessa sähköä markkinahintaan pohjoismaisesta 
sähköpörssistä, mikä aiheuttaa altistumisen sähkön hintariskille. 
Vuosittainen sähkönhankinta on suuruudeltaan noin 90 GWh. 
hankintapolitiikan mukaisesti sähkönhankintaa suojataan 
sähköjohdannaisilla ennalta määritettyjen suojausasteiden 
asettamissa rajoissa tulevien viiden vuoden periodilla. 
Raportointipäivänä sähköjohdannaisiin sisältyvä energiamäärä oli 
180 GWh (210 GWh 2017).

Sähkön hintariskin herkkyysanalyysi
Seuraava taulukko havainnollistaa, miten sähkön hinnan kohtuullisen mahdollinen muutos, muiden muuttujien pysyessä vakiona, vaikuttaa 
konsernin tulokseen ennen veroja ja omaan pääomaan sähköjohdannaisten käyvän arvon muutosten seurauksena. Kohtuullisen mahdolliseksi 
muutokseksi oletetaan sähkömarkkinahintojen 5 EUR/MWh:n nousu tai lasku. Muun suuruisen muutoksen vaikutuksen voi myös arvioida 
kohtuullisen tarkasti, koska vaikutus on likimain lineaarinen.

31.12.2018 31.12.2017
Sähkön hinta Sähkön hinta

5 EUR/MWh korkeampi 5 EUR/MWh matalampi 5 EUR/MWh korkeampi 5 EUR/MWh matalampi

Milj. euroa
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Tulos-

laskelma
Oma

pääoma
Sähkön hintamuutoksen vaikutus - 0,9 - –0,9 0,0 1,0 0,0 –1,0
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Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski 
Rahoituspolitiikan mukaisesti Group Treasury -toiminto vastaa 
konsernin maksuvalmiudesta, rahoituksen riittävyydestä ja 
tehokkaasta kassanhallinnasta. Komittoidut luottolimiitit kattavat 
kaikki tiedossa olevat rahoitustarpeet, kuten liikkeessä olevat 
yritystodistukset, muut lyhytaikaiset lainat ja operatiivisesta 
liiketoiminnasta aiheutuvat käyttöpääoman vaihtelut sekä 
investoinnit. 

Jälleenrahoitusriskiä hallitaan hajauttamalla lainojen ja 
luottolimiittien maturiteettia. Konsernin 100 miljoonan euron 
määräinen kansainvälisen pankkisyndikaatin valmiusluotto 
korotettiin 150 miljoonaan euroon, joka erääntyy 2023, 
kun valmiusluottoon sisältyvä kahden vuoden jatko-optio 
käytettiin. Lisäksi konsernilla on kotimainen 350 miljoonan 
euron määräinen yritystodistusohjelma. Lyhytaikaisilla limiiteillä 
ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, saatavia ja 
jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan Nokian Renkaille 
tyypillinen säännöllinen kassavirtojen kausivaihtelu. 

Tärkeimmät rahoituskovenantit raportoidaan velkojille 
neljännesvuosittain. Jos konserni rikkoo rahoituskovenantteja, 
velkoja voi vaatia lainojen nopeutettua takaisinmaksua. 
Tilikauden aikana konserni on täyttänyt kaikki lainoihin liittyvät 
kovenanttiehdot, jotka liittyvät lähinnä omavaraisuusasteeseen. 
Johto tarkkailee kovenanttiehtojen täyttymistä säännöllisesti. 
Yhtiön rahoitussopimukset sisältävät ehtoja, joiden mukaan 
sopimuksen voimassaolo voi päättyä, jos määräysvalta yhtiössä 
vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena. 

Vuoden vaihteessa konsernin likvidien varojen määrä oli 447,5 
miljoonaa euroa (343,4 miljoonaa euroa 2017). Vuoden 2018 lopussa 
konsernilla oli käyttämättömiä luottolimiittejä 558,8 miljoonaa 
euroa (508,9 miljoonaa euroa 2017), joista komittoitujen limiittien 
osuus oli 205,5 miljoonaa euroa (155,6 miljoonaa euroa 2017). 
Käyttämättömien pitkäaikaisten komittoitujen limiittien määrä oli 
150,0 miljoonaa euroa (150,0 miljoonaa euroa 2017).

Konsernin korollisten rahoitusvelkojen määrä vuoden vaihteessa 
oli 132,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 135,2 miljoonaa 
euroa. Korollisista rahoitusveloista 85 % oli euromääräisiä. 
Korollisten rahoitusvelkojen keskikorko oli 2,7 %. Lyhytaikaisten 
korollisten rahoitusvelkojen osuus, joka sisältää vuoden sisällä 
tapahtuvat lainojen lyhennykset, oli 126,0 miljoonaa euroa (0,8 
miljoonaa euroa 2017).

Rahoitusvelkojen sopimuksiin perustuvat erääntymisajat

Milj. euroa

2018

Tase-
arvo

Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat*

2019 2020 2021 2022 2023 2024– Yhteensä
Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat

Rahalaitos- ja eläkelainat
Kiinteäkorkoiset 7,0 –0,8 –0,8 –0,7 –0,7 –1,2 –3,7 –7,9
Vaihtuvakorkoiset 125,4 –126,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –126,6

Osto- ja muut velat 111,0 –111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –111,0
Johdannaisvelat

Korkojohdannaiset
Suojauksiksi määritetyt 1,6 –0,8 –0,7 –0,4 –0,1 0,2 0,2 –1,6

Valuuttajohdannaiset
Suojauksiksi määritetyt

Suoritettava rahavirta 0,7 –56,2 –1,7 –1,6 –1,6 –19,1 0,0 –80,2
Saatava rahavirta –18,9 68,7 0,2 0,2 0,3 18,8 0,0 88,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Suoritettava rahavirta 7,9 –435,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –435,0
Saatava rahavirta –3,5 431,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 431,8

Sähköjohdannaiset
Suojauksiksi määritetyt –2,9 1,6 0,9 0,3 0,1 0,0 0,0 2,9

Yhteensä 228,2 –228,3 –2,0 –2,2 –2,0 –1,3 –3,5 –239,3

* Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.

Milj. euroa

2017

Tase-
arvo

Sopimuksiin perustuvat erääntymisajat*

2018 2019 2020 2021 2022 2023– Yhteensä
Rahoitusvelat pl. johdannaisvelat

Rahalaitos- ja eläkelainat
Kiinteäkorkoiset 6,6 –0,7 –0,7 –0,7 –0,6 –0,6 –4,3 –7,6
Vaihtuvakorkoiset 128,6 –2,8 –129,5 0,0 0,0 0,0 0,0 –132,3

Osto- ja muut velat 72,8 –72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –72,8
Johdannaisvelat

Korkojohdannaiset
Suojauksiksi määritetyt 1,3 –0,9 –0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 –1,3

Valuuttajohdannaiset
Suojauksiksi määritetyt

Suoritettava rahavirta 1,5 –4,5 –61,9 0,0 0,0 0,0 0,0 –66,4
Saatava rahavirta –12,2 0,9 68,6 0,0 0,0 0,0 0,0 69,5

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
Suoritettava rahavirta 1,2 –382,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –382,4
Saatava rahavirta –9,5 391,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 391,5

Sähköjohdannaiset
Suojauksiksi määritetyt 0,0 –0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Yhteensä 190,2 –72,0 –123,7 –0,5 –0,6 –0,6 –4,3 –201,8

* Luvut ovat diskonttaamattomia ja sisältävät sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.
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Luottoriski 
Konserni altistuu luottoriskille asiakkaiden myyntisaamisissa sekä 
talletuksissa ja johdannaistransaktioissa rahoituslaitosten  
ja -instituutioiden kanssa. 

Rahoitustransaktioiden luottoriskiä hallitaan toimimalla vain 
sellaisten rahoituslaitosten ja -instituutioiden kanssa, joilla on 
korkeat luottoluokitukset. Konsernin sijoitukset ovat lyhytaikaisia ja 
varoja voidaan sijoittaa vain vakavaraisiin kotimaisiin pörssiyrityksiin, 
julkisyhteisöihin tai sijoituspolitiikassa määritellyt kriteerit täyttäviin 
kotimaisiin ei-pörssinoteerattuihin yrityksiin. hallitus hyväksyy 
sijoituspolitiikan vuosittain.

Asiakkaiden luottoriskien hallinnan periaatteet on 
dokumentoitu hallituksen hyväksymään konsernin 
luottopolitiikkaan. Konsernin luottokomitea tekee kaikki 
merkittävät luottopäätökset. Luottokelpoisuuden arvioinnissa 
käytetään tilinpäätöstietoja sekä luottotietopalveluiden 
keräämiä luottotietoja ja maksutapakäyttäytymistä. Asiakkaiden 
luottokelpoisuutta tarkastellaan konserniyrityksissä säännöllisesti 
luottopolitiikan mukaisesti. Myyntisaamisten luottoriskin hallinnassa 
käytetään pankkitakauksia, rembursseja ja erityisiä maksuehtoja. 
Erääntyneisiin myyntisaamisiin sovitaan aina maksuohjelma, jota 
asiakas sitoutuu noudattamaan. Lisäksi maariskiä seurataan 
jatkuvasti ja luototusta rajoitetaan maissa, joissa poliittinen tai 
taloudellinen ympäristö on epävakaa. Myyntisaamisiin ei sisälly 
muita yli 15 %:n asiakas- tai maariskikeskittymiä, kuin venäläisten 
asiakkaiden 39 %:n osuus vuodenvaihteen myyntisaamisista 
(vuonna 2017 35 %).

Myyntisaamisten erääntyminen ja arvonalentuminen
Myyntisaamisiin kirjattu arvonalentuminen vastaa odotettavissa 
olevia luottotappioita myyntisaamisten koko voimassaoloajalta. 
Määrittäessään odotettavissa olevien luottotappioiden määrää 
konserni tarkastelee myyntiä viimeisimmältä viideltä vuodelta, 
asiakkaiden maksukäyttäytymistä, toteutuneita luottotappioita, 
vallitsevia olosuhteita ja ennusteita tulevista taloudellisista 
olosuhteista. 

Myyntisaamisten erääntyminen ja arvonalentuminen
31.12.2018 1.1.2018

Milj. euroa
Myyntisaamiset 

bruttomäärä

Arvonalentumista 
koskeva 

vähennyserä
Myyntisaamiset 

bruttomäärä

Arvonalentumista 
koskeva  

vähennyserä
Erääntymättömät 362,5 –2,8 382,4 –3,3
Alle 30 päivää sitten erääntyneet 38,4 –1,1 30,0 –1,0
30–90 päivää sitten erääntyneet 3,6 –0,2 5,2 –0,4
91–180 päivää sitten erääntyneet 2,7 –0,3 3,0 –0,4
Yli 180 päivää sitten erääntyneet 53,2 –46,5 55,6 –48,0
Yhteensä 460,4 –51,0 476,3 –53,0

Myyntisaamisten arvonalentumista koskevan vähennyserän muutokset

Milj. euroa 2018 2017
Vähennyserä 1.1., IAS 39:n mukaisesti 43,4 58,6

Oikaisu aloitettaessa IFRS 9:n soveltaminen 9,6
Vähennyserä 1.1., IFRS 9:n mukaisesti 53,0

Lopulliset luottotappiot –2,0 –15,4
Tulosvaikutteisesti kirjattu vähennyserän muutos 0,0 0,2

Vähennyserä 31.12. 51,0 43,4
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