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Nokian Renkaat Oyj  Pörssitiedote 7.5.2008 klo 8.00 
 
NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2008  
 
Myynnin kasvu jatkui vahvana ja liikevoitto parani. 
 
Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto kasvoi 23,2 % ja oli 246,3 MEUR 
(199,9 MEUR vastaavana aikana 2007). Liikevoitto parani ja oli 54,4 
MEUR (39,0 MEUR). Tulos per osake nousi 0,36 euroon (0,23 euroa). 
Yhtiöllä on vuonna 2008 edellytykset vahvaan myynnin kasvuun ja 
edellisvuotta parempaan tulokseen. Kaikkien tulosyksiköiden 
arvioidaan kasvavan ja parantavan tulostaan. 
 
Keskeiset tunnusluvut: 
MEUR 
                           Q1/08    Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07     2007 
 
Liikevaihto                246,3    199,9 232,6 236,0 356,4  1.025,0 
Liikevoitto                 54,4     39,0  50,2  51,6  93,2    234,0 
Voitto ennen veroja         49,8     35,6  46,9  46,4  85,0    213,8 
Tilikauden voitto           45,1     28,1  41,9  37,4  61,4    168,9 
Tulos/osake, euroa           0,36     0,23  0,34  0,30  0,50     1,37 
Omavaraisuusaste,%           62,9     59,9                       61,8 
Liiketoiminnan kassavirta,  -78,1   -103,7 –20,4 –89,6 319,4    105,6 
(Kassavirta II) 
RONA, % (liukuva 12 kk)     24,4     21,9                       24,2 
Gearing, %                  27,1     40,8                       14,3 
 
Toimitusjohtaja Kim Gran:  
 
"Vuoden ensimmäinen neljännes antoi lentävän lähdön vuodelle 2008: 
myynti kasvoi vahvasti yhtiön ydinmarkkinoilla ja liiketulos parani 
selvästi edellisvuodesta. Suurin osa myynnin kasvusta tuli Venäjältä 
ja muista IVY-maista. Sekä kesärenkaiden myynti että talvirenkaiden 
ennakkokauppa oli vilkasta. Renkaiden keskihinnat nousivat hyvän 
myyntimixin, tehtyjen hinnankorotusten ja uusien tuotteiden ansiosta. 
Venäjän tuotanto kasvoi tavoitteen mukaisesti ja sen tuomat edut 
paransivat kannattavuutta. Myöhässä alkanut kesärengassesonki siirtää 
Vianorin tulosta vuoden toiselle neljännekselle. Näkymät vuodelle 
2008 ovat hyvät ja odotamme kasvun jatkuvan vahvana 
ydinmarkkinoillamme."  
 
Markkinatilanne  
 
Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinat Venäjällä ja muissa IVY-maissa 
kasvoivat edellisvuodesta. Pohjoismaissa ja muualla Länsi-Euroopassa 
rengasmarkkinat laskivat hieman. Voimakkaimmin kasvoivat 
talvirenkaiden, SUV-renkaiden ja korkeiden nopeusluokkien 
kesärenkaiden markkinat. Pohjoismaissa ja Venäjällä kesärenkaiden 
kuluttajamyynnin pääsesonki siirtyi vuoden toiselle neljännekselle. 
Raskaiden erikoisrenkaiden ja kuorma-autonrenkaiden kysyntä jatkui 
voimakkaana. Useat rengasvalmistajat nostivat tuotteittensa hintoja 
raaka-ainehintojen nousun seurauksena.    
 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2008 oli 
246,3 MEUR (199,9 MEUR), eli 23,2 % enemmän kuin vastaavana aikana 
vuotta aiemmin. Konsernin liikevaihto Pohjoismaissa kasvoi 1,4 %, 
Venäjällä ja muissa IVY-maissa 64,0 %, Pohjois-Amerikassa 33,7 % ja 
laski Itä-Euroopassa 8,8 % edellisvuodesta. 
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Valmistustoiminnan raaka-ainehinnat nousivat vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 3,5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 
Kiinteät kustannukset olivat 73,4 MEUR (62,3 MEUR) ja niiden osuus 
liikevaihdosta oli 29,8 % (31,2 %).  
 
Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 54,4 MEUR (39,0 MEUR).  
Tulosta rasitti IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä aiheutuva 
laskennallinen kulukirjaus 4,2 MEUR (1,6 MEUR). 
 
Nettorahoituskulut olivat 4,6 MEUR (3,4 MEUR). Rahoituskuluihin 
sisältyy 1,8 MEUR vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista 
kulukirjausta. Nettorahoituserät sisältävät valuuttakurssieroja –1,7 
MEUR (-0,3 MEUR). 
 
Voitto ennen veroja oli 49,8 MEUR (35,6 MEUR). Konsernin verokanta 
laski 9,5 %:iin (20,9 %) Venäjän sopimusten mukaisten verohelpotusten 
vuoksi. Tilikauden voitto oli 45,1 MEUR (28,1 MEUR). Tulos per osake 
oli 0,36 euroa (0,23 euroa). 
 
Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) 
oli 24,4 % (21,9 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, 
investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (kassavirta II) oli 
–78,1 MEUR (–103,7 MEUR). Omavaraisuusaste oli 62,9 % (59,9 %).  
 
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3 661 (3 397) henkilöä ja 
katsauskauden lopussa 3 706 (3 513). Vianor-rengasketjussa 
työskenteli katsauskauden lopussa 1 461 (1 372) henkilöä. Venäjällä 
henkilöstömäärä kasvoi 521 (376) henkilöön.  
 
Verokanta 
 
Yhtiön verokanta on pienentynyt Venäjältä saatujen verohelpotusten 
vuoksi. Verohelpotus on voimassa niin kauan kun yhtiölle kertyy 
Venäjän investointia vastaava määrä veroa tuotoista ja sen jälkeen 
kahden vuoden ajan.  
 
Koska Venäjän verohelpotukset ovat toteutuneet sopimusten mukaisesti 
ja niihin liittyvä epävarmuus on vähentynyt olennaisesti, on konserni 
uudistanut arviotaan verosaamisten taseeseen kirjaamisesta. 
Verohelpotuksiin liittyvä verosaaminen kirjataan jatkossa taseeseen 
sen todennäköiseen toteutumisarvoonsa. Tämän arvion muutoksen vuoksi 
vuoden 2008 ensimmäiseen vuosineljännekseen sisältyy 
kertaluonteisesti 6,5 MEUR vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon 
verohelpotuksia. 
 
Konsernin verokannan arvioidaan koko vuoden tasolla olevan noin 18 %. 
 
HENKILÖAUTONRENKAAT  
                    Q1/08  Q1/07 Muutos,%   Q2/07  Q3/07  Q4/07  2007 
Liikevaihto, MEUR   190,1  141,4  34,4      146,6  169,7  233,5 691,2 
Liikevoitto, MEUR    65,0   41,6  56,3       42,0   54,2   74,2 212,0  
Liikevoitto,%        34,2   29,4             28,6   32,0   31,8  30,7 
RONA,%               33,6   27,4                                 31,2 
(liukuva 12 kk) 
 
Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 190,1 MEUR (141,4 MEUR), 
eli 34,4 % viimevuotista enemmän. Liikevoitto oli 65,0 MEUR (41,6 
MEUR). Liikevoittoprosentti oli 34,2 % (29,4 %). Tulosta nosti 
talvirenkaiden ennakkokauppa, joka alkoi edellisvuosia aikaisemmin.  
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Sekä kesä- että talvirenkaiden myynti kasvoi selvästi 
edellisvuodesta. Vahvinta myynnin kasvu oli Venäjällä ja muissa IVY-
maissa, mutta myös Pohjoismaissa ja USA:ssa myynti sujui 
edellisvuotta paremmin. Kesärenkaissa myydyimpiä tuotteita olivat 
SUV- ja UHP-renkaat. Katsauskauden aikana aloitettiin talvirenkaiden 
ennakkokauppa Venäjälle ja muihin IVY-maihin. Kauppaa vauhditti 
kuluttajamyyntiin syksyllä ensimmäistä kertaa tuleva, uusi nastaton 
Nokian Hakkapeliitta R –talvirengasperhe.     
 
Renkaiden keskihinnat nousivat edellisvuodesta hyvän myyntimixin, 
uusien tuotteiden ja tehtyjen hinnankorotusten ansiosta.      
 
Tuotantomäärä kasvoi johtuen Venäjän-tehtaan tavoitteen mukaisesta 
kapasiteetin noususta. Lisääntynyt kapasiteetti ei kuitenkaan 
riittänyt vastaamaan renkaiden kysyntään ja myyntiä jouduttiin 
rajoittamaan Keski- ja Itä-Euroopan maihin.  
  
RASKAAT RENKAAT  

  Q1/08  Q1/07  Muutos,%  Q2/07  Q3/07 Q4/07   2007 
Liikevaihto, MEUR    27,9   25,6   8,9       24,9   23,1  27,2  100,8 
Liikevoitto, MEUR     6,3    6,1   3,7        5,8    5,0   5,4   22,3 
Liikevoitto,%        22,7   23,8             23,2   21,8  19,9   22,1 
RONA,%               38,1   38,9                                 39,0 
(liukuva 12 kk) 
 
Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto kasvoi ja oli 27,9 MEUR (25,6 
MEUR) eli 8,9 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana aikana. 
Liikevoitto kasvoi hieman ja oli 6,3 MEUR (6,1 MEUR). 
Liikevoittoprosentti oli 22,7 % (23,8 %).  
 
Metsä- ja muiden työkoneiden valmistus jatkui vilkkaana ja Nokian 
raskaiden renkaiden myynti kasvoi edellisvuodesta Pohjoismaissa ja 
Keski-Euroopassa. Tuoteryhmistä vahvimmin kasvoi metsäkonerenkaiden, 
raskaiden teollisuusrenkaiden, kaivoskonerenkaiden ja maatalouden 
erikoisrenkaiden myynti. Alkuvuodesta toteutettiin hinnankorotus, 
joka hyvän myyntimixin ohella nosti keskihintaa.  
 
Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä ja tuotantomäärä kasvoi 
suunnitellusti, mutta toimituskyky ei riittänyt vastaamaan 
markkinoiden voimakkaaseen kysyntään. Pula renkaiden vanteista 
rajoitti myyntiä ja siirsi sitä toiselle vuosineljännekselle.       
 
VIANOR  

   Q1/08  Q1/07 Muutos,%  Q2/07  Q3/07  Q4/07  2007 
Liikevaihto, MEUR     46,7   46,0    1,6     68,2   56,2  108,1 278,5 
Liiketulos, MEUR     -10,4   -5,7  -80,5      3,7   -1,4   11,9   8,4 
Liiketulos, %        -22,2  -12,5             5,5   -2,5   11,0   3,0 
RONA,%                 2,6    4,2                                 6,0 
(liukuva 12 kk) 
 
Vianorin liikevaihto oli 46,7 MEUR (46,0 MEUR) eli 1,6 % enemmän kuin 
vastaavana aikana vuotta aiemmin. Liiketulos oli –10,4 MEUR (–5,7 
MEUR). Liiketulosprosentti oli –22,2 % (–12,5 %).  
 
Vianorissa alkuvuoden myynti ja tulos olivat heikkoja. Kesärenkaiden 
kevätsesonki ja siihen liittyvä palvelumyynti Pohjoismaissa ja 
Venäjällä ei alkanut katsauskaudella, vaan siirtyi vuoden toiselle 
neljännekselle.   
 
Vianor-verkosto laajeni Venäjällä ja Ukrainassa. Verkostoon kuului 
katsauskauden lopulla 382 myyntipistettä, josta 208 oli partner- ja 
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franchising-pisteitä. Katsauskauden aikana avattiin yhteensä 16 
uutta Vianor-pistettä.   
  
MUU LIIKETOIMINTA  
 
Kuorma-autonrenkaat 
 
Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto oli 4,9 MEUR (4,5 MEUR) eli 
9,4 % edellisvuotta enemmän. Yksikön tuotevalikoima koostuu pääosin 
talvituotteista, joiden myynti oli kausiluontoisesti vähäistä vuoden 
alussa.   
 
Katsauskauden aikana myyntiä suunnattiin uusille markkina-alueille 
Ukrainaan, Puolaan ja Bulgariaan. Myös Venäjällä myynti kehittyi 
hyvin laajentuneen jakeluverkoston ansiosta.   
 
VENÄJÄ JA IVY-MAAT    
 
Katsauskaudella yhtiön myynti Venäjällä ja IVY-maissa kasvoi 64,0 % 
verrattuna edellisvuoteen ja markkinaosuudet paranivat. 
Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin 
verkostoa kasvattamalla. 
 
Venäjän-tehtaan neljä tuotantolinjaa toimivat jatkuvassa 
kolmivuorossa ja tehtaan tuotantomäärä ja laatutaso olivat tavoitteen 
mukaisia.     
 
Nykyisen, kapasiteetiltaan neljän miljoonan renkaan tehtaan yhteyteen 
on valmistunut uusi 32.500 neliömetrin suuruinen tuotantohalli. 
Tuotantokoneiden asennukset ovat edenneet aikataulun mukaisesti, ja 
osia uusista linjoista on jo tuotantokäytössä.  
Tuotantokapasiteettia kasvatetaan vaiheittain vuoden 2008 aikana 
kolmella uudella tuotantolinjalla. Lisäksi on aloitettu 
sekoitusosaston laajennuksen sekä henkilöstön asuinalueen, 
Hakkapeliitta Villagen rakennustyöt.   
 
KAZAKSTAN 
 
Nokian Renkaat ilmoitti 19.10.2007 allekirjoittaneensa sopimuksen 
kazakstanilaisen monialayhtiö Ordabasy Corporation JSC:n kanssa 
henkilöautorenkaita valmistavan greenfield-tehtaan rakentamisesta 
Kazakstaniin. Nokian Renkaat on mukana yhteisyrityksessä  
10 %:n osuudella ja sillä on oikeus nostaa omistuksensa 
yhteisyrityksessä vähintään 50 %:iin.  
 
Tehtaan on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2009 aikana.  
Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 160 miljoonaa euroa, joka 
rahoitetaan noin 40 miljoonan euron osakepääomalla ja ulkopuolisella 
lainalla. Nokian Renkaat on solminut Ordabasy Corporationin kanssa 
pitkäaikaisen sopimuksen teknisen tuen ja johtamistuen antamisesta.  
 
Tehtaan rakennustyöt eivät ole vielä alkaneet.  
 
INVESTOINNIT 
 
Katsauskauden investoinnit olivat 42,7 MEUR (30,2 MEUR).  
Nokian Renkaiden kokonaisinvestoinnit vuonna 2008 ovat noin 170 MEUR 
(117 MEUR). Niistä noin 110 MEUR (92 MEUR) liittyy Venäjän-tehtaan 
toimintaan ja laajentamiseen. Muut ovat tuotannollisia investointeja 
Nokian-tehtaalle, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin 
laajentumishankkeita.   
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MUUT ASIAT 
 
1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle 

 
Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti hakea optio-oikeuksien 2004C 
listaamista Helsingin Pörssiin siten, että listaus alkaa 1.3.2008. 
Optio-oikeuksia 2004C on yhteensä 245.000 kappaletta. Kukin optio-
oikeus 2004C oikeuttaa merkitsemään kymmenen Nokian Renkaat Oyj:n 
osaketta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2004C alkoi 
1.3.2008 ja päättyy 31.3.2010. Yhteensä optio-oikeuksilla 2004C voi 
merkitä enintään 2.450.000 osaketta. Merkintähinta 31.3.2008 optio-
oikeuksilla 2004C oli 12,28 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään 
vuosittain maksettavat osingot.  
 
2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet 
 
Nokian Renkaat Oyj:n vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004A optioilla on 
20.12.2007 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen jälkeen merkitty 
898.690 osaketta ja 2004B optioilla 35.730 osaketta. Merkinnöistä 
johtuva osakepääoman korotus 186.884 euroa on merkitty 
kaupparekisteriin 26.2.2008. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi 
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 27.2.2008. Korotuksen jälkeen 
Nokian Renkaiden osakemäärä on 124.630.700 kappaletta ja osakepääoma 
24.926.140 euroa.   
 
3. Osakekurssin kehitys 
 
Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 27 euroa 
(20,50 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 24,57 euroa (17,02 
euroa), ylin noteeraus 28,44 euroa (20,92 euroa) ja alin 19,04 euroa 
(13,99 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 63.395.294 osaketta 
(79.826.504 osaketta), mikä on 51 % (65 %) yhtiön koko osakekannasta. 
Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli 3,365 (2,514) 
miljardia euroa. Osakkeenomistajista 26 % (34 %) oli suomalaisia ja 
74 % (66 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia 
sisältäen Bridgestonen noin 16 %:n omistusosuuden. 
 
4. Yhtiökokouspäätökset 
 
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 3.4.2008 vahvisti 
tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,50 euroa 
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 8.4.2008 ja maksupäivä 
15.4.2008. 
 
4.1 Hallitus ja tilintarkastaja 
 
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä 
jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Koki Takahashi, 
Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén. Uutena jäsenenä hallitukseen 
valittiin Kai Öistämö. 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. 
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Entisen käytännön mukaisesti vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-
prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, 
että 4.4.–30.4.2008 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.  
 
4.3 Muutokset yhtiöjärjestykseen  
 
Päätettiin tehdä yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset: 
 
-nykyisen yhtiöjärjestyksen kohdat 3§ ja 4§ poistetaan ja numerointia 
muutetaan vastaavasti 
 
-nykyisen yhtiöjärjestyksen 5§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään” 
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 8§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin 
sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.”  
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 10§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan 
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä.” 
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 
viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
määräpäivää julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön 
Internet-sivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja yhdessä 
Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä.”  
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, 
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.  
Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.”   
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään 
hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai 
Tampereen tai Helsingin kaupungissa.   
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 
1.tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen sekä 
toimintakertomus 
2.tilintarkastuskertomus;  
päätettävä 
3. yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
4. taseen mukaisen voiton käyttämisestä, 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,  
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, 
valittava 
8. hallituksen jäsenet, 
9. tilintarkastaja 
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- nykyisen yhtiöjärjestyksen 14§ muutetaan kuulumaan seuraavasti: 
”Tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus ja muut yhtiön 
toimintaa selvittävät asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä 
jätettävä tilintarkastajalle, jonka tulee antaa 
tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen huhtikuun 15. päivää.” 
 
LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT  
 
Konsernin liikevaihdosta noin 35 % 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 4,0 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 
kapasiteetin lisäys on sujunut suunnitellusti, mutta onnistumisen 
edellytyksenä on tulevaisuudessakin osaavan henkilöstön saatavuus.   
 
Nokian Renkailla on meneillään eräitä oikeusprosesseja ja riita-
asioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan 
tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta materiaalisia 
vaikutuksia.  
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2008  
 
Venäjän ja IVY-maiden talouskasvun odotetaan jatkuvan ripeänä.  
Uusien autojen myynnin vahvan kasvun ja autonkannan laajentumisen 
arvioidaan jatkuvan lähivuosien aikana.     
 
Nokian Renkaille näkymät vuodelle 2008 ovat hyvät. Kysyntä kasvaa 
talvirenkaissa, UHP-kesärenkaissa ja SUV-renkaissa erityisesti 
Venäjällä, IVY-maissa ja Itä-Euroopassa. Myös Pohjois-Amerikan 
talvirengasmarkkinoilla näkymät ovat parantuneet. Pohjoismaissa ja 
Länsi-Euroopassa markkinat eivät kasva. Metsäkoneiden ja muiden 
työkoneiden ja -laitteiden valmistus on vilkasta ja maailmanlaajuinen 
pula raskaista erikoisrenkaista jatkuu.   
 
Raaka-ainehintojen arvioidaan nousevan koko vuoden 2008 osalta noin 
7,0 % vuoteen 2007 verrattuna. Nokian Renkaiden keskihinnat nousevat 
uusien tuotteiden, paremman myynti- ja tuotemixin ja hinnankorotusten 
ansiosta.  
 
Yhtiö tuo jälleen markkinoille runsaasti uusia tuotteita, jotka 
laajentuneen jakeluverkoston kanssa luovat edellytykset lisätä 
myyntiä ja saavuttaa tavoiteltu katetaso. Katetason ylläpitoa tukee 
Venäjällä valmistettujen renkaiden lisääntyvä osuus konsernin 
myynnistä.  
 
Nokian Renkaat kiinnittää erityishuomiota kasvuhankkeisiin, myynnin 
ja logistiikan ohjaukseen sekä jakeluverkoston laajentamiseen. 
Kapasiteettia lisätään kiihdytetyn suunnitelman mukaisesti Venäjällä. 
Raskaissa Renkaissa investoidaan tuotannon pullonkauloihin 
kapasiteetin lisäämiseksi.  
 
Nokian Renkaiden myynti ja tulos ovat historiallisesti painottuneet 
toiselle vuosipuoliskolle ja erityisesti vuoden viimeiselle 
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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. 
 
Vuoden toinen neljännes on alkanut suunnitellusti, tilauskanta on 
edellisvuotta korkeampi ja tuotantokyky edellisvuotta parempi.    
Valmistustoiminnassa vuoden toisen neljänneksen tuloskasvu on hieman 
maltillisempaa kuin vastaavalla kaudella vuotta aiemmin. Vianorin 
tulos paranee selvästi alkuvuodesta.  
 
Yhtiöllä on vuonna 2008 edellytykset vahvaan myynnin kasvuun ja 
edellisvuotta parempaan tulokseen. Kaikkien tulosyksiköiden 
arvioidaan kasvavan ja parantavan tulostaan.  
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaa- 
mis- ja arvostusperiaatteita ja noudattaen samoja laatimisperiaattei- 
ta kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, mutta sen laadinnassa ei  
ole noudatettu kaikkia IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin vaati- 
muksia. 
 
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
NOKIAN RENKAAT 
KONSERNIN TULOSLASKELMA        1-3/08 1-3/07   Viim. 1-12/07 Muutos-% 
Miljoonina euroina                             12 kk          
 
Liikevaihto                     246,3  199,9 1 071,3 1 025,0  23,2 
Myytyjä suoritteita 
vastaavat kulut                -133,4 -109,4  -593,1  -569,1  21,9 
Bruttokate                      112,9   90,5   478,2   455,8  24,7 
Liiketoiminnan muut tuotot        0,3    0,4     2,3     2,4  19,5 
Myynnin ja markkinoinnin kulut  -47,8  -40,6  -186,6  -179,4  17,9 
Hallinnon kulut                  -6,1   -5,1   -24,5   -23,5  19,4 
Liiketoiminnan muut kulut        -4,9   -6,2   -20,0   -21,3  21,4 
Liikevoitto                      54,4   39,0   249,4   234,0  39,4 
Rahoitustuotot                   19,0    5,6    76,4    63,1  39,6 
Rahoituskulut                   -23,6   -9,0   -97,8   -83,3  60,9 
Voitto ennen veroja              49,8   35,6   228,0   213,8  40,0 
Verokulut              (1        -4,7   -7,4   -42,1   -44,9  36,7 
Tilikauden voitto                45,1   28,1   185,9   168,9  60,3 
 
Jakautuminen: 
Emoyhtiön omistajille          45,1   28,1   185,9   168,9 
Vähemmistölle                     0,0    0,0     0,0     0,0 
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
tuloksesta laskettu tulos/osake 
laimentamaton, euroa             0,36   0,23    1,51    1,37  58,3 
laimennettu, euroa               0,35   0,22    1,45    1,31  58,6 
 
MUUT TUNNUSLUVUT                   31.3.08 31.3.07 31.12.07  Muutos-% 
 
Omavaraisuusaste, %                   62,9    59,9     61,8 
Gearing, %                            27,1    40,8     14,3 
 
 
Oma pääoma/osake, euro                6,10    4,78     5,76   27,7 
Korollinen nettovelka, 
milj. euroa                          206,5   239,6    102,0 
Investoinnit, milj. euroa             42,7    30,2    117,1 
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Poistot, milj. euroa                  12,9    11,1     47,1 
Henkilöstö keskimäärin               3 661   3 397    3 462 
 
 
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl) 
kauden lopussa                      124,63  122,65   123,70 
keskimäärin                         124,06  122,48   122,95 
keskimäärin, laimennettuna          131,83  126,75   129,09 
 
1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty 
katsauskauden tulosta vastaavaa veroa. 
 
 
KONSERNITASE                       31.3.08 31.3.07 31.12.07 
 
Pitkäaikaiset varat 
Aineelliset käyttöomaisuus- 
hyödykkeet                           447,0   369,4    419,9 
Liikearvo                             52,6    52,6     52,8 
Muut aineettomat hyödykkeet            7,5     8,1      7,5 
Osuudet osakkuusyrityksissä            0,1     0,1      0,1 
Myytävissä olevat rahoitusvarat        0,3     0,2      0,2 
Muut saamiset                         12,3     0,7     12,8 
Laskennalliset verosaamiset           20,3    19,7     17,7 
Pitkäaikaiset varat yht.             540,0   450,8    511,0 
 
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus                      219,3   198,1    193,2 
Myyntisaamiset ja muut 
saamiset                             394,1   313,9    293,0 
Rahavarat                             58,9    17,6    158,1 
Lyhytaikaiset varat yht.             672,3   529,6    644,3 
 
Oma pääoma 
Osakepääoma                           25,0    24,6     24,7 
Ylikurssirahasto                     154,9   143,6    149,0 
Muuntoerot                           -20,8    -1,0    -12,8 
Arvonmuutosrahasto                     0,0    -0,1      0,0 
Kertyneet voittovarat                601,7   419,4    551,9 
Vähemmistöosuus                        0,0     0,0      0,0 
Oma pääoma yht.                      760,9   586,5    712,8 
 
Pitkäaikaiset velat 
Laskennalliset verovelat              28,4    22,8     30,1 
Korolliset velat                     250,8   113,5    248,7 
Muut velat                             2,3     1,9      2,4 
Pitkäaikaiset velat yht.             281,5   138,1    281,1 
 
Lyhytaikaiset velat 
Ostovelat ja muut velat              154,2   110,9    148,9 
Varaukset                              1,1     1,0      1,1 
Korolliset velat                      14,7   143,7     11,4 
Lyhytaikaiset velat yht.             170,0   255,7    161,4 
 
Taseen loppusumma                  1 212,3   980,4  1 155,4 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA         1-3/08  1-3/07  1-12/07 
Miljoonina euroina 
 
Liiketoiminnan rahavirta: 
Toiminnasta kertyneet 
rahavarat                            -26,1   -74,1    206,2 
Rahoituserät ja verot                -37,6   -11,7    -36,3 
Liiketoiminnasta kertyneet 
nettorahavarat                       -63,8   -85,8    169,9 
 
Investointien rahavirta: 
Investointeihin käytetyt 
nettorahavarat                       -46,1   -28,9   -117,7 
 
Rahoituksen rahavirta: 
Osakeannista saadut maksut             6,1     1,0      6,5 
Lyhytaikaisten saamisten 
ja lainojen muutos                     2,2    89,3    -44,4 
Pitkäaikaisten saamisten 
ja lainojen muutos                     3,0     3,0    143,9 
Maksetut osingot                       0,0     0,0    -38,0 
Rahoitukseen käytetyt 
nettorahavarat                        11,3    93,3     68,0 
 
Rahavarojen nettomuutos              -98,5   -21,5    120,3 
 
Rahavarat tilikauden alussa          158,1    39,0     39,0 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus    0,6    -0,1      1,2 
Rahavarat tilikauden lopussa          58,9    17,6    158,1 
                                     -98,5   -21,5    120,3 
 
Rahavirtalaskelmassa on tilikauden 2008 osalta esitetty valuutta- 
kurssien muutosten vaikutus osana rahavarojen muutosta 0,6 miljoonaa 
euroa. Tilikauden 2007 vastaava vaikutus oli -0,1 miljoonaa euroa. 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
Miljoonina euroina       
                                                 Kerty-   
                         Yli-            Arvon-  neet    Vähem- 
                  Osake- kurssi- Muunto- muutos- voitto- mistö   
                  pääoma rahasto erot    rahasto varat   osuus  Yht. 
Oma pääoma  
1.1.2007          24,5   142,7   -2,2    -0,1    391,6   0,0    556,6 
Koronvaihtosopi- 
mukset veroilla  
vähennettynä                              0,1                     0,1 
Muuntoero                         1,3                             1,3 
Voitot/tappiot  
nettosijoituksen 
suojauksista,  
veroilla vähen- 
nettynä                          -0,1                            -0,1 
Tilikauden voitto                                 28,1           28,1 
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut  
yhteensä           0,0     0,0    1,2     0,1     28,1   0,0     29,4 
Käytetyt  
osakeoptiot        0,1     0,9                                    1,0 
Osakeperusteiset  
maksut                                             1,6            1,6 
Muut muutokset                                    -2,0           -2,0 



 11(13)
 

Vähemmistöosuuden 
muutos                                                            0,0 
Oma pääoma  
31.3.2007         24,6   143,6   -1,0    -0,1    419,4   0,0    586,5 
 
 
Oma pääoma  
1.1.2008          24,7   149,0  -12,8     0,0    551,9   0,0    712,8 
Koronvaihtosopi- 
mukset veroilla  
vähennettynä                              0,1                     0,1 
Muuntoero                       -12,4                           -12,4 
Voitot/tappiot  
nettosijoituksen 
suojauksista,  
veroilla vähen- 
nettynä                           4,4                             4,4 
Tilikauden voitto                                 45,1           45,1 
Kaudella kirjatut  
tuotot ja kulut  
yhteensä           0,0     0,0   -7,9     0,1     45,1   0,0     37,3 
Käytetyt  
osakeoptiot        0,2     5,9                                    6,1 
Osakeperusteiset  
maksut                                             4,2            4,2 
Muut muutokset                                     0,3            0,3 
Vähemmistöosuuden  
muutos                                                            0,0 
Oma pääoma  
31.3.2008         25,0   154,9  -20,8     0,2    601,7   0,0    760,9 
 
 
TOIMIALAERITTELY                    1-3/08  1-3/07  1-12/07  Muutos-% 
Miljoonina euroina 
 
Liikevaihto 
Henkilöautonrenkaat                  190,1   141,4    691,2   34,4 
Raskaat renkaat                       27,9    25,6    100,8    8,9 
Vianor                                46,7    46,0    278,5    1,6 
Muut ja eliminoinnit                 -18,4   -13,1    -45,6  -40,8 
Yhteensä                             246,3   199,9  1 025,0   23,2 
 
Liiketulos 
Henkilöautonrenkaat                   65,0    41,6    212,0   56,3 
Raskaat renkaat                        6,3     6,1     22,3    3,7 
Vianor                               -10,4    -5,7      8,4  -80,5 
Muut ja eliminoinnit                  -6,6    -2,9     -8,7 -124,6 
Yhteensä                              54,4    39,0    234,0   39,4 
 
Liiketulos, % liikevaihdosta 
Henkilöautonrenkaat                   34,2    29,4     30,7 
Raskaat renkaat                       22,7    23,8     22,1 
Vianor                               -22,2   -12,5      3,0 
Yhteensä                              22,1    19,5     22,8 
 
Kassavirta II 
Henkilöautonrenkaat                  -44,4   -83,2    102,3   46,6 
Raskaat renkaat                       -6,6    -5,9     21,0  -12,4 
Vianor                               -12,9    -7,7     -5,6  -66,2 
Yhteensä                             -78,1  -103,7    105,6   24,7 
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VASTUUSITOUMUKSET                  31.3.08 31.3.07 31.12.07 
Miljoonina euroina 
 
OMASTA VELASTA 
Kiinteistökiinnitykset                 1,0     0,0      1,0 
Pantit                                41,6     0,0      0,0 
 
MUUT OMAT VASTUUT 
Takaukset                              1,4     1,0      1,0 
Leasing- ja vuokravastuut             93,7    83,9     89,9 
Aineellisten käyttöomaisuus- 
hyödykkeiden hankkimista 
koskevat sitoumukset                  27,1     6,2     28,2 
 
KORKOJOHDANNAISET 
Koronvaihtosopimukset 
Nimellisarvo                          14,9    15,4     15,0 
Käypä arvo                             0,0    -0,1      0,1 
 
VALUUTTAJOHDANNAISET 
Valuuttatermiinit 
Nimellisarvo                         395,8   245,6    312,1 
Käypä arvo                             7,1     1,8      2,6 
Valuuttaoptiot, ostetut 
Nimellisarvo                          23,5    39,4      4,8 
Käypä arvo                             0,5     0,3      0,1 
Valuuttaoptiot, asetetut 
Nimellisarvo                          23,5    36,9      4,8 
Käypä arvo                            -0,2    -0,4      0,0 
 
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 perusteel- 
la. 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 valuutta- 
johdannaisia, 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. 
 
Valuuttajohdannaisten nimellisarvo on sopimusten valuuttamääräisen 
nimellisarvon eurovasta-arvo tilinpäätöshetkellä. 
 
 
Nokian Renkaat Oyj 
 
Raila Hietala-Hellman 
viestintäjohtaja 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336. 
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Jakelu: OMX ja keskeiset tiedotusvälineet 
 
***  
 
Nokian Renkaiden tulos tammi-maaliskuu 2008 julkistetaan 
keskiviikkona 7.5.2008 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 
keskiviikkona 7.5.2008 klo 10.00 osoitteessa: 
http://www.nokiantyres.com/tulosinfo2008q1 
 
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. 
 
 
 


