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Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 6.5.2010 klo 8.00
NOKIAN RENKAAT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2010:
Kysyntä, myynti, tuottavuus ja liikevoitto elpyvät
Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto kasvoi 18,1 % ja oli 183,8 MEUR
(155,6 MEUR vastaavana aikana 2009). Liiketulos parani ja oli 21,1
MEUR (-2,7 MEUR). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (-0,08 euroa).
Vuonna 2010 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja
liiketulosta vuoteen 2009 verrattuna.
Keskeiset tunnusluvut:
MEUR

Liikevaihto
Liiketulos
Tulos ennen veroja
Tilikauden tulos
Tulos/osake, euroa
Omavaraisuusaste,%
Liiketoiminnan kassavirta
RONA, % (liukuva 12 kk)
Gearing, %

Q1/10

Q1/09

Q2/09

Q3/09

Q4/09

2009

183,8
21,1
22,2
20,1
0,16
62,5
-24,8
10,3
30,4

155,6
-2,7
-17,3
-10,4
-0,08
55,6
-96,0
15,3
57,2

191,1
20,3
12,0
11,9
0,10

204,1
43,7
32,1
27,5
0,22

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

7,4

-37,5

249,2

798,5
102,0
73,5
58,3
0,47
62,0
123,1
8,4
34,8

Toimitusjohtaja Kim Gran:
"Vuorovesi on kääntynyt, mutta haasteita riittää vielä. Kysyntä
Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla on alkanut elpyä odotusten
mukaisesti. Myyntimme ja tuloksemme paranivat suunnitellusti.
Pitkittynyt talvisesonki ja liiketoimintaympäristön kohentumisen
myötä lisääntynyt ennakkomyynti Venäjällä tuottivat suurimman osan
kasvusta. Nokian Hakka –renkaiden useat testivoitot kiihdyttivät
kesärenkaiden myyntiä ydinmarkkinoillamme. Hyvä kysyntä tärkeimmissä
tuoteryhmissämme kasvatti merkittävästi raskaiden renkaiden myyntiä
ja tilausmäärää. Liikevoitto kasvoi johtuen tuottavuuden
paranemisesta, vertailuajankohtaan nähden alhaisemmista raakaainekustannuksista sekä tärkeimpien myyntivaluuttojen suotuisasta
kurssikehityksestä.
Tilauskantamme on kasvussa ja meillä on hyvät edellytykset kasvattaa
myyntiä, parantaa tuloksia sekä tuottaa vahvaa liiketoiminnan
kassavirtaa vuonna 2010. Toinen vuosipuolisko talvirengasmyynteineen
ratkaisee Nokian Renkaiden koko vuoden tulokset. Myyntiämme tukevat
ydinmarkkinoiden hitaasti elpyvä talous ja jakelijoiden kohtuullisen
pienet varastot viime talven jälkeen.
Kohoavat raaka-ainehinnat tarjoavat meille haasteen loppuvuonna.
Pyrimme edelleen parantamaan myyntimixiämme ja haastavasta
hinnoitteluympäristöstä huolimatta tavoittelemme heinäkuussa 2-6
prosentin hinnankorotuksia katteiden puolustamiseksi.”
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Markkinatilanne
Loppuvuonna 2009 tapahtunut maailmantalouden käänne on vahvistunut.
Löysempi rahapolitiikka ja alhainen korkotaso paransivat
maailmantalouden makroindikaattoreita. Kehittyvien maiden kasvuvauhti
oli nopeampaa kuin kehittyneissä maissa. Tummat pilvet varjostavat
Euroopan taloutta ja lisäävät epävarmuutta talouden elpymisestä.
Myönteiset merkit Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla alkoivat
näkyä entistä selvemmin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.
Uusien autojen myynti kasvoi Pohjoismaissa arviolta 28 % ja
Euroopassa 10 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Venäjällä automyynnin kehitys kääntyi positiiviseksi maaliskuussa.
Henkilöauton renkaiden jälkimarkkinamyynnin arvioidaan ensimmäisellä
neljänneksellä kasvaneen Pohjoismaissa 4 % ja Euroopassa 10 %
vertailuajankohtaan nähden. Selvemmin rengastoimitukset kasvoivat
Venäjällä, maan vakautuvaa taloutta ja parantunutta kuluttajaluottamusta seuraten.
Kesärenkaiden ylitarjonta Euroopan markkinoilla johti lievään
hintaeroosioon; useat rengasvalmistajat laskivat kesärengashintojaan
vuoden vaihteessa.
Talvirenkaiden hintataso on säilynyt kesärenkaita paremmin.
Talvirenkaiden kuluttajamyynnin aikainen alkaminen sekä oikea talvi
runsaine lumisateineen koko Euroopassa ja Venäjällä laskivat
varastotasoja ja tarjoavat hyvät mahdollisuudet myynnin
kasvattamiseen vuonna 2010.
Merkittävät rengasvalmistajat ovat ilmoittaneet korottavansa hintoja
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kesän alussa kompensoidakseen
kasvavia raaka-ainekustannuksia. Raaka-ainehinnat ovat nousseet
merkittävästi vuoden 2009 puolivälistä lähtien. Luonnonkumin hinta on
tässä ajassa kaksinkertaistunut. Öljypohjaiset raaka-aineet ovat myös
kallistuneet merkittävästi ja joistakin niistä on pulaa.
Edullisemmalla hinnalla ostetut varastot ja vuonna 2009 tehdyt
sopimukset tukivat rengasvalmistajien tuloksia vuoden 2010
ensimmäisellä neljänneksellä.
Raskaiden renkaiden kysyntä on jatkanut elpymistään johtuen
metsäkonevalmistuksen selvästä lisääntymisestä sekä muiden
erikoiskoneiden valmistuksen lievästä kasvusta. Sellun, sahatavaran
ja metallien kasvanut kysyntä ja kohonneet hinnat tukivat kasvua.
Kaiken kaikkiaan markkinatilanne on parantunut mutta hintakilpailu on
edelleen kovaa kaikissa tuoteryhmissä.
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Tammi-maaliskuu 2010
Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 183,8
MEUR (155.6), eli 18.1 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta
aiemmin. Myynti Pohjoismaihin kasvoi 20,7 % muodostaen 39,0 % (37,3
%) koko konsernin myynnistä. Myynti Venäjälle kasvoi 42,7 %. Myynti
Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä lisääntyi 3,1 % ja oli 25,9 % (29,0
%) konsernin myynnistä. Myynti Keski- ja Itä-Eurooppaan kasvoi 30,9 %
muodostaen 24,5 % (21,7 %) konsernin myynnistä. Myynti PohjoisAmerikkaan lisääntyi edellisvuodesta 1,0 % ja oli 10,1 % (11,6 %)
konsernin myynnistä.
Henkilöautonrenkaat-yksikön myynti kasvoi 18,5 % muodostaen 68,1 %
(67,2 %) koko konsernin myynnistä. Raskaiden renkaiden myynti
lisääntyi 33,7 % ja oli 8,2 % (7,2 %) konsernin myynnistä. Vianorin
myynti kasvoi 4,7 % muodostaen 20,7 % (23,1 %) konsernin myynnistä.
Muun liiketoiminnan myynti parani 40,6 % ja oli 3,0 % (2,5 %)
konsernin myynnistä.
Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat tammimaaliskuussa 27,0 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kiinteät kustannukset olivat 73,1 MEUR (71,3). Kiinteiden
kustannusten osuus liikevaihdosta oli 39,7 % (45,8 %). Palkat olivat
yhteensä 33,3 MEUR (32,9).
Nokian Renkaat -konsernin liiketulos oli 21,1 MEUR (-2,7). Tulosta
rasittivat IFRS 2:n mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva
kulukirjaus 1,7 MEUR (3,3) sekä kulukirjaukset luottotappioista ja
-varauksista 0,1 MEUR (1,6).
Nettorahoitustuotot olivat 1,1 MEUR (-14,6). Nettokorkokulut olivat
4,8 MEUR (4,5) ja sisälsivät 1,9 MEUR (1,8) vaihtovelkakirjalainaan
liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut sisältävät
valuuttakurssieroja 5,9 MEUR (-10,3).
Tulos ennen veroja oli 22,2 MEUR (-17,3). Tilikauden tulos oli 20,1
MEUR (-10,4). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (-0,08 euroa).
Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk)
oli 10,3 % (15,3 %). Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen,
investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen (Liiketoiminnan
kassavirta) oli -24,8 MEUR (-96,0).
Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 3 184 (3 679) ja
katsauskauden lopussa 3 189 (3 656). Vianor-rengasketjussa
työskenteli katsauskauden lopussa 1 300 (1 396) henkilöä ja Venäjällä
648 (676) henkilöä.
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Taloudellinen asema 31.3.2010
Velkaantumisaste oli 30,4 % (57,2 %). Korollinen nettovelka oli 253,7
MEUR (417,5). Omavaraisuusaste oli 62,5 % (55,6 %).
Konsernin korolliset velat olivat 334,4 MEUR (438,2), josta
lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus oli 72,4 MEUR (128,0).
Korollisten velkojen keskikorko oli 4,49 % (3,82 %).
Vaihtovelkakirjan laskennallisen kulukirjauksen eliminoinnin jälkeen
korollisten velkojen keskikorko oli 2,20 % (2,13 %).
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä
451,1 MEUR, josta 180,4 MEUR oli komittoituja. Lyhytaikaisilla
luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja,
myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä
hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran
kausivaihtelu.
Verokanta
Konsernin verokantaan vaikuttavat Venäjältä saadut verohelpotukset.
Verohelpotukset ovat voimassa niin kauan kun yhtiölle kertyy Venäjän
investointia vastaava määrä veroa tuotoista ja sen jälkeen kahden
vuoden ajan.
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HENKILÖAUTONRENKAAT

Liikevaihto, MEUR
Liiketulos, MEUR
Liiketulos,%
RONA,%
(liukuva 12 kk)

Q1/10

Q1/09 Muutos% Q2/09

Q3/09

Q4/09

2009

139,2
35,4
25,4
13,9

117,4
16,0
13,6
19,8

146,7
43,3
29,5

135,6
28,2
20,8

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

18,5
120,9

127,6
18,7
14,7

Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 139,2
MEUR (117,4), eli 18,5 % viimevuotista enemmän. Liiketulos oli 35,4
MEUR (16,0). Liiketulosprosentti oli 25,4 % (13,6 %).
Myynti kasvoi Pohjoismaissa, Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa.
Suurin osa myynnin kasvusta tuli talvirenkaiden myynnistä Venäjällä.
Talvirenkaiden myynti kasvoi merkittävästi. Kesärengasmyynti pysyi
edellisvuoden tasolla, johtuen kevätsesongin myynnin siirtymisestä
aikaisempaa enemmän vuoden toiselle neljännekselle. Nokian Renkaat
kasvatti markkinaosuuttaan Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja IVYmaissa. Keskihinta oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin,
vaikka sitä heikensi Venäjän jonkin verran heikompi talvirenkaiden
myyntimix.
Tuottavuus parani tuotantomäärien kasvun myötä. Edellisvuotta
alhaisemmat raaka-ainekustannukset kohensivat kannattavuutta.
Ydinmarkkinoiden valuuttojen vahvistuminen euroa vastaan paransi
liikevoittoa.
Yhtiön henkilöautonrenkaiden varastot olivat katsauskauden lopussa
edellisvuotista alhaisemmat. Kassavirta parani vuoden 2009
ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.
Katsauskaudella Nokian-merkkiset kesärenkaat voittivat useita
merkittäviä autolehtien testejä Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja
Venäjällä.
Kohoavat raaka-ainehinnat eivät heikentäneet katsauskauden tulosta;
negatiiviset vaikutukset tulevat näkymään asteittain vuoden 2010
aikana. Kustannusvaikutusten kompensoimiseksi yhtiö korottaa muiden
valmistajien tavoin kesärengashintojaan vuoden toisen neljänneksen
aikana. Haastavasta hinnoitteluympäristöstä johtuen talvirenkaiden
hinnankorotuksille on vähemmän tilaa vuonna 2010. Hintojen
puolustamista tukevat kohentuvat markkinat, paraneva myyntimix sekä
ydinmarkkinoiden vahvistuneet valuutat.
Vuonna 2010 painopistealueet ovat myynnin kasvattaminen ja tuotannon
sopeuttaminen kasvavaan kysyntään. Muita päätavoitteita ovat,
renkaiden myyntihintojen optimointi sekä käyttöpääoman hallinta.
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RASKAAT RENKAAT
Q1/10
Liikevaihto, MEUR
Liiketulos, MEUR
Liiketulos,%
RONA,%
(liukuva 12 kk)

16,8
3,8
22,7
10,0

Q1/09 Muutos%

Q2/09

Q3/09

Q4/09

2009

12,6
-2,2
-17,3
13,5

10,2
-1,9
-18,4

12,0
1,8
15,1

15,3
2,2
14,7

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

33,7
275,6

Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 16,8
MEUR (12,6 MEUR) eli 33,7 % enemmän kuin vastaavana aikana vuotta
aikaisemmin. Liiketulos oli 3,8 MEUR (-2,2 MEUR) ja liiketulosprosentti 22,7 % (-17,3 %).
Myynti lisääntyi kaikissa tuoteryhmissä. Tilaukset lisääntyivät
selvästi ja ovat kasvussa useimmilla tuotealueilla. Tärkein syy
myynnin kasvuun oli vuoden vaihteessa alkanut metsäkoneiden
valmistuksen nopea elpyminen.
Edellisvuotta suurempi osuus myynnistä meni kone- ja
laitevalmistajille, mikä heikensi keskihintaa hieman. Yleisesti
markkina parani, mutta hintakilpailu oli edelleen kireää.
Rengasvarastot pienenivät vertailuajankohtaan nähden ja saavuttivat
tavoitetason. Kiinteät kustannukset vähenivät vuoden 2009 aikana
tehtyjen tuotannon rakennemuutosten ansiosta. Tuotantomäärien
lisääntyminen mahdollisti optimaalisen työvuorojärjestelmän käytön ja
tuottavuuden parantumisen. Selvästi edellisvuoden vastaavaa
ajanjaksoa alhaisemmat raaka-ainekustannukset kohensivat
kannattavuutta.
Nokian Raskaat Renkaat nostaa heinäkuussa hintojaan 4-6 % nopeasti
nousevien raaka-ainekustannusten kompensoimiseksi. Painopistealueita
ovat tuotantokapasiteetin yhä tehokkaampi hyödyntäminen, uusien
asiakkaiden hankinta sekä uusien tuotteiden ja asiakaspalvelukonseptien kehitysohjelmien nopeuttaminen.
VIANOR
Oma myyntipisteverkosto
Q1/10
Liikevaihto, MEUR
Liiketulos, MEUR
Liiketulos, %
RONA,%
(liukuva 12 kk)

42,2
-11,8
-28,0
-3,4

Q1/09 Muutos% Q2/09
40,3
-11,6
-28,9
2,2

4,7
-1,6

71,1
3,0
4,2

Q3/09

Q4/09

2009

57,3
-2,2
-3,8

104,5
7,9
7,5

273,2
-3,0
-1,1
-3,2

Vianorin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 42,2 MEUR (40,3) eli
4,7 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aikaisemmin.
Liiketulos oli -11,8 MEUR (-11,6) ja liiketulosprosentti oli -28,0 %
(-28,9 %). Liiketoiminnan sesonkiluonteisuudesta johtuen ensimmäisen
neljänneksen liiketulos oli negatiivinen.

7(21)

Pitkittyneen talven vuoksi kesärengassesonki ja siihen liittyvä
palvelumyynti Pohjoismaissa ja Venäjällä siirtyi vuoden toiselle
neljännekselle. Vianorin markkinaosuuksien arvioidaan
ydinmarkkinoilla nousseen edellisvuodesta.
Vuonna 2010 Vianorissa keskitytään myynnin ja markkinaosuuksien
parantamiseen, pikahuoltopalvelujen kehittämiseen, renkaiden
vähittäishintatason nostamiseen sekä kustannustehokkuuden
parantamiseen.
Franchising- ja partner-verkosto
Ensimmäisellä neljänneksellä Vianor laajensi franchising- ja partnerverkostoaan Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla 19 myyntipisteellä.
Katsauskauden lopussa Vianor toimi 19 maassa, kattavimmin
Pohjoismaissa, Venäjällä ja Ukrainassa. Vianor-verkostoon kuului
yhteensä 642 myyntipistettä, joista 471 oli partner- ja
franchisingpisteitä ja 171 omia myyntipisteitä. Markkinaosuudet
nousivat verkoston laajentumisen seurauksena.
Partner-verkoston laajentaminen jatkuu aikaisempien suunnitelmien
mukaisesti, tavoitteena kasvattaa ketju yli 700 myyntipisteeseen
vuoden 2010 loppuun mennessä.
MUU LIIKETOIMINTA
Kuorma-autonrenkaat
Nokian kuorma-autonrenkaiden liikevaihto oli 6,1 MEUR (4,3 MEUR) eli
40,6 % edellisvuotta enemmän. Myynti kehittyi suotuisasti kaikilla
markkina-alueilla. Nokian Renkaat kasvatti markkinaosuuttaan
Pohjoismaissa. Pinnoitusmateriaalien myynti lisääntyi johtuen
korkeammasta markkinaosuudesta ja asiakasmäärän kasvusta.
Varastot pienenivät vertailuajankohtaan nähden yhtiön tavoitteiden
mukaisesti. Kuorma-autonrenkaat hyötyivät alhaisemmista raakaainekustannuksista sopimusvalmistuksen ostoissaan sekä omassa
pinnoitusmateriaalivalmistuksessaan.
Vuonna 2010 keskitytään vahvemman talvirengasvalikoiman, erityisesti
pohjoisiin oloihin suunniteltujen Nokian Hakkapeliitta Truck renkaiden potentiaalin hyödyntämiseen. Tuotevalikoimaan tulee vuoden
aikana useita uusia rengaskokoja. Laajentuminen Venäjälle, IVY-maihin
ja Itä-Eurooppaan ”Vianor Truck Service” palvelukonseptia hyödyntäen
jatkuu.
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VENÄJÄ JA IVY-MAAT
Yhtiön myynti Venäjällä kasvoi 42,7 % ja oli 46,8 MEUR (32,8). Myynti
IVY-maissa (poislukien Venäjä) oli 3,5 MEUR (16,0). Myynti Venäjällä
ja IVY-maissa yhteensä oli 50,3 MEUR (48,8), kasvun ollessa 3,1 %
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Myynti Venäjällä kasvoi johtuen elpyvästä kuluttajakysynnästä ja
jakelijoiden luotonsaannin helpottumisesta. Nokian Renkaat kasvatti
markkinaosuuttaan Venäjällä ja säilytti asemansa A-segmentin premiumrenkaiden markkina- ja hintajohtajana. Muissa IVY-maissa myyntiä
laskivat ennakkomyynnin ajoittuminen sekä jakelijoiden korkeista
varastotasoista johtuneet toimitusrajoitukset.
Öljyn hinnan tukemana Venäjän ruplan kurssi on vahvistunut euroon
nähden, parantaen yhtiön ensimmäisen neljänneksen euromääräistä
tulosta verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin
verkostoa kasvattamalla. Vianor laajeni Venäjällä ja muissa IVYmaissa ensimmäisen neljänneksen aikana 9 franchising-myyntipisteellä.
Alueella toimi katsauskauden lopussa yhteensä 362 Vianormyyntipistettä.
Venäjän-tehtaassa oli käytössä kuusi tuotantolinjaa. Tuottavuus
parani tuotantomäärien kasvaessa. Merkittävä osa valmistuksesta meni
vientiin.
Venäjän talous näyttää välttäneen pahimman skenaarion ja talouden
odotetaan kasvavan 5-6 % jo kuluvana vuonna. Venäjän BKT:n arvioidaan
kasvaneen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 4,5 % verrattuna
vastaavaan ajankohtaan vuotta aiemmin. Kuluttajien ostovoiman
odotetaan paranevan vuonna 2010.
Uusien autojen myynti, tärkein premium-renkaiden myyntiin vaikuttava
tekijä, laski ensimmäisellä neljänneksellä 25 % vertailuajankohtaan
nähden. Maaliskuussa lasku edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna oli
7 %. Toisaalta helmikuuhun 2010 nähden maaliskuun automyynti kasvoi
38 %; automyyntiä tukivat valtion tarjoama romutusraha sekä pankkien
tarjoamien rahoituskorkojen (sisältäen autonvalmistajien subventoimat
lainat) paluu kriisiä edeltävälle tasolle. Tämän hetken ennusteiden
mukaan automyynti alkaa hitaasti kasvaa vuonna 2010 ja kasvu kiihtyy
vuosina 2011–2012. Käytettyjen autojen markkinassa kysyntä on
alkuvuonna ylittänyt tarjonnan. Länsimaiset autot, joita Venäjällä
ostettiin paljon 2-4 vuotta sitten, alkavat nyt tarvita uusia kesäja talvirenkaita.
Markkinapotentiaali ja vahva piilevä kuluttajakysyntä Venäjällä ovat
tulleet selvemmin näkyviin vuoden 2010 alussa. Nokian Renkaiden
Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella (tuontirenkaille 20 %:n
tullimaksu) yhdessä laajentuvan Vianor-rengasketjun kanssa antaa
yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa.
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INVESTOINNIT
Katsauskauden investoinnit olivat 14,4 MEUR (35,6 MEUR), sisältäen
tuotannollisia investointeja tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja
sekä Vianorin laajentumishankkeita.
MUUT ASIAT
1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle
Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti hakea optio-oikeuksien 2007B
listaamista NASDAQ OMX:iin (Helsingin Pörssi) siten, että listaus
alkaa 1.3.2010.
Optio-oikeuksia 2007B on yhteensä 2 250 000 kappaletta. Kukin optiooikeus 2007B oikeuttaa merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n
osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2007B alkaa
1.3.2010 ja päättyy 31.3.2012. Yhteensä optio-oikeuksilla 2007B voi
merkitä enintään 2 250 000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta
optio-oikeuksilla 2007B on 22,97 euroa/osake. Merkintähinnasta
vähennetään vuosittain maksettavat osingot.
2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet
Nokian Renkaat Oyj:n 15.12.2009 rekisteröidyn osakepääoman korotuksen
jälkeen on vuoden 2004 optio-oikeuksien 2004C-optioilla merkitty 1
835 020 osaketta. 2004C-optioilla tehdyistä merkinnöistä johtuva
osakepääoman korotus 367 004 euroa on merkitty kaupparekisteriin
25.2.2010. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 26.2.2010.
Korotuksen jälkeen Nokian Renkaiden osakemäärä on 126 686 410
kappaletta ja osakepääoma 25 337 222 euroa.
3. Osakekurssin kehitys
Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 19,23 euroa
(8,84 euroa). Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 18,16
euroa (9,04 euroa), ylin noteeraus 20,15 euroa (11,08 euroa) ja alin
15,89 euroa (7,00 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 49 747 979
osaketta (71 547 871 osaketta), mikä on 39 % (57 %) yhtiön koko
osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli
2,436 (1,104) miljardia euroa. Osakkeenomistajista 38 % (40 %) oli
suomalaisia ja 62 % (60 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia
osakkeenomistajia sisältäen Bridgestonen noin 16 %:n omistusosuuden.
4. Yhtiökokouspäätökset
Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 8.4.2010 vahvisti
tilinpäätöksen vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinkoa päätettiin maksaa
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osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2010 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi päätettiin 23.4.2010.
4.1 Hallitus ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä
jatkavat Kim Gran, Hille Korhonen, Hannu Penttilä, Yasuhiko
Tanokashira, Petteri Walldén, Aleksey Vlasov ja Kai Öistämö.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Petteri Walldénin. Tilintarkastajana jatkaa KHTyhteisö KPMG Oy Ab.
4.2 Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 70 000 euroa vuodessa
ja hallituksen jäsenelle 35 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin,
että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen valiokunnan
kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä
olleelle jäsenelle, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.
Vuosipalkkio päätettiin maksaa 60-prosenttisesti rahana ja 40prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 8.4.–30.4.2010 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 Optio-oikeuksien antaminen ja johdon osakeomistusohjelma
Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat
-konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaiden kokonaan omistamalle
tytäryhtiölle.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan
henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon
kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan
henkilöstöä työnantajaan. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 4.000.000 yhtiön uutta osaketta. Nyt liikkeeseen
laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden
osuus on yhteensä enintään 3 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen.
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Nokian
Renkaiden osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä (Helsingin Pörssissä) huhtikuussa 2010, huhtikuussa 2011 ja
huhtikuussa 2012.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optiooikeuksilla 2010A 1.5.2012-31.5.2014, optio-oikeuksilla 2010B
1.5.2013-31.5.2015 ja optio-oikeuksilla 2010C 1.5.2014-31.5.2016.
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Optio-oikeuksiin 2010 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin
ylin johto velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan
jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön
osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. Optio- ja
osakeomistusohjelman tarkemmat yksityiskohdat on esitetty liitteessä.
4.4 Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 9§:n seuraavaan muotoon
osakeyhtiölain muutoksen mukaisesti:
9§ Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava hallituksen päätöksen mukaisesti
yhtiön internet-verkkosivuilla sekä yhdessä valtakunnallisessa ja
yhdessä Tampereen seudulla ilmestyvässä päivälehdessä aikaisintaan
kolme kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on toimitettava
kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.
4.5 Lahjoitukset korkeakouluille
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen myöntämään enintään 500.000
euroa korkeakoulujen ja yliopistojen tukemiseksi sekä päättämään
lahjoitusten maksuaikatauluista ja muista lahjoituksiin liittyvistä
ehdoista.
5. Muutoksia osakkeenomistuksessa
Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock, Inc.:lta 25.2.2010 ilmoituksen,
jonka mukaisesti Black Rock Investment Management
(UK) Limited:in omistusosuus Nokian Renkaista nousi yli 10 % rajan
22.2.2010 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Black Rock Investment
Management (UK) Limited omisti yhteensä 12 565 454 kappaletta Nokian
Renkaiden osaketta, mikä edusti kaupantekohetkellä 10.06 %:n osuutta
yhtiön senhetkisestä yhteensä 124 851 390 osakkeesta ja äänimäärästä.
2004C-optioilla tehdyistä merkinnöistä johtuva Nokian Renkaiden
osakepääoman korotus 367 004 euroa merkittiin kaupparekisteriin
25.2.2010. Osakepääoman korotuksen jälkeen osakkeiden määrä nousi 126
686 410 kappaleeseen, joten Black Rock Investment Management
(UK) Limited:in omistusosuus ja äänimäärä Nokian Renkaista laski alle
10 %:n rajan ja oli ilmoituspäivänä 9,92 %.
LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT
Konsernin lyhyen ajan riskit liittyvät epävarmuuteen maailmantalouden
elpymisvauhdista ja elpymisen vaikutuksista rengasmarkkinoiden
kysyntään ja myyntivolyymeihin vuonna 2010.
Valuuttakurssiriskien osalta Nokian Renkaiden lähiajan merkittävin
riski liittyy Ukrainan grivnan kehitykseen.
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Konsernin liikevaihdosta runsaat 35 % syntyy euromääräisestä
myynnistä. Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän
rupla, Yhdysvaltain dollari, Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Ukrainan
grivna.
Nokian Renkaiden muut lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät
asiakkaiden luotonsaantimahdollisuuksiin erityisesti Venäjällä ja
IVY-maissa sekä myynnin onnistumiseen päämarkkinoilla.
Myyntisaamisten turvaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Venäjän saatavat edustavat noin 35 % konsernin kokonaissaatavista.
Erääntyneiden myyntisaatavien määrä Venäjällä ja IVY-maissa on
palannut normaalille tasolle ja saadut maksut ovat toteutuneet
linjassa tehtyjen sopimusten kanssa.
Nokian Renkailla on meneillään eräitä oikeusprosesseja ja riitaasioita muutamissa maissa. Tällä hetkellä yhtiö ei näe niillä olevan
tuloksen tai tulevaisuuden näkymien kannalta merkittäviä vaikutuksia.
NÄKYMÄT VUODELLE 2010
Renkaiden kysyntä näyttää vakautuneen, ja hitaan elpymisen merkit
ovat vahvistuneet. Renkaiden varastotasot ovat alhaiset kaikilla
markkinoilla. Myyntisaatavat ovat normalisoituneet Nokian Renkaiden
ydinmarkkinoilla. Valuuttakurssit yhtiön ydinmarkkinoilla ovat
vakautuneet ja vahvistuneet edellisvuodesta. Tummat pilvet
varjostavat Euroopan taloutta ja lisäävät epävarmuutta talouden
elpymisestä.
Pohjoismaiden ja Venäjän osuuden yhtiön myynnistä arvioidaan kasvavan
vuonna 2010. Tällä on positiivinen vaikutus myyntimixiin ja
hintoihin.
Nokian Renkaiden kannattavuutta ja tuottavuutta tukevat Venäjän
valmistuksen lisääntyvä osuus, toteutetut rakennemuutokset sekä
kustannusleikkaukset. Yhtiön raaka-ainekustannusten odotetaan
nousevan 10-12 % vuoteen 2009 verrattuna.
Renkaiden hinnoitteluympäristön arvioidaan olevan haastava Nokian
Renkaiden ydinmarkkinoilla. Hinnankorotuksia on vaikea toteuttaa,
vaikka raaka-ainehinnat nousevat. Yhtiö tavoittelee kuitenkin 2-6 %:n
hinnankorotuksia heinäkuussa 2010.
Vahva ja kasvava jakeluverkosto, hyvä logistinen sesonginhallinta,
parantunut kustannusrakenne, jossa pääosa valmistuksesta on Venäjän
ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella, sekä uudet tuotteet antavat
Nokian Renkaille hyvät edellytykset vahvistaa markkinajohtajuutta
ydinmarkkinoillaan ja valmiudet palata kannattavalle kasvu-uralle
vuonna 2010.
Ohjeistus vuodelle 2010 (ennallaan):
Vuonna 2010 yhtiöllä on edellytykset kasvattaa liikevaihtoa ja
liiketulosta vuoteen 2009 verrattuna.
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INVESTOINNIT VUONNA 2010
Nokian Renkaiden kokonaisinvestoinnit vuonna 2010 ovat noin 58 MEUR
(2009: 86.5 MEUR). Noin 20 MEUR käytetään uusien tuotteiden
valmistamisessa tarvittaviin muotteihin ja laitteisiin sekä noin 15
MEUR (2009: 51.2 MEUR) Venäjän-tehtaan toimintoihin.
Nokialla 6.5.2010
Nokian Renkaat Oyj
Hallitus

*****
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan
taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat
voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”,
”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista
ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon
tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin
päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin
lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne
liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä
tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset
voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa
lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.
*****
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Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita ja noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, mutta sen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 'Osavuosikatsaukset'
-standardin vaatimuksia.
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
NOKIAN RENKAAT
KONSERNIN TULOSLASKELMA
1-3/10 1-3/09
Miljoonina euroina
Liikevaihto
183,8 155,6
Myytyjä suoritteita
vastaavat kulut
-108,7 -102,6
Bruttokate
75,2
53,0
Liiketoiminnan muut tuotot
0,9
0,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut -44,6 -43,9
Hallinnon kulut
-6,1
-6,7
Liiketoiminnan muut kulut
-4,3
-5,5
Liiketulos
21,1
-2,7
Rahoitustuotot
29,3
62,3
Rahoituskulut
-28,3 -76,9
Tulos ennen veroja
22,2 -17,3
Verokulut
(1
-2,2
6,9
Tilikauden tulos
20,1 -10,4
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

Viim.
12 kk 1-12/09 Muutos-%
826,7
-484,1
342,6
2,7
-174,8
-23,8
-20,9
125,9
64,1
-77,0
113,0
-24,3
88,7

798,5

-478,0
-5,9
320,4
41,9
2,2 120,5
-174,1
-1,7
-24,5
9,7
-22,1
22,7
102,0 874,4
97,1 -52,9
-125,7
63,3
73,5 228,4
-15,2 -131,2
58,3 293,2

20,1
0,0

-10,4
0,0

88,7
0,0

58,3
0,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu tulos/osake
laimentamaton, euroa
0,16
laimennettu, euroa
0,16

-0,08
-0,07

0,71
0,73

0,47
0,49

KONSERNIN MUUT LAAJAN
TULOKSEN ERÄT (milj. euroa)

1-3/10 1-3/09

Tilikauden tulos
20,1
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen:
Voitot/tappiot nettosijoituksen
suojauksista
-16,0
Koronvaihtosopimukset
-0,5
Ulkomaisiin yksiköihin
liittyvät muuntoerot
44,0
Tilikauden muut laajan tuloksen
erät yhteensä verojen jälkeen
27,5
Tilikauden laaja tulos yhteensä 47,5
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille
Vähemmistölle

47,5
0,0

18,1

1-12/09

-10,4

58,3

-5,1
0,0

-24,4
0,1

-34,0

-12,8

-39,2
-49,6

-37,0
21,2

-49,6
0,0

21,2
0,0

292,1
333,0
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1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden
tulosta vastaavaa veroa.
MUUT TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Gearing, %
Oma pääoma/osake, euro
Korollinen nettovelka,
milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa
Poistot, milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl)
kauden lopussa
keskimäärin
keskimäärin, laimennettuna

31.3.10 31.3.09

1-12/09

62,5
30,4
6,58

55,6
57,2
5,84

62,0
34,8
6,07

253,7
14,4
17,0
3 184

417,5
35,6
15,4
3 679

263,7
86,5
61,9
3 503

126,69
125,57
131,66

124,85
124,85
128,85

124,85
124,85
129,76

Muutos-%

12,6
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KONSERNITASE (miljoonaa euroa)

31.3.10 31.3.09 31.12.09

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

522,0
56,3
19,0
0,1
0,2
13,6
37,9
649,1

492,2
54,2
20,6
0,1
0,2
10,4
30,6
608,2

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

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

213,1
287,8
103,2
80,7
684,8

299,8
273,0
112,6
20,7
706,1

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

25,4
181,3
-62,2
-0,5

25,0
155,2
-92,1
-0,2

25,0
155,2
-90,2
0,0

0,0
689,4
0,0
833,4

641,5
0,4
729,8

0,0
667,6
0,0
757,6

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

32,3
1,4
260,2
2,4
296,4

26,7
1,2
310,2
2,1
340,2

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

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

43,1
85,9
1,0
74,2
204,2

41,4
73,8
1,1
128,0
244,3

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

1 333,9 1 314,4

1 221,9

Oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muuntoerot-rahasto
Arvonmuutosrahasto
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Vähemmistöosuus
Oma pääoma yht.

Taseen loppusumma

Operatiivisesta liiketoiminnasta aiheutuvaa käyttöpääoman
vaihtelua katetaan 250 miljoonan euron määräisellä kotimaisella yritystodistusohjelmalla.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Miljoonina euroina

1-3/10

1-3/09

1-12/09

18,1
-13,7

-69,9
8,2

228,5
-34,3

4,4

-61,7

194,2

-12,5

-35,5

-92,8

26,6

0,0

0,1

1,6

87,8

-117,2

-2,9
0,0

-82,7
0,0

15,4
-49,9

25,2

5,1

-151,7

Rahavarojen nettomuutos

17,1

-92,1

-50,2

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa

62,5
1,1
80,7
17,1

113,2
-0,4
20,7
-92,1

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

Liiketoiminnan rahavirta:
Toiminnasta kertyneet
rahavarat
Rahoituserät ja verot
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat
Investointien rahavirta:
Investointeihin käytetyt
nettorahavarat
Rahoituksen rahavirta:
Osakeannista saadut maksut
Lyhytaikaisten saamisten
ja lainojen muutos
Pitkäaikaisten saamisten
ja lainojen muutos
Maksetut osingot
Rahoitukseen käytetyt
nettorahavarat

18(21)

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Miljoonina euroina
Sijoitetun
vapaan
YliMuunto- oman
ArvonOsake- kurssi- erot
pääoman muutospääoma rahasto rahasto rahasto rahasto
Oma pääoma
1.1.2009
25,0 155,2 -53,0
-0,1
Käytetyt
osakeoptiot
0,0
0,0
0,0
Osakeperusteiset maksut
Muut muutokset
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä
-39,1
0,0
Vähemmistöosuuden
muutos
Oma pääoma
31.3.2009
25,0 155,2 -92,1
0,0
-0,2
Oma pääoma
1.1.2010
25,0 155,2
Käytetyt
osakeoptiot
0,5 26,1
Osakeperusteiset maksut
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Oma pääoma
31.3.2010
25,4 181,3

-90,2

0,0

0,0

Kertyneet
Vähemvoitto mistövarat osuus Yht.
647,6

2,7

777,3
0,0

3,3
0,9

-10,4

3,3
0,9

0,0

-49,6

-2,3

-2,3

641,5

0,4

729,8

667,6

0,0

757,6
26,6

1,7
27,9
-62,2

0,0

1,7

-0,5

20,1

0,0

47,5

-0,5

689,4

0,0

833,4
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SEGMENTTI-INFORMAATIO
Miljoonina euroina
Liikevaihto
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Muut toiminnot
Eliminoinnit
Yhteensä

1-3/10

1-3/09

1-12/09

139,2
16,8
42,2
6,1
-20,5
183,8

117,4
12,6
40,3
4,3
-19,1
155,6

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

Liiketulos
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Muut toiminnot
Eliminoinnit
Yhteensä

35,4
3,8
-11,8
-1,4
-4,9
21,1

16,0
-2,2
-11,6
-2,7
-2,3
-2,7

106,2 120,9
0,0 275,6
-3,0
-1,6
-5,0
48,7
3,7 -115,0
102,0 874,4

Liiketulos, % liikevaihdosta
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Yhteensä

25,4
22,7
-28,0
11,5

13,6
-17,3
-28,9
-1,8

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

Kassavirta II
Henkilöautonrenkaat
Raskaat renkaat
Vianor
Yhteensä

-8,5
-3,3
-9,1
-24,8

-76,1
-4,8
-14,4
-96,0

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

VASTUUSITOUMUKSET
Miljoonina euroina
OMASTA VELASTA
Kiinteistökiinnitykset
Pantit

31.3.10 31.3.09

0,9
35,6

MUUT OMAT VASTUUT
Takaukset
5,9
Leasing- ja vuokravastuut
97,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankkimista koskevat sitoumukset
3,4

31.12.09

0,9
34,3

0,9
35,8

2,1
114,0

5,5
101,1

1,5

3,4

Muutos-%
18,5
33,7
4,7
40,6
-7,4
18,1

88,8
30,0
36,9
74,2
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JOHDANNAISET (Miljoonina euroina)
KORKOJOHDANNAISET
Koronvaihtosopimukset
Nimellisarvo
Käypä arvo
VALUUTTAJOHDANNAISET
Valuuttatermiinit
Nimellisarvo
Käypä arvo
Valuuttaoptiot, ostetut
Nimellisarvo
Käypä arvo
Valuuttaoptiot, asetetut
Nimellisarvo
Käypä arvo

31.3.10 31.3.09 31.12.09

31,6
-1,0

14,3
-0,3

3,9
0,0

498,6
-21,6

340,5
-3,4

427,2
-7,1

15,7
0,1

29,9
0,5

3,9
0,0

27,3
-0,3

59,9
-0,7

3,9
-0,1

KONSERNIN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos / osake, euro (EPS):
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos / Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
Tulos / osake (laimennettu), euro (EPS):
Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos / Osakkeiden
osakeantioikaistu ja laimennettu lukumäärä keskimäärin
tilikauden aikana
Optioiden laimennusvaikutus on otettu huomioon osakkeiden tilikauden
keskimääräisen markkinahinnan ylittäessä määritetyn merkintähinnan.
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Velkaantumisaste (gearing), %:
Korollinen nettovelka x 100 / Oma pääoma
Oma pääoma / osake, euro:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä katsauskauden lopussa
Liiketulosprosentti:
Liiketulos, % liikevaihdosta
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MYYNTIALUEIDEN MÄÄRITTELY
Pohjoismaat: Norja, Ruotsi ja Suomi
Venäjä ja IVY:
Venäjä, Armenia, Georgia, Kazakstan, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä
Keski- ja Itä-Eurooppa:
Alankomaat, Albania, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti,
Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Latvia, Liettua,
Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi,
Tanska, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.
Pohjois-Amerikka: Kanada ja USA

Nokian Renkaat Oyj
Anssi Mäki
Viestintäpäällikkö
Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336.
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com
*****

Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 julkistetaan
torstaina 6.5.2010 klo 8.00.
Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus
analyytikoille ja lehdistölle järjestetään samana päivänä klo 10.00
Hotelli Kämpissä, Helsingissä.
Tilaisuutta voi kuunnella suorana lähetyksenä internetin välityksellä
osoitteessa: http://www.nokiantyres.com/tulosinfo2010q1
Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös englanninkielinen
puhelinkonferenssi. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla
5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 (0)20 7162 0025.
Tunnussana: 864529, Nokian Tyres.
Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden
alkua osoitteesta: http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri
Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös
tilaisuuden äänitallenne.
Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 julkaistaan
5.8.2010. Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät Internet-sivuilta
osoitteesta www.nokiantyres.com

