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APALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 – 31.10.2003 

Liikevaihto kasvoi 2,9 % vertailuajanjaksosta valuuttakurssien 
muutokset eliminoituna. Katsauskauden viimeisen neljänneksen 
liikevaihto kasvoi 1,7 % valuuttakurssien muutokset eliminoituna 
huolimatta siitä että urheiluvälinekaupan markkinaolosuhteet 
olivat vaikeat. 
 
Vähittäiskauppiaat ovat ottaneet viime kesänä lanseeratut uudet 
tuotteet laajalti ensi vuoden tuotevalikoimiinsa. 
 
Tilauskanta USA:ssa tällä hetkellä on 43 % parempi kuin viime 
vuonna vastaavaan aikaan. Kaikki tuotekategoriat ovat menestyneet 
hyvin. Lisäksi hiljattain solmitut merkittävät uudet 
jakelusopimukset kasvattivat tilauskantaa. 
 
Voitto ennen poistoja oli alhaisempi kuin vertailuajanjaksona 
johtuen heikommasta Yhdysvaltain dollarista euroon nähden ja 
myynnin jakautuman muutoksista. 
 
Rahoituskulujen väheneminen kompensoi alentunutta tulosta ennen 
poistoja. 
 
Vertailuajanjaksoa heikomman Yhdysvaltain dollarin vaikutus 
liikevaihtoon oli 5,9 % negatiivinen. Valuuttakurssien muutokset 
eliminoituna liikevaihto kasvoi 2,9%. Konsernin pääasiassa 
Yhdysvaltain dollareissa otettu velka aleni euroiksi muunnettuna 
14,4 % dollarin heikkenemisestä johtuen. 
 
Katsauskauden liikevaihto oli 2,9 % vertailuajanjaksoa edellä 
valuuttakurssien muutokset eliminoituna (3 % tilikauden neljännen 
neljänneksen jälkeen). Valuuttakurssien muutokset mukaan lukien 
liikevaihto oli 3,0 % alhaisempi 196,3 MEUR (202,3 MEUR). 
 
Uusien tuotekategorioiden myynnin positiivinen kehitys kompensoi 
negatiivisesta syklistä kärsinyttä alentunutta vaappumyyntiä. 
Katsauskauden viimeisellä neljänneksellä vaappumyynti on kääntynyt 
nousuun. 
 
Tulos ennen poistoja oli 29,3 MEUR.  Se oli 4,9 MEUR alhaisempi 
kuin vertailuajanjaksona johtuen heikommasta Yhdysvaltain 
dollarista euroon nähden ja myynnin jakautuman muutoksista. 
 
Rahoituskulut vähenivät 74 % (valuuttakurssien muutokset 
eliminoituna 37%). 
 
Katsauskauden tulos oli 12,3 MEUR (14,3 MEUR). 
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Vertailuajanjaksoa heikomman Yhdysvaltain dollarin positiivinen 
tasevaikutus (vähensi nettovelkaa 13,9 MEUR) on suurempi kuin 
Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen negatiivinen vaikutus 
liikevoittoon. 
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja Jorma Kasslin, 03 883 920 
Varatoimitusjohtaja Steve Greer,+1 952 933 7060 
 
Rapala VMC:n osavuosikatsaukset voi lukea myös internetistä: 
www.rapala.com 
 
Rapala on maailman johtava uistimien ja kolmihaarakoukkujen 
valmistaja ja myyjä. Konserni myy ja markkinoi uistimia, koukkuja 
ja muita kalastukseen liittyviä tuotteita maailman suurimmilla 
markkinoilla Pohjois-Amerikassa omien jakeluyhtiöidensä kautta. 
Rapalalla on johtava jakeluverkosto myös Euroopassa, jonka kautta 
myydään kalastukseen liittyvien tuotteiden lisäksi myös ulkoiluun 
ja vapaa-aikaan liittyviä tuotteita. Konsernin 
päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Irlannissa, 
Virossa ja Kiinassa. 31.7.2002 päättyneellä tilikaudella konsernin 
liikevaihto oli 172,0 milj. euroa. Rapala työllistää lähes 3000 
henkilöä 21 maassa. 
 
Katsauskauden liikevaihto jäi noin 4 % (valuuttakurssimuutokset 
eliminoituna) asetetusta tavoitteesta. Tuotteidemme kysyntä on 
kuitenkin päämarkkina-alueella USA:ssa kasvanut selkeästi kuluvan 
vuoden toukokuusta lukien. 
 
Uusi tilikausi alkaa 1.1.2004. Yhtiömme liiketoiminta on 
kausiluonteista. Elo-joulukuun liikevaihto on paljon alhaisempi 
kuin vuoden ensimmäisen 7 kuukauden aikana. Johtuen vahvasta 
tilauskannasta uskomme uuden tilikauden alkavan suotuisasti. 
 
Valuuttakurssien muutokset mukaan lukien katsauskauden liikevaihto 
oli 3,0 % alhaisempi 196,3 MEUR (202,3 MEUR). Valuuttakurssien 
muutokset eliminoituna liikevaihto olisi ollut 2,9 % 
vertailuajanjaksoa edellä (208,2 MEUR). 
Tämä johtuu Yhdysvaltain dollarin arvon alentumisesta euroon 
nähden (noin 40 % konsernin liikevaihdosta on dollarimääräistä). 
Yhdysvaltain dollarin keskikurssi katsausajanjaksona heikkeni 17 % 
vertailuajanjaksoon verrattuna. 
 
Katsauskauden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 1,7 % 
(valuuttakurssimuutokset eliminoituna) ja konsernin 
ydinliiketoiminnan tilauskanta kasvoi huomattavasti. Tilauskanta 
USA:ssa on tällä hetkellä noin 43 % (8,0 MUSD) edellä  
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vertailuajankohtaa. Suurin osa tästä 8,0 MUSD tilauskannan 
kasvusta toimitetaan ensi vuoden alussa. 
 
Yhteenveto katsauskauden tuloslaskelmasta vuosineljänneksittäin on 
tämän katsauksen liitteenä. Katsauskauden viimeisen neljänneksen 
kannattavuus on heikompi kuin vertailuajanjaksona. Katsauskauden 
tulosta rasittaa USA:n ja Itä-Euroopan kasvavan kysynnän 
tyydyttämiseksi tarpeelliset organisaation kehittämiskustannukset. 
Liiketoimintamme kausiluontoisuudesta johtuen elo-lokakuun 
liikevaihto on alhainen ja yleensä tähän aikaan vuodesta konsernin 
kannattavuus on heikko. Alhainen liikevaihto ja kustannusten kasvu 
johti siihen että katsauskauden viimeisen neljänneksen voitto 
ennen poistoja oli 1,3 MEUR (2,2 MEUR). 
 
Katsaus- ja vertailuajanjaksoon sisältyy kaksi lokakuun lopussa 
päättyvää vuosineljännestä. Konsernimme kannattavuus tällä 
lokakuun lopussa päättyvällä vuosineljänneksellä on alhaisempi 
kuin muilla vuosineljänneksillä.  
 
LIIKETOIMINNAN TULOKSET 
 
Yhteenveto 15 kk 15 kk 15 kk 

EUR (1000) 
 8/02-
10/03 

 8/01-
10/02  8-7/02 

   
Liikevaihto 196 280 202 278 171 979 
Tulos ennen poistoja 29 312 34 252 32 013 
tulos ennen satunnais-  
eriä, veroja ja varauksia 17 409 19 916 20 554 
Tilikauden tulos 12 321 14 294 14 839 
 
 
Katsauskauden liikevaihto 196,3 MEUR oli 3,0 % pienempi kuin 
edellisenä tilikautena (202,3 MEUR). Valuuttakurssien muutokset 
eliminoituna liikevaihto oli noin 2,9 % vertailuajanjaksoa 
suurempi. Valuuttakurssimuutoksilta eliminoitu 2,9%:n kasvu 
koostuu pääasiassa Euroopan jakelutoiminnan 7%:n kasvusta 
(erityisesti Itä-Euroopassa) ydinliiketoiminnan 1,1 % kasvusta ja 
Willtechin liikevaihdon kasvusta (2,5 %). VMC:n liikevaihto laski 
3,8 %.    

 
Tulos ennen poistoja oli 29,3 MEUR (34,3 MEUR). Tulokseen 
vaikuttivat euroon nähden heikentynyt Yhdysvaltain dollarin kurssi 
ja heikompikatteisten tuotteiden suhteellisen osuuden kasvu 
kokonaismyynnistä. 
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Rahoituskulujen väheneminen (-2,2 MEUR) kompensoi alentunutta 
tulosta ennen poistoja siten että tulos ennen satunnaisia eriä ja 
veroja oli vain 13 % jäljessä vertailuajankohtaa. 



  
Satunnaiset kulut 1,3 MEUR verojen jälkeen (edellisenä vuonna 1,5 
MEUR)ovat pääasiassa: Pohjois-Amerikan myyntitoimintojen uudelleen 
järjestelyjä (0,6 MEUR); yhtiön johdon eläkejärjestelyistä 
aiheutuvia kuluja (0,2 MEUR), ja kuluja jotka aiheutuivat 
tammikuussa 2003 päättyneestä yhtiön strategisten vaihtoehtojen 
tutkimisesta (0,2 MEUR). 
 
Katsauskauden efektiivinen veroaste oli 22,3% (21,5%).  Toteutunut 
veroaste alittaa Suomen yleisen veroasteen, koska konsernin 
verotettavasta tuloksesta suurempi osa tulee maista, joissa 
veroaste on tätä alhaisempi. Lisäksi toteutuneeseen veroasteeseen 
vaikuttivat korkeamman veroasteen maissa hyödynnetyt vahvistetut 
tappiot aikaisemmilta vuosilta.  
 
Katsauskauden nettotulos oli 12,3 MEUR (14,3 MEUR). 
 
Osakekohtainen tulos (satunnaiset erät eliminoituna) oli 0,36 EUR 
(0,42 EUR). Osakekohtainen oma pääoma laski 1,48 EUR:oon  
(31.7.2003 1,52 EUR). 
 
TALOUDELLINEN JA OPERATIIVINEN KATSAUS LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN 
  
Ydinliiketoiminnan liikevaihto Pohjois-Amerikassa ja Japanissa 
sekä vientimyynti tehtailta oli katsausajankohtana 1,1 % korkeampi 
kuin vertailuajankohtana. Huhtikuun lopussa po. vertailuluku oli  
-5,6 %. Touko- heinäkuun ydinliiketoiminnan liikevaihto oli 14 % 
edellä vertailuajankohtaa ja elo-lokakuun liikevaihto oli 19 % 
parempi kuin vertailuajankohtana (valuuttakurssimuutokset 
eliminoituna). Tämä johtui paremmista markkinaolosuhteista 
erityisesti USA:ssa. 
 
Pääosa ydinliiketoiminnasta laskutetaan Yhdysvaltain dollareissa. 
Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen euroon nähden mukaan lukien 
katsauskauden ydinliiketoiminnan myynti laski 12,1% (kasvu 1,1 % 
valuuttakurssien muutokset eliminoituna). 
 
Vertailuajankohdan liikevaihtoon sisältyy noin 2,5 MEUR tiettyjä 
kertaluonteisia myyntikampanjoita (aikaisemmin mainittuja ”Catch 
of the day”-kampanjat). Kampanjat päättyivät maaliskuussa 
2002,joten katsausajanjakson liikevaihtoon ei sisälly vastaavaa 
kampanjamyyntiä. Mikäli nämä kertaluontoiset kampanjat 
eliminoidaan vertailuluvuista katsausajanjakson kasvu oli 4,9 %.  
 
Katsausajanjakson ensimmäisen 9 kuukauden aikana vaappumyynti 
laski ja pehmytmuoviuistinten myynti kasvoi suurin piirtein saman  
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verran. Emme tuolloin pystyneet kasvattamaan 
kokonaisliikevaihtoamme uusien tuotteiden avulla. Viimeisen kuuden 
kuukauden aikana vaappumyynti ja myös muidenkin 



tuotekategorioidemme myynti on kasvanut vertailuajanjaksoon 
verrattuna. 
 
Euroopan jakeluyhtiöiden katsauskauden myynti kasvoi 6,7 % 
valuuttakurssien muutokset eliminoituna ja 7,0 % euroiksi 
muunnettuna. Sekä talvi- että kevätsesongit olivat hyvät koko 
Länsi-Euroopassa. Katsausajanjakso oli ensimmäinen laajentuneelle  
uudelleen organisoidullle Itä-Euroopan jakelutoiminnalle.  Myynti 
Itä-Euroopassa kasvoi erittäin voimakkaasti (50%) ja oli yli 6,5 
MEUR. Suotuisat markkinaolosuhteet ja omien paikallisten yhtiöiden 
voimakkaasti vahvistunut toiminta edisti kannattavaa myynnin 
kasvua koko Euroopassa. Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman 
alentuminen jatkui.  
 
VMC:n myynti oli 23,9 MEUR. Laskua vertailuajanjaksoon oli 3,8 % 
lähinnä konsernin ulkopuolisten uistintehtaiden tilausten 
vähentymisestä johtuen. Willtech kasvatti myyntiään 39%:lla 
(valuuttakurssien muutokset eliminoituna) vertailuajanjaksoon 
verrattuna. Toimitukset konserniyhtiöille yli kaksinkertaistuivat 
ja myynti konsernin ulkopuolisille yhtiöille kasvoi 2,5 % 
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Tämä 2,5 % kasvu 
johtui konsernin omilla brändeillä myytävien tuotteiden myynnin  
kasvusta konsernin vientiasiakkaille. 
 
Katsausajankohdan kiinteät kulut olivat 5,8 % suuremmat kuin 
vertailuajanjaksona valuuttakurssien muutokset eliminoituna ja 
vastasivat vertailuajankohdan kuluja toteutuneilla  
 
valuuttakursseilla. Kasvuun vaikuttivat pääosin seuraavat tekijät: 
palkkakustannukset (kasvu n. 3 %), yhtiön ylimmän johdon 
vahvistaminen ja yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmästä 
syntyneet kiinteät kulut, Kiinan ja Itä-Euroopan liiketoimintojen 
kasvu sekä varautuminen liikevaihdon kasvuun USA:ssa tammikuusta 
alkaen.  
 
Konsernin voitto ennen poistoja oli 29,3 MEUR vastaten 14,9 % 
liikevaihdosta. Viime tilikauden vastaavat luvut olivat 34,3 MEUR 
ja 16,9 %. Ero johtui heikommasta Yhdysvaltain dollarista euroon 
nähden ja siitä että suurempi osa myynnin kasvusta (sekä 
ydinliiketoiminnan ja Euroopan jakelutoiminnan osalta) tuli 
tuotteista, joissa konsernin voittomarginaali on alhaisempi.  
Konsernin voitto ennen veroja on keskimäärin noin 17 % 
liikevaihdosta. Katsauskauteen sisältyy kaksi lokakuun lopussa 
päättyvää vuosineljännestä. Konsernimme kannattavuus tällä 
lokakuun lopussa päättyvällä vuosineljänneksellä on alhaisempi 
kuin muilla vuosineljänneksillä. Tästä liiketoimintamme  
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kausiluontoisuudesta johtuen katsauskauden voitto ennen poistoja  
on keskimääräistä alhaisempi. 
 



Katsauskauden poistot 11,2 MEUR ovat vertailukelpoiset edellisen 
vuoden (11,4 MEUR) poistoihin verrattuna, koska kaudella ei tehty 
yrityskauppoja eikä poistopohjaan tullut muitakaan oleellisia 
muutoksia. 
 
Nettorahoituskulut ja -tuotot sisältävät nettokorkokuluja 3,9 MEUR 
(6,4 MEUR). Korkokulut laskivat keskimääräisen korkotason laskun 
ja USD-määräisten velkojen vähentymisen vuoksi. Tämä positiivinen 
kehitys johtuu yhtiön vahvasta kassavirrasta viimeisen 18 
kuukauden aikana.  
 
Valuuttakursseista aiheutuneet nettokurssivoitot olivat yhteensä 
3,3 MEUR (3,4 MEUR). Nettokurssivoitto, jolla ei ole 
kassavaikutusta, aiheutuu Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä 
katsauskautena suhteessa euroon. 
 
Satunnaiset kulut 1,3 MEUR verojen jälkeen (1,5 MEUR) koostuvat 
pääasiassa seuraavista eristä: Pohjois-Amerikan myyntitoimintojen 
uudelleen järjestely ja Meksikon tehtaan sulkemiskustannukset  
(0,6 MEUR); yhtiön johdon eläkejärjestelyistä aiheutuvia 
kuluja(0,2 MEUR) sekä kuluja, jotka aiheutuivat tammikuussa 2003 
päättyneestä yhtiön strategisten vaihtoehtojen tutkimisesta (0,2 
MEUR). 
 
Konsernin katsauskauden efektiivinen veroaste oli 22,3% (21,5%). 
Toteutunut veroaste alittaa Suomen yleisen yritysverokannan, koska 
konsernin verotettavasta tuloksesta suurempi osa tulee maista, 
joissa on efektiivinen verokanta on alhaisempi. Lisäksi alhaiseen 
toteutuneeseen veroasteeseen vaikuttivat korkeamman veroasteen 
maissa hyödynnetyt verotustappiot (esim. Yhdysvalloissa).   
 
Nettotulos oli 12,3 MEUR (14,3 MEUR). 
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RAHOITUSASEMA 
 



Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 20,8 MEUR (36,5 MEUR). 
Vertailuajankohdan kassavirtaa paransi voimakas 8,3 MEUR 
käyttöpääoman väheneminen, mitä kehitystä ei ole mahdollista 
jatkaa. Katsauskauden viimeisen neljänneksen kassavirta oli 1,7 
MEUR (-1,4 MEUR). Kassavirran paraneminen johtui konsernin 
liiketoimintaan sitoutuneen pääoman määrän vähenemisestä 3,1 
MEUR:lla.  
 
Katsauskauden nettokassavirta oli 4,4 MEUR (20,1 MEUR), mukaan 
lukien yrityskauppojen rahoitus 3,0 MEUR (5,1 MEUR). Lisäksi  
 
nettovelat pienentyivät 13,9 MEUR Yhdysvaltain dollarin 
heikentyessä suhteessa euroon.  
 
Konsernin nettovelka vähentyi katsauskaudella 19% ja oli 78,7 MEUR 
(97,0 MEUR). Nettovelan suhde omaan pääomaan, joka oli 
vertailuajankohtana 2,1:1, parani ollen katsausajankohtana 1,4:1.  
 
Katsauskauden investoinnit olivat 5,9 MEUR (6,0 MEUR). Suurin osa 
tuotannollisista investoinneista tehtiin Willtechin Kiinan 
tehtaalle tukeaksemme uusien ja vanhojen tuotekategorioiden 
tuotantoa ja tuotekehitystä. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilöstön määrä kauden aikana oli keskimäärin  
2 941 henkilöä (2 881).  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Huolimatta siitä, että markkinaolosuhteet ovat olleet erittäin 
vaikeat konsernin päämarkkina-alueella USA:ssa olemme pystyneet 
saavuttamaan vahvan aseman uusissa tuotekategorioissa. Viimeksi 
kuluneen neljän kuukauden aikana päätuotteidemme, erityisesti 
vaappujen kysyntä on parantunut USA:ssa.  
 
Olemme solmineet useita jakelusopimuksia USA:ssa urheiluvälineitä 
myyvien jakelijoiden ja kauppaketjujen kanssa mutta myös 
sellaisten asiakkaiden kanssa joiden tuotevalikoimiin 
kalastusvälineet eivät ole aiemmin kuuluneet.   
 
Konsernin rahoitusasema on huomattavasti vahvempi kuin aiemmin. 
Konsernin nettovelan suhde omaan pääomaan on kuluneen kahden 
vuoden aikana kehittynyt positiivisesti ja oli katsausajankohtana 
lähes 1.4:1 (Heinäkuussa 2001 3.4:1). Kohentunut rahoitusasema 
antaa hyvät mahdollisuudet hyödyntää kysynnän kasvua ja tarjoaa  
RAPALA VMC OYJ    Pörssitiedote 11.12.2003 8(12) 
 
myös mahdollisuuden tehdä yrityskauppoja kahden vuoden tauon 
jälkeen. 
 
Katsauskauden touko-lokakuun liikevaihto oli vahva. Touko- 
heinäkuun ydinliiketoiminnan liikevaihto oli 14 % edellä 
vertailuajankohtaa ja elo-lokakuun liikevaihto oli 19 % parempi 
kuin vertailuajankohtana. Tilauskanta USA:ssa (valtaosa 



ydinliiketoiminnan liikevaihdosta kertyy USA:sta) on tällä 
hetkellä noin 40 % edellä vertailuajankohtaa. Mikäli otetaan 
huomioon myös toimittamaton tilauskanta heinäkuun lopussa USA:n 
tilauskanta oli 43 % parempi kuin tilauskanta joulukuun alussa  
2002.  
 
Yhtiömme tilikautta on muutettu. Kuluva tilikausi päättyy 
joulukuun lopussa. Seuraava tilikausi alkaa tammikuun alussa ja 
päättyy joulukuun lopussa 2004. Tämän tilikauden konsernin kasvua 
ja kannattavuutta mittaavat tunnusluvut ovat (vertailujakso on 
1.8.2002-31.7.2003)seuraavat: 
 
Yhdysvaltain dollarin keskikurssi euroon nähden on 1,15 (1,06); 
 
Konsernin liikevaihto kasvaa 7 % (valuuttakurssien muutokset 
eliminoituna 11 %) sisältäen ydinliiketoiminnan liikevaihdon 14 % 
kasvun; 
Tulos ennen poistoja 16,5 % liikevaihdosta; 
Nettovoitto, 13,6 MEUR (kurssivoitot eliminoituna) on sama kuin 
vertailuajankohtana,(vertailuajankohdan nettovoittoon sisältyi 3,2 
MEUR kurssivoitto); 
 
Voitto/osake 0,37 EUR (0,40 EUR); 
Nettokassavirta noin 18,0 MEUR ennen osinkojen maksua (9,3 MEUR 
ennen yrityskauppojen ja osingonjaon rahoitusta); 
 
Konsernin nettovelan suhteen omaan pääomaan parantaminen tasolle 
0,9:1 (olettaen että osinkojen määrä säilyy vertailuajanjakson 
tasolla); 
 
Mikäli 31.7.2003 päättyneen 12-kuukauden jakson tulos olisi 
laskettu USD/Euro keskikurssin 1,15 mukaan tuon 12 kuukauden 
jakson liikevaihto olisi laskenut 5,4 MEUR (3,2 %)ja voitto ennen 
poistoja olisi laskenut 1,2 MEUR (4,2 %). Voitto ennen poistoja 
olisi tuolloin ollut 16,6 % liikevaihdosta raportoidun 16,8 % 
sijaan. 
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TILIKAUDEN MUUTOS 
 
Kuten olemme aiemmin todenneet kesäkuussa kokoontunut yhtiökokous 
muutti konsernin tilikauden kalenterivuodeksi ja kuluvan 
tilikauden päättyväksi 31.12.2003 (17 kuukautta). Seuraava 
tilikausi päättyy 31.12.2004. 
  



OSAKKEET 
 
Tilikauden alusta lähtien katsastuskauden loppuun osakkeiden 
vaihto oli 8.730.682 kpl (8.321.150). 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN JA VUOSIKERTOMUKSEN JULKAISEMINEN 
 
Tilinpäätös 17 kuukauden jaksolta (1.8.2002 – 31.12.2003) 
julkaistaan 19.2.2004. 
 
Osavuosikatsaukset, tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen voi lukea 
myös internet-sivuilta www.rapala.com  
 
Vääksy  11.12.2003 
 
Rapala VMC Oyj 
 
 
Jorma Kasslin 
Toimitusjohtaja 
 
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jorma Kasslin, puh. (03) 883 920 
Varatoimitusjohtaja Steve Greer,+1 952 933 7060 
   
JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
RAPALA VMC -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.8.2002 - 31.10.2003 
(Luvut ovat tilintarkastamattomat) 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA   

EUR (1000) 
 8/02-
10/03

 8/01-
10/02  8-7/02

   
Liikevaihto 196 280 202 278 171 979 
Liiketoiminnan muut tuotot 678 1 908 1 771 
Liiketoiminnan kulut -167 646 -169 934 -141 737 
Tulos ennen poistoja 29 312 34 252 32 013 
Poistot -11 152 -11 397 -9 142 
Liikevoitto 18 160 22 855 22 871 
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Rahoitustuotot ja -kulut -751 -2 939 -2 317 
Voitto ennen satunnaiseriä ja 
veroja 17 409 19 916 20 554 
Satunnaiset erät ( netto) -1 341 -1 464 -1 464 
Voitto ennen varauksia ja veroja 16 068 18 452 19 090 
Tuloverot -3 583 -3 962 -4 116 
Vähemmistöosuus  -164 -196 -135 



Tilikauden tulos 12 321 14 294 14 839 
   
   
KONSERNIN TASE   
EUR (1000)  10/03  10/02  7/02
  
VASTAAVAA   
Pysyvät vastaavat 69 894 78 590 78 997 
Vaihto-omaisuus 54 524 55 536 54 587 
Muut vaihtuvat vastaavat 36 164 38 931 42 771 
Rahat ja pankkisaamiset 13 472 9 180 23 226 
   
Vastaavaa yhteensä 174 054 182 237 199 581 
   
VASTATTAVAA   
Oma pääoma 55 450 47 851 47 142 
Vähemmistöosuus 556 448 509 
Pitkäaikainen vieras pääoma 31 552 53 400 53 773 
Lyhytaikainen vieras pääoma 86 496 80 538 98 157 
   
Vastattavaa yhteensä 174 054 182 237 199 581 
   
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA   

EUR (1000) 
 8/02-
10/03

 8/01-
10/02  8-7/02

   
Tulos ennen poistoja 29 312 34 252 32 013 
Nettokäyttöpääoman muutokset -2 671 8 305 9 730 
Nettoinvestoinnit -5 869 -6 036 -4 391 
Liiketoiminnan kassavirta 20 771 36 521 37 352 
  
Maksetut ja saadut korot (netto) -4 306 -6 650 -5 643 
Maksetut verot -5 383 -3 920 -2 794 
Tytäryhtiöiden hankintameno -2 986 -5 096 -2 178 
Kassavirta ennen osinkoja 8 096 20 855 26 737 
Maksetut osingot -1 877 -751 -751 
Satunnaiset erät -1 800  
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Nettokassavirta 4 419 20 104 25 986 
  
Nettolainat katsauskauden alussa -96 996 -130 075 -130 075
Valuuttakurssien muutosten vaikutus  
nettolainanotossa 13 921 8 254 7 093 
Nettolainat katsauskauden lopussa -78 656 -101 717 -96 996 
   



   

TUNNUSLUVUT 
 8/02-
10/03

 8/01-
10/02  8-7/02

   
Bruttoinvestoinnit 
käyttöomaisuuteen 6 830 7 243 5 438 
%  liikevaihdosta 3 % 4 % 3 %
Henkilöstö keskimäärin 2 941 2 881 2 879 
Tulos / osake (EUR) 0,36 0,42 0,43 
Oma pääoma / osake (EUR) 1,48 1,27 1,26 
   
VASTUUSITOUMUKSET  10/2003  10/2002  7/2002
  
Omien sitoumusten vakuudeksi   
Kiinteistökiinnitykset 6 786 6 786 6 786 
Yrityskiinnitykset 11 600 11 821 11 793 
Pantatut talletukset 18 21 21 
Leasingvastuut 4 865 1 430 1 610 
Annetut vakuudet 860 861 860 
Muiden puolesta  
Pantatut talletukset 0 0 32 
Annetut vakuudet 176 176 211 
  
Vastuusitoumukset yhteensä 24 305 21 095 21 313 

  
Muut vastuut   
   
Valuuttatermiinit   
Kohde-etuuden arvo 1 291 7 353 10 901 
Käypä arvo  451 1 045 1 443 

 
 
Valuuttatermiineillä on suojattu osa Eurooppaan tulevista USD-
määräisistä myyntituloista. 
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Tulos neljännesvuosittain tilikaudelta (15 kk)  
     

 
 8/02-
10/02

 11/02-
1/03

 2/03-
4/03

 5/03-
7/03 

 8/03-
10/03 

     

Liikevaihto 30 299 37 811 53 072 45 688 29 409 

Liiketoiminnan muut tuotot 137 192 134 303 -88 

Liiketoiminnan kulut -28 197 -33 083 -40 620 -37 707 -28 038 

Tulos ennen poistoja 2 239 4 920 12 586 8 284 1 283 



Poistot -2 255 -2 242 -2 235 -2 251 -2 169 

Liikevoitto -16 2 678 10 351 6 033 -886 

Rahoitustuotot ja -kulut -622 91 -155 601 -666 
Voitto ennen satunnaiseriä 
ja veroja -638 2 769 10 196 6 634 -1 552 

Satunnaiset erät (netto) 0 -198 0 -1 022 -121 
Voitto ennen varauksia ja 
veroja -638 2 571 10 196 5 612 -1 673 

Tuloverot 153 -766 -2 2531 -804 365 

Vähemmistöosuus  -61 35 -117 8 -29 

Tilikauden tulos -546 1 840 7 548 4 816 -1 337 
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