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Liiketoiminnan rahavirta/osake, € 0,12 0,53
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Omavaraisuusaste, % 26,9 32,3

Henkilöstö vuoden lopussa 1 041 1 048
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Suominen pähkinänkuoressa

Suominen toimittaa kosteuspyyhkeitä, kuitukankaita ja joustopakkauksia kulutustavarateollisuuden yrityksille ja kaupan 

ketjuille. Asiakkaitamme ovat johtavat kansainväliset merkkituotteita valmistavat hygienia- ja elintarvikealan yritykset. 

Suominen on Euroopan kolmanneksi suurin kosteuspyyhevalmistaja, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat pyyhkeet vauvaikäisten 

ja pienten lasten hoitoon, henkilökohtaiset hygieniapyyhkeet sekä kotitalouksien pyyhkimistuotteet. Suomisella on 

merkittävä asema Euroopan kuitukangasmarkkinoilla. Rullatavarana toimitetusta kuitukankaasta valmistetaan tuotteita 

lastenhoitoon, henkilökohtaisen hygienian ja kauneuden hoitoon, kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin sekä 

haavanhoitoon. Suomisen valmistamia joustopakkauksia käytetään lukuisissa elintarvike- ja hygieniatuotepakkauksissa, 

alueellinen painopiste on Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Suominen on myös johtava kaupan pakkausten valmistaja Suomessa. 

Tuotantotoimintaa on Suomessa, Alankomaissa, Puolassa sekä Ruotsissa ja vuonna 2007 konserni työllisti keskimäärin 1 070 

henkilöä. Liikevaihtomme oli 215,2 miljoonaa euroa.

Myynti kasvoi 6 %, voimakkainta kasvu oli Kuitukankaissa. ■

Portaat huipulle -tehostamisohjelmalla oli 4 miljoonan euron positiivinen vaikutus. ■

Vuoden aikana tehdyt merkittävimmät investoinnit mahdollistavat kasvun ja toiminnan  ■

tehostamisen.

Tehokkuuden parantamisen vaikutus tapahtuu viiveellä – osaamiseen on panostettu. ■

Raaka-aineiden hinnat ovat korkealla, nousua myös energia-, kuljetus- ja kertaluonteisissa  ■

kustannuksissa.

Liikearvoa kirjattiin alas lisääntyneen taloudellisen epävarmuuden takia. ■
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Tuotamme tuotteita ja ratkaisuja, jotka 
helpottavat ihmisten arkielämää.



Toimitusjohtajan katsaus

Läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa saavutimme 
vahvan, 6 prosentin, orgaanisen kasvun. Tämä luo pohjaa 
myönteiselle kehitykselle tulevaisuudessa. 

Vaikka toiminnallinen liikevoittomme parani, niin sen 
taso on vielä kaukana tavoitteistamme. Pääraaka-aineiden 
hintojen voimakkaana jatkunut nousu sekä energian hin-
noista riippuvien kustannusten kasvu teki tulokseemme 
merkittävän loven. Portaat huipulle -kannattavuusohjel-
massa tavoitellut kustannussäästöt toteutuivat suunnitel-
lusti, mutta toiminnallisen tehokkuuden paraneminen jäi 
Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialalla tavoitteista. Kuitu-
kankaiden markkinatilanne jatkui haastavana ja voimakas 
kustannusnousu pystyttiin siirtämään hintoihin vain osit-
tain.

Toimintaympäristön ja yleisen taloustilanteen epävar-
muus vaikutti siihen, että teimme konsernin liikearvoon 
merkittävän alaskirjauksen. Riskin lisääntyminen huomi-
oitiin varovaisuutena tulevaisuuden tulosluvuissa, mutta 
sinänsä kirjauksella ei ollut kassavaikutusta.

Kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen jatkui
Investoimme viime vuonna kolmeen pääkohteeseen, jotka 
toisaalta vahvistavat kilpailukykyämme ja toisaalta paranta-
vat mahdollisuuksia tuoteinnovaatioihin. Hollannissa auto-
matisoimme Kosteuspyyhkeet-yksikkömme lähettämön. Se 
mahdollistaa entistä sujuvamman tavaravirran niin talon 
sisällä kuin meiltä asiakkaalle. Kuitukankaat-yksikkömme 
Suomessa investoi uuteen vesijärjestelmään, joka mahdollis-
taa uusien kuituraaka-aineiden käytön, parantaa kustannus-
tehokkuutta ja on entistä ympäristöystävällisempi. Vuoden 
suurin investointiprojektimme oli Joustopakkaukset-yksik-
kömme uusi painokone Puolassa ja Puolan tehtaan laajen-
nus. Tämä edesauttaa strategiamme mukaista etenemistä 
itäisen Keski-Euroopan vahvasti kasvavilla markkinoilla.

Vuoden 2007 alussa aloitimme koko yrityksen katta-
van kulttuurimuutostyön, jonka tavoitteena on saavuttaa 
toiminnan jatkuva parantaminen ja uudistuminen. Tämä 
’tekemisen meininki’ vaatii sitoutumista, osaamista ja 
peräänantamatonta muutosvoimaa. 

Saimme aikaan ensimmäisiä onnistumisia ja uutta virtaa 
innovaatioiden tuottamiseen. Jouduimme kuitenkin myös 
kohtaamaan sen tosiasian, että meillä itsellämme ei ollut 

riittävästi tarvittavaa muutosvoimaa ja prosessiosaamista. 
Saadaksemme oleellisesti lisää vauhtia Portaat huipulle 
-ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, olemme myös vah-
vistaneet osaamistamme ulkopuolisin rekrytoinnein. 

Tehostamalla tulosta

Toimimme markkinoilla, joiden kasvunäkymät ovat myön-
teiset. Kosteuspyyhkeiden kasvua tukee erityisesti ihmisten 
lisääntyvä hygieniatarve. Tätä varten nykyaikainen kulut-
taja haluaa ja tarvitsee ratkaisuja, jotka ovat sekä miellyt-
täviä käyttää että säästävät aikaa. Pakkausalan ratkaisuista 
nopeimmin kasvavat joustopakkaukset. Tätä kasvua tukee 
kyseisen teknologian antama lisäarvo tuotteen laadun suo-
jelijana ja visuaalisen houkuttelevuuden lisääjänä. Jousto-
pakkaukset ovat myös kustannustehokkaita ja miellyttäviä 
käyttää.

Tänä vuonna toimintamme painopiste on kannattavuu-
den selvä parantaminen sekä kassavirtojen ja pääomaraken-
teen vahvistaminen. Olemme määrätietoisesti vahvistaneet 
yksiköidemme osaamista. Uskon, että meillä on sekä kykyä 
että voimaa saada aikaan merkittäviä säästöjä sekä parantaa 
oleellisesti toiminnallista tehokkuuttamme. 

Strategiamme mukaisesti toimimme läheisessä yhteis-
työssä asiakkaidemme kanssa kehittäen tuotteita ja ratkai-
suja, jotka vastaavat entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin. 
Tulemme myös kiinnittämään erityistä huomiota tuote-
portfoliomme kehittämiseen ja panostamme alueisiin, joissa 
näemme parhaat edellytykset pitkän tähtäimen tulokselli-
selle kasvulle.

Suomisen ainutlaatuisuus korostuu kosteuspyyhkeiden 
alueella, missä kaikki avainosaaminen on talomme sisällä. 
Meillä on pitkä ja syvällinen osaaminen kuitukankaan pyy-
hintäominaisuuksista ja niiden jatkuvasta kehittämisestä. 
Omalla emulsiovalmistuksella voimme tehostaa pyyhintä-
ominaisuuksia ja pakkausosaamisemme avulla toteuttaa 
entistä kätevämpiä kuluttajapakkauksia. Tämä luo meille 
ainutlaatuiset edellytykset olla omintakeinen one-stop 
shop -yhteistyökumppani niin nykyisille kuin uusille asi-
akkaillemme. Meidän asiakaslupauksemme pyyhkeiden 
valmistajana on innovatiivisuus ja uusien konseptien nopea 
toteutus. Tämän liiketoimintamallin käynnistys on vaa-
tinut Kosteuspyyhkeet-yksikköön uuden organisatorisen 
rakenteen, jossa erityisesti johtamisprosessi, tuotevalikoi-
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man hallinta ja arvoketjumarkkinointi uudistettiin. Uusi 
toimintamalli suunniteltiin viime syksynä ja se käynnistyi 
tämän vuoden alussa.

 Meidän toimintaympäristössämme raaka-aineiden ja 
energiakustannusten nousu näyttää jatkuvan ja se vaatii 
meiltä hyvin aktiivista hintapolitiikkaa. Uskon, että koko 
ajan toimintaamme uudistamalla ja tehokkuuttamme 
parantamalla taistelemme menestyksekkäästi paremman 
tuloksen saavuttamiseksi. Noudatamme valitsemaamme 
perus strategiaa määrätietoisesti ja pidämme huolta henki-
löstömme ja osaamisemme jatkuvasta kehittämisestä. 

Kestävä kehitys on entistä vahvemmin esillä meidän 
koko toiminnassamme. Tämän vuosikertomuksen sivuilta 
voitte lukea esimerkkejä siitä, miten se näkyy niin meidän 
tuotekehityksessämme kuin omassa sisäisessä toiminnas-
samme. 

Haluan kiittää liikekumppaneitamme, osakkeenomis-
tajia ja suomislaisia tuesta ja yhteistyöpanoksesta, joka vie 
meitä määrätietoisesti kohti toimintaansa jatkuvasti paran-
tavaa ja uudistuvaa spesialistia.

Kalle Tanhuanpää

“Strategiamme mukaisesti 

toimimme läheisessä 

yhteistyössä asiakkaidemme 

kanssa kehittäen tuotteita 

ja ratkaisuja, jotka vastaavat 

entistä paremmin kuluttajien 

tarpeisiin.”
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Suomisen missio, visio ja strategia
Vuonna 2007 strategiatyömme keskittyi liiketoiminnan 
uudelleensuuntaamiseen. Prosessin aikana selkiytyi liike-
toimintamalli, jossa tuotetarjonta perustuu entistä vahvem-

Ohjaavat periaatteet 

Olemme innostuneita toiminnastamme 

ja panemme toimeksi.

Kumppanuus ■

Luottamus ■

Osaaminen ■

Missio 

Tuotamme tuotteita ja ratkaisuja, 

jotka helpottavat ihmisten 

arkielämää.

Liiketoimintojemme asiakaslupaukset perustuvat tah-
toomme hyödyntää Suomisen ydinosaamista entistä enem-
män sekä tuotetarjonnassa että toiminnoissa. Toiminta-
suunnitelmat, joilla lupaukset pannaan täytäntöön, käsit-
tävät yrityksen prosesseista innovaatiotoiminnan, tuotehal-
linnan, toiminnan tehostamisen parhailla toimintatavoilla 
sekä johtamisen osaavilla resursseilla.

Strategia 

Pitkäjänteinen kehityskumppanuus  ■

avainasiakkaidemme kanssa 

Jatkuva kilpailukyvyn ja koko arvoketjun  ■

toiminnan tehostaminen

Asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin  ■

perustuvien lisäarvotuotteiden kehittäminen 

ja kaupallistaminen

Yhtiön ainutlaatuiset synergiaedut ■

min Suomisen kokonaisosaamiseen ja nopeisiin innovaa-
tioihin.

Strategiaprosessiamme tukee sitoutuminen ohjaaviin peri-
aatteisiin – luottamukseen, osaamiseen ja kumppanuuteen 
niin asiakkaiden, henkilöstön kuin muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa – sekä halumme panna toimeksi.

Visio 

Haluamme olla asiakkai-

demme haluttu kump pani, 

joka tuottaa innovatiivisia, 

lisäarvoa antavia tuotteita 

ja ratkaisuja.

Liiketoimintojemme 
asiakaslupaukset

Kosteuspyyhkeet: Uusien innovatiivisten tuotteiden 

ja sovellusten nopea ja tehokas kaupallistaminen.

Kuitukankaat: Räätälöityjen pyyhintämateriaalien 

kehittäminen ja valmistaminen.

Joustopakkaukset: Lisäarvon tuottaminen 

asiakkaille räätälöityjen ratkaisujen ja kustannuste-

hokkaan arvoketjun avulla.

Ohjaavat 
periaatteet

Strategia
Visio

Liiketoimintojemme
asiakaslupaukset

Missio
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Tarjoamme etua asiakkaille

Kaikki Suomisen valmistamat tuotteet perustuvat ihmisten 
arkipäivän helpottamiseen. 

Suominen tarjoaa tuotteidensa kautta arkipäivän muka-
vuutta kuluttajille ja hakee samalla pitkän aikavälin kannat-
tavaa kasvua. Tämä tehdään yhteistyössä avainasiakkaiden 
kanssa tuottamalla heille aidon lisäarvon omaavia inno-
vatiivisia tuotteita ja ratkaisuja. Tavoitteenamme on sekä 
tekninen että toiminnallinen ylivertaisuus. 

Lupauksemme:
olemme innostuneita toiminnastamme ja panemme  ■

toimeksi 
läheistä kumppanuutta hyödyntäen innovoimme ja  ■

kehitämme uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä luomme 
pitkäjänteistä lisäarvoa asiakkaillemme
sitoudumme luottamukseen ja vuorovaikutukseen  ■

ja pidämme lupauksemme; sekä
panostamme alojemme johtavaan ammattitaitoon  ■

ja kehitämme sitä jatkuvasti.

Ainutlaatuinen synergiaetu

Uskomme Suomisen ainutlaatuisuuteen. Yksiköidemme 
erikoisosaamista hyödyntämällä voimme tarjota asiakkail-
lemme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa yhdistyvät valmis-
tamamme kuitukangas, innovatiiviset pakkausratkaisut sekä 
emulsioiden ja lopputuotteiden valmistus.

Suomisen ainutlaatuisuus tulee parhaiten esille kos-
teuspyyhkeissä, joissa voimme tarjota kuitukankaan, jolla 
on erinomainen puhdistusteho ja jota on helppo käyttää, 
viimeisimmät pyyhkeeseen sisältyvät emulsiot sekä kulut-
tajaystävälliset pakkaukset, jotka on helppo avata ja sulkea. 
Täyden palvelun kokonaisuutemme takaa sen, että kyke-
nemme kehittämään asiakkaillemme kosteuspyyheratkai-
suja perinteistä hankintatapaa nopeammin.

Kokonaisvaltainen tuote- ja palvelutarjonta tuo lisäarvoa 
erityisesti merkkituoteyrityksille, jotka haluavat yksinker-
taistaa tuoteryhmäjohtamistaan, laajentaa tuotetarjontaansa 
sekä virtaviivaistaa sisäisiä toimintojaan. Laaja tuoteosaa-

Kosteus-
pyyhkeet

Jousto-
pakkaukset

Kuitu-
kankaat

Kokonais-
palvelu

Asiakkaamme 
Merkkituoteyritykset ■

 Kaupan ketjut ■

 Teollisuus ja laitokset ■

Kosteuspyyhkeiden asiakaslupaus
Uusien innovatiivisten tuotteiden ja sovellusten nopea ja tehokas kaupallistaminen.

Nopea ja tehokas kaupallistaminen

5Visio ja strategia – Suominen 2007

creo




misemme on arvokasta myös kaupan ketjuille niiden kehit-
täessä omia tuotemerkkejään. Suominen kykenee nopeasti 
tarjoamaan kaupan omille merkeille sekä valmiin tuotekon-
septin että lopputuotteen.

Uskomme, että tulevaisuus tehdään yhdistämällä osaa-
minen, synergiat ja luovuus. 

Suominen uudistui

Suomisen Portaat huipulle -tehostamisohjelma pitää sisäl-
lään sekä toiminnan kehittämisen että jatkuvan tehostami-
sen. Vuonna 2007 ohjelman positiivinen vaikutus tulok-
seen oli noin 4 miljoonaa euroa ja kahden viimeisen vuoden 
aikana se on ollut noin 10 miljoonaa euroa. Ohjelma on 
kustannussäästöjen osalta toteutunut suunnitellusti, mutta 
tehokkuuden parantaminen on vienyt suunniteltua enem-
män aikaa. 

Ohjelma keskittyy entistä tavoitteellisemman, jatku-
van parantamisen toimintakulttuurin vaalimiseen kaikilla 
Suomisen organisaatiotasoilla. Tavoitteenamme on tehokas 

toiminta ja kannattava kasvu. Kustannusten vähentäminen 
ja ylivertaisen toiminnan kehittäminen ovat pitkällä aikavä-
lillä ratkaisevan tärkeitä kilpailukyvyn kannalta. Luomme 
kasvulle tukevan pohjan parantamalla Suomisen kykyä 
ennakoida tulevat trendit, uusiutua ja edistää yrittäjähenkeä 
henkilöstönsä keskuudessa.

Portaat huipulle -ohjelman ensimmäisessä vaiheessa 
keskitymme kustannusten alentamiseen ja kustannustehok-
kuuden parantamiseen useilla eri osa-alueilla. Tehostamme 
myös logistiikkaa ja hankintaa. Vahvistamme organisaation 
osaamista, etsimme parhaita toimintatapoja ja avainproses-
seja sekä varmistamme, että yhden toimialan menestystä 
hyödynnetään myös muualla. Jatkuvan toiminnan paranta-
misen avulla pyrimme takaamaan Suomisen kilpailukyvyn 
tulevaisuudessa.

Suominen hakee kasvua uudistamalla tuotetarjontaansa 
sekä hyödyntämällä mahdollisuuttaan kokonaispalveluun. 
Tuomme innovatiivisia ratkaisuja markkinoille entistä 
ripeämmin etenkin pyyhintätuotteiden alueella.

wipes kuva ■
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Toimimme kasvavilla markkinoilla

Terveyden, kauneuden ja hyvinvoinnin lisäksi mukavuudenhalu on edelleen vahvistuva kuluttajatrendi, jota Suominenkin 

hyödyntää.

Tuoreen Piran julkaiseman tutkimuksen mukaan kuluttajille suunnattujen pyyhintätuotteiden markkinat ovat vähittäismyyn-

tiarvolla mitattuna yli 2 miljardin euron arvoiset sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Lastenhoitotuotteiden ja 

kotitalouksien pyyhkimistuotteiden osuus on noin 40 prosenttia. Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden osuus on noin  

20 prosenttia. Yleispyyhkeet ja tiettyyn käyttötarkoitukseen suunnatut pyyhkeet sisältyvät teollisuuspyyhkeisiin, joiden 

markkina-arvo on 0,6 miljardia euroa sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa.

Kuluttajille suunnattujen pyyhintätuotteiden markkinat ovat kasvaneet viime vuosina tasaisesti bruttokansantuotetta 

nopeammin. Lastenhoitotuotteiden osalta vuosittainen kasvu on ollut 3–4 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana. 

Henkilökohtaisten hygieniapyyhkeiden ja kotitalouksille suunnattujen pyyhkimistuotteiden kasvu on ollut Euroopassa noin 

8–9 prosenttia ja Pohjois-Amerikassa vielä voimakkaampaa. Teollisuuspyyhkeiden markkinat ovat kasvaneet noin 7 prosentin 

vauhdilla molemmilla markkina-alueilla.

Pyyhintätuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan edelleen yleistä kulutuksen kasvua nopeammin, kuluttajille suunnattujen 

pyyhintätuotteiden osalta noin 5 prosenttia sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Nopeinta kasvua odotetaan henkilö-

kohtaisissa hygieniapyyhkeissä. Keski- ja Itä-Euroopan markkinat kasvavat kypsiä markkinoita nopeammin.

Kansainväliset merkkituotteet myyvät parhaiten sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa, kaupan omat merkit tulevat 

seuraavana. Tiettyyn käyttötarkoitukseen suunnattujen pyyhkeiden suosio on kasvussa. Selkeä kysyntä löytyy uusille 

tuotteille, jotka tyydyttävät ikääntyvän väestön, erikokoisten talouksien ja kasvavan ympäristötietoisuuden tarpeita.

Joustopakkausten markkinat kasvavat edelleen. Kasvua vauhdittaa perinteisten pakkausmateriaalien korvaaminen joustopak-

kausmateriaaleilla. Syynä ovat alhaisemmat kustannukset ja materiaalien parempi toiminnallisuus. Euroopan joustopakkaus-

markkinoiden koon arvioidaan olevan lähes 11 miljardia euroa. Sekä määrän että arvon kasvun odotetaan Länsi-Euroopassa 

olevan maltillista, noin pari prosenttia vuodessa. Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla sen sijaan sekä määrällisen että arvon 

kasvun odotetaan olevan huomattavasti vahvempaa, eli vuositasolla 5–7 prosenttia.

Suurin käyttöalue on elintarvikepakkaukset, vaikka joustopakkausten käytön odotetaan lisääntyvän myös muilla alueilla, 

kuten lääketeollisuudessa sekä kotitalous-, kosmetiikka- ja hygieniatuotteissa. Tuoteinnovoinnin tärkeys lisääntyy kaikilla 

käyttöalueilla. Myös ympäristönäkökohtien odotetaan tulevaisuudessa olevan yhä tärkeämpiä, mikä korostaa tarvetta 

kevyempiin pakkausmateriaaleihin sekä niiden parempiin uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksiin. 

Toimintamme painopiste vuonna 2008 tulee olemaan 
kannattavuuden selvä parantaminen sekä kassavirtojen ja 
pääomarakenteen vahvistaminen. Uskomme, että kustan-
nussäästöjen ja toiminnan tehostamisen avulla saavutamme 
keskipitkällä aikavälillä asettamamme 7 prosentin liike-
voittotavoitteen.

Sitoudumme edelleen kehittämään tuotetarjontaamme 
vastaamaan niitä markkinoita ja tuotesegmenttejä, joiden 
uskomme kasvavan. 

Voimavarojemme tehokas hyödyntäminen on myös tär-
keää. Kapasiteettimme ja konekantamme ovat kunnossa, 
joten suuria investointeja ei vuonna 2008 ole suunnitteilla. 
Keskitymme käyttöpääoman tehokkaampaan hallintaan.

Jatkamme uudistumista
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Vahvistimme osaamistamme 
Osana yrityksen ja henkilöstön toimintatapojen kulttuuri-
muutostyötä Suominen otti keväällä 2007 käyttöön kolme 
ohjaavaa periaatetta: kumppanuus, luottamus ja osaami-
nen. 

Ohjaavat periaatteemme syntyivät laajojen koko kon-
sernin kattavien keskustelujen tuloksena ja korostavat 
organisaatiomme jo olemassa olleita arvoja ja voimavaroja, 
joille ne antoivat uuden, täsmällisen ja ihmislähtöisemmän 
ulottuvuuden. Olemme muuttaneet toimintatapojamme 
varmistaaksemme, että periaatteemme ohjaavat käyttäyty-
mistämme jokapäiväisessä työssä. 

Lanseerasimme ohjaavat periaatteet henkilöstölle useissa 
eri tilaisuuksissa vuoden 2007 aikana. Otamme ne aktiivi-
sesti mukaan myös henkilöstön työsuoritusten arviointiin, 
rekrytointiin ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen.

Motivoitunut ja innostunut 
henkilöstö
Uskomme motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilöstön 
olevan menestyksemme perusta. Annamme työntekijöil-
lemme käytännön vastuuta sekä tarvittavat työkalut tavoit-

teidensa saavuttamiseen. Innostuneet ja sitoutuneet tiimit 
luovat pohjan jatkuvan parantamisen kulttuurille ja menes-
tymiselle. Kannustamme henkilöstöä luovaan ajatteluun ja 
yrittäjähenkisyyteen sekä uusien innovatiivisten toiminta-
tapojen etsimiseen.

Myös palkitsemisessa kiinnitämme entistä enemmän 
huomiota tavoitteellisuuteen. Vuonna 2007 lanseerasimme 
Suomisen menestystarinat –kilpailun tukemaan tätä tavoi-
tetta. 

Ensimmäisen kilpailun voitti Joustopakkausten tiimi, 
joka menestyksekkäästi laajensi pulloetikettien liiketoimin-
taa. Tiimin innovatiivinen asenne korosti tulevaisuuden 
menestykseen johtavaa ohjaavien periaatteiden mukaista 
toimintaa.

Perustimme vuoden 2007 aikana konsernitason henki-
löstön kehittämisfunktion, jonka tärkeimpänä tehtävänä on 
kehittää henkilöstöjohtamisen avainprosesseja yhdessä liike-
toimintayksiköiden ja ylimmän johdon kanssa. Olemme 
kartoittaneet, millaisia resursseja tarvitsemme ja missä. Pro-
sessin tuloksena olemme myös rekrytoineet avainhenkilöitä 
varmistaaksemme haastavien tavoitteiden saavuttamisen ja 
toiminnan jatkuvan parantamisen.
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Arvopyörä
Suomisen arvopyörä kertoo sitoutumisestamme 

ohjaaviin periaatteisiimme, joita ovat: kumppa-

nuus, luottamus ja osaaminen. 

Näiden periaatteiden avulle voimme saavuttaa 

strategiset tavoitteemme – pitkäaikaisen 

yhteistyön avainasiakkaidemme kanssa, 

tehokkaan arvoketjun, kannattavan kasvun 

ja yhtiön ainutlaatuisten synergiaetujen hyödyn-

tämisen. 

Olemme innostuneita toiminnastamme

ja panemme toimeksi.

Kumppanuus

Osaaminen

Luottamus

Kumppanuus, luottamus ja 
osaaminen
Suomisen kolme ohjaavaa periaatetta ovat sidoksissa toi-
siinsa. Todellinen kumppanuus voidaan saavuttaa vain luot-
tamuksen ja osaamisen kautta. Tämä pätee niin sisäiseen 
kuin ulkoiseen kumppanuuteen.

Henkilökuntamme on pohtinut arvojen merkitystä mm. 
ryhmätöiden kautta:

Kumppanuus
”Minulle kumppanuus on sitä, että yksi plus yksi on  ■

kolme eikä kaksi. Toisilta oppimista, toisten auttamista 
ja yritteliäisyyteen kannustamista.”
(Veenendaal)
”Kumppanuus merkitsee sitä, että puhallamme yhteen  ■

hiileen eri yksiköiden ja maiden kanssa. Ei ole sinun 
töitäsi ja minun töitäni, vaan on meidän työmme, jotka 
on mahdollisimman jouhevasti pyrittävä saamaan asi-
akkaalle asti.”
(Tampere)

Luottamus
”Luottamus on yksi niistä asioista, joita ei voi ostaa, se  ■

täytyy ansaita. Kun asiakas on valinnut Suomisen toi-
mittajakseen, hän olettaa, että pystymme tarjoamaan 
hyvälaatuisia tuotteita ja palveluita sovitussa aikatau-
lussa. Jos emme täytä asiakkaamme odotuksia, voimme 
tuhota jotain sellaista, jonka rakentaminen on kestänyt 
vuosia – asiakkaamme luottamuksen.”
(Norrköping)
”Luottamus merkitsee sitä, että voit luottaa toiseen  ■

ihmiseen joka tilanteessa. Jos joku lupaa sinulle jotakin, 
voit luottaa, että hän pitää lupauksensa ja asia tapah-
tuu.”
(Grodzisk Mazowiecki)

Osaaminen
”Osaaminen on taitoa ja tietoa, jota jokainen voi kehit- ■

tää. Kukaan ei osaa kaikkea, mutta yhdessä osaamme 
enemmän.”
(Nakkila) ■

”Osaaminen merkitsee meille tietotaidon hyödyntämistä  ■

ja jakamista, ammattitaidon arvostamista ja ammatt i-
ylpeyttä. Se on arjen helppoutta, kannustamista moni-
osaamiseen ja itsensä kehittämiseen, realististen tavoittei-
den asettamista ja sitä, että ollaan ennakkoluulottomia ja 
uskalletaan kokeilla uusia asioita ja menetelmiä.”
(Nastola)
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Yhteistyössä innovaatioihin

Henkilöstön rooli on ratkaiseva kehittäessämme asiakkaille 
innovatiivisia todellista lisäarvoa tuottavia ratkaisuja. Tuot-
teista kehitetään entistä parempia ja käyttäjäystävällisempiä, 
niille haetaan kehittyneimpiä materiaaleja ja valmistus-
tekniikoita tai kustannustehokkaampaa toimitusketjua. 

Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme ja heidän 
tuotekehitysorganisaatioidensa kanssa auttaaksemme heitä 
vastaamaan kuluttajien ja markkinoiden muuttuviin tar-
peisiin nopeasti ja joustavasti. Pyrimme löytämään käytän-
nönläheisiä ja laatuvaatimukset täyttäviä ratkaisuja, joilla 
voimme vastata uusien tuotteiden ja prosessien vaatimuk-
siin. Tuemme asiakkaitamme myös tuotantoon ja tuotteisiin 
liittyvissä asioissa.

Tuotekehitystoiminnan vaatimat laitteet ja niiden 
käyttöön erikoistunut henkilöstö on keskitetty yhteiseen 
tutkimuslaboratorioon. Varmistaaksemme asemamme asi-
akkaiden kehitystoimittajana myös tulevaisuudessa, tuote-
kehityshenkilöstömme työskentelee läheisessä yhteistyössä 
asiakkaidemme avainhenkilöiden kanssa. Nykyaikaisilla 
pilottilinjoilla voimme kehittää ja testata niin kosteuspyyh-
keitä kuin kuituja, kuitukankaita ja monikerroskalvoja. 
Myös pienimuotoinen valmistus on mahdollista, jolloin 

voimme testata uusimmat innovaatiomme ennen niiden 
siirtämistä täysimittaiseen tuotantoon. Pilottilaitteita voi-
daan käyttää myös asiakkaidemme tuotantoon liittyvien 
ongelmien ratkaisemiseen.

Kosteuspyyhkeissä Suomisen asiantuntemus yhdistyy 
kuitukangas-, emulsio- ja pakkausosaamiseen. Tätä etua 
pyrimme hyödyntämään siten, että asiakkaamme voivat 
yhdestä hankintalähteestä saada haluamansa kuitukankaan, 
emulsion ja muut tuoteominaisuudet niin, että myös heidän 
valitsemaansa pakkaus sisältyy kokonaisuuteen.

Kuitukankaiden tuotekehityksen painopiste on pyy-
hintätuotteiden tuotevalikoiman laajentaminen. Lisäksi 
pyrimme kehittämään erilaisia kuviointitekniikoita, joilla 
voidaan parantaa pyyhkeiden toiminnallisuutta sekä eri-
laistaa tuotteita. Vuonna 2007 markkinoille tuotu Biolace 
on Kuitukankaiden tuoteperheen uusin tulokas. Se valmis-
tetaan uusiutuvista raaka-aineista ja täyttää tulevaisuuden 
vaatimukset kestävästä kehityksestä. 

Joustopakkaukset käyttää alan huipputeknologiaa kai-
kissa tuotantoprosesseissaan: kalvonvalmistuksessa, paina-
tuksessa, laminoinnissa sekä saumauksessa. Näin voimme 
taata joustopakkaussovellustemme ensiluokkaisen toimi-
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vuuden, kestävyyden ja konekelpoisuuden sekä laadukkaan 
ulkonäön. Teemme läheisestä yhteistyötä sekä raaka-aine- ja 
pakkauskonetoimittajien että erilaisten tutkimuslaitosten 
kanssa.

Kestävää ajattelua

Suominen on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen 
kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteita. 
Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutukset niin mate-
riaali-, prosessi- kuin toimintatapavalinnoissammekin. 
Kuitukankaat-yksiköllä on jo vuodesta 2000 alkaen ollut 
ISO 14001 -ympäristösertifi kaatti.

Ympäristökysymyksissä Suominen noudattaa kolmea 
periaatetta: Vähennä – Käytä uudelleen – Kierrätä. 

Tuote- ja prosessikehityksessä otamme ympäristö- ja 
turvallisuusvaatimukset huomioon heti projektien alusta 
lähtien. Tavoitteenamme on luoda laadukkaita tuotteita 
sekä käyttää raaka-aineita, energiaa ja muita resursseja mah-
dollisimman tehokkaasti. Valvomme päästöjä ilmakehään 
ja käsittelemme VOC-päästöt joko polttamalla tai ioni-
soimalla. 

Autamme kuluttajia 
kierrättämään
Suominen Joustopakkaukset toi kesällä 2007 päivittäis tavara-

kauppoihin uuden kierrätyskonseptin, kuluttajille suunnatut 

muovikassien kierrätyspisteet tehostamaan muovikassien 

hyötykäyttöä Suomessa. Konsepti lanseerattiin yhdessä 

Lassila & Tikanojan kanssa, joka on ympäristöhuoltoon sekä 

kiinteistöjen ja laitosten tukipalveluihin erikoistunut yritys. 

Ole hyvä –muovikassien kierrätyspisteverkosto on laajentu-

nut pääkaupunkiseudun sekä Etelä-Suomen kauppoihin ja 

kauppakeskuksiin pullonpalaut uspisteiden yhteyteen. 

Verko ston laajentamista muualle maahan jatketaan 

aktiivisesti vuoden 2008 aikana.  

Kierrätyspisteiden tyhjennyksistä huolehtiva Lassila & Tikanoja 

jatkolajittelee muovikassit ja valmistaa niistä raemuotoista 

granulaattia. Muovigranulaatti toimitetaan Suomiselle, joka 

valmistaa raaka-aineesta uusia muovi kasseja tai jätesäkkejä. 

Muovi on erinomainen kierrätysmateriaali. Kaikissa 

Suominen Joustopakkausten valmistamissa muovikasseissa 

käytetään kierrätyskelpoista materiaalia, joka voidaan 

kierrättää uusiksi tuotteiksi tai polttaa energiaksi.

Nakkilan kuitukangastehtaan tuotantojäte poltetaan 
puuhakkeen kanssa vuonna 2006 käynnistyneessä lämpö-
laitoksessa. Yhdessä Fortumin kanssa rakennettua laitosta 
käytetään prosessilämmön ja lähialueen kaukolämmön 
tuottamiseen. 

Panostamme laatuun

Kaikilla Suomisen yksiköillä on käytössään laatu-, ympä-
ristö- ja turvallisuusasiat kattava toimintajärjestelmä. Paran-
namme toimintaamme asettamalla sille vuotuiset laatuta-
voitteet. Toimintajärjestelmään sisältyvät myös henkilöstön 
kouluttaminen sekä erilaiset työturvallisuusohjelmat.

Sekä Kosteuspyyhkeet- että Kuitukankaat-yksiköillä on 
jo usean vuoden ajan ollut ISO 9001:2000 -sertifi kaatit. Jous-
topakkausten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät on 
integroitu yhteen toimintajärjestelmään. Kaikki Suomisen 
yksiköt noudattavat elintarvike- ja hygieniateollisuuteen 
soveltuvia hyvän toimintatavan periaatteita (GMP).

Tavarantoimittajien ja muiden yhteiskumppaneiden 
kanssa Suomisella on yhteisiä kehitysprojekteja, joiden 
avulla varmistetaan standardien noudattaminen. 
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Pyyhkeet ja kuitukankaat
Kosteuspyyhkeet

Lastenhoitotuotteet ■

Henkilökohtaiset hygieniapyyhkeet ■

Kotitalouksien pyyhkimistuotteet ■

Teollisuuspyyhkeet ■

Kuitukankaat

Kosteuspyyhkeisiin, joita käytetään lastenhoitoon,  ■

henkilökohtaisen hygienian ja kauneuden hoitoon sekä 

kotien puhdistamiseen 

Teollisuuden kuiva- ja kosteuspyyhkeisiin ■

Naisten hygieniatuotteisiin ■

Haavanhoitotuotteisiin ■

Sisältävät myös uusiutuvista raaka-aineista valmistetun  ■

Biolace-tuoteperheen

Suominen Kosteuspyyhkeet on yksi Euroopan suurim-
mista kuitukankaan jatkojalostajista. Toimitamme tuotteita 
markkinoiden johtaville kuluttajatuotteita valmistaville yri-
tyksille sekä kaupan ketjuille.

Kosteuspyyhkeet-yksikkö hyödyntää eri valmistus-
tekniikoita ja pyyhkeentaittomenetelmiä, mikä yhdessä 
vahvan emulsio-osaamisen ja kattavan pakkausvalikoiman 
kanssa mahdollistaa laajan tuotetarjonnan. Suurimman 
osan tuotteista valmistamme asiakkaiden spesifi kaatioiden 
mukaisesti. Yksikön vahvuutena ovat modernit konelinjat, 
emulsiovalmistuksen osaaminen sekä logistisesti keskeinen 
sijainti Alankomaissa. 

Suomessa sijaitseva Suominen Kuitukankaat on yksi 
Euroopan johtavista kuitukankaiden valmistajista. Toimi-
tamme kuitukangasta rullatavarana pyyhkimis-, hygienia- ja 
terveydenhoitotuotteita valmistaville asiakkaillemme. Osa 
Suomisen valmistamasta kuitukankaasta jatkojalostetaan 
toimialan sisällä valmiiksi kosteuspyyhkeiksi. Asiak-
kaamme ovat maailman johtavia päivittäistavaroita val-
mistavia merkkituoteyrityksiä. Euroopan ulkopuolisesta 
myynnistä suurin osa menee Pohjois-Amerikkaan.

Vesineulattujen sideaineettomien Fibrella-kuitukankai-
den etuna on, että niiden ominaisuudet voidaan räätälöidä 
lähes mihin tahansa pyyhintä- tai puhdistussovellukseen. 
Tekstiilimäisyytensä, pehmeytensä ja kestävyytensä ansiosta 
nämä kuitukankaat sopivat erityisen hyvin lastenhoito- ja 
hygieniapyyhkeisiin. Fibrellaa tarvitaan määrällisesti huo-
mattavasti vähemmän kuin perinteisiä materiaaleja ja tuo-
tanto saavutetaan alhaisemmin kustannuksin. 

Lämpösidottu Novelin-kuitukangas on vaihtoehto 
hygieniatuotteiden valmistukseen.

Kuitukankaat-yksikön uusin innovaatio Biolace on erin-
omainen ratkaisu niille asiakkaille, jotka haluavat uusiutu-
vista luonnonkuiduista valmistettua kuitukangasta.

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimiala työllistää kahdessa 
tuotantoyksikössään keskimäärin 470 henkilöä. 

Vuosi 2007

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto oli 137,6 
miljoonaa euroa. Kasvua oli 8 prosenttia edellisvuoden 
126,9 miljoonasta eurosta. Toimialan toiminnallinen liike-
voitto oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,1). Liikearvoa kirjattiin 
kertaluonteisesti alas 8,4 miljoonalla eurolla, kirjauksesta 
4,1 miljoonaa euroa kohdistui Kosteuspyyhkeisiin ja 4,3 
miljoonaa euroa Kuitukankaisiin. 

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto, 70,0 miljoonaa euroa, 
oli edellisvuoden tasolla. Yksikön bruttoinvestoinnit olivat 
2,5 miljoonaa euroa (1,0). 

Toimitukset merkkituoteyrityksille kasvoivat, vaikka 
myynnin volyymi väheni tilapäisesti, kun merkittävä osa asi-
akkaista toteutti tuoteuudistuksia kesän aikana ja sopeutti 
varastojaan. Myynti kaupan ketjuille väheni edellisvuoti-
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sesta eikä suunnitelman mukainen myynnin kasvattaminen 
toteutunut. 

Tehokkuutta parannettiin Portaat huipulle -ohjelman 
mukaisesti tuotantonopeuksia nostamalla ja saantoa paran-
tamalla. Ohjelma eteni kuitenkin suunniteltua hitaammassa 
aikataulussa ja sen taloudellinen vaikutus oli ennakoitua 
pienempi. Portaat huipulle -ohjelman mukaisesti uusi lähte-
vän tavaran automaatiojärjestelmä otettiin käyttöön syksyn 
aikana. 

Kuitukankaiden liikevaihto, 77,0 miljoonaa euroa, nousi 
14 prosenttia edellisvuoden 67,3 miljoonasta eurosta. Yksi-
kön bruttoinvestoinnit olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,2).

Kasvu tuli vesineulatun materiaalin myynnin lisään-
tymisestä. Lämpösidotun kuitukankaan myynti oli edel-
lisvuoden tasolla. Toimitukset USA:n markkinoille olivat 
vilkkaita ja kasvoivat edellisvuodesta. Euroopan myynti 
väheni, mutta loppuvuonna toimitukset kääntyivät jälleen 
Eurooppa-painotteisiksi. 

Sekä öljypohjaisten raaka-aineiden että viskoosin hinnat 
nousivat selvästi vuoden aikana. Hinnannousu saatiin siir-
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Kosteuspyyhkeet

Kuitukankaat
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rettyä myyntihintoihin vain osittain ja viive rasitti tulosta 
etenkin ensimmäisen ja viimeisen neljänneksen osalta. 

Toiminnan tehokkuus kärsi tuotantoon liittyvistä 
ongelmista ja tuotannon tehostustoimenpiteet toteutuivat 
alkuperäistä aikataulua hitaammin. 

Uusi lämpövoimala, jossa poltetaan tuotantojätettä ja puu-
haketta, alensi energiakustannuksia. Toiminnan tehostami-
seen ja prosessiveden käsittelyn parantamiseen liittyvä inves-
tointi käynnistyi aikataulun mukaisesti vuoden lopulla. 

Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Kuluttajille suunnattujen pyyhintätuotteiden markkinoiden 
tasaisen kasvun odotetaan jatkuvan. Vauvojen ja pienten 
lasten hoitoon tarkoitettujen kosteuspyyhkeiden markkinoi-
den odotetaan kasvavan yleistä kulutuskysyntää nopeammin, 
mutta hitaammin kuin kosmetiikka- ja hygieniapyyhkeiden 
markkinat. Ikääntyvän väestön tarpeet, erikokoiset talou-
det ja kasvava ympäristötietoisuus luovat mahdollisuuksia 
uusille tuoteinnovaatioille.

Kosteuspyyhkeiden hyvän kysynnän varjopuoli on se, 
että niiden tuotanto on vetänyt alalle paljon uutta kapa-
siteettia. Tarjonta aiheuttaa hintapaineita ja alan tilanne 
on haastava.
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Suominen Kuitukankaat toi markkinoille uuden, kestävän 

kehityksen kuitukankaan, Biolacen alkuvuodesta 2007. 

Biolace on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista. Se on 

täysin biohajoavaa ja kompostoituvaa. Biolacen valmistuk-

sessa käytetään esimerkiksi klooritonta sellua ja viskoosia, 

jotka ovat peräisin sertifi oiduista metsistä, sekä Ingeo™

-kuitua ja puuvillaa.

Kaikille Biolace-tuotteille on myönnetty Öko-Tex Standard 

100 Class 1 -sertifi kaatti. Tuotteissa on sileä tai kohokuvioitu 

pinta ja niitä valmistetaan useista eri raaka-aineyhdistel-

mistä. Biolace on alusta alkaen suunniteltu soveltuvaksi 

erilaisiin pyyhintäsovelluksiin – niin lastenhoito- ja hygienia-

pyyhkeisiin kuin siivouspyyhkeisiin.

Suomisen kokonaispalvelustrategian mukaisesti Suominen 

Kosteuspyyhkeet kehittää uusia ympäristöystävällisiä 

emulsioita, joiden avulla Biolace-pyyhintätuotteita voidaan 

hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Emulsioiden 

aineosat on valmistettu luonnonmukaisista, uusiutuvista 

raaka-aineista. Ne täyttävät Joutsenmerkin vaatimukset ja 

ovat Öko-Tex –standardien mukaisia.

Pystymme tarjoamaan laajan valikoiman luonnonmukaisia 

tuotteita lastenhoito-, kosmetiikka- ja kotitaloustuotteiden 

markkinoille. Tuotteidemme avulla asiakkaamme voivat 

kehittää ja laajentaa luonnonmukaisten tuotteiden 

valikoimaansa ja vastata kuluttajien muuttuviin odotuksiin.

Kuitukankaiden kilpailun odotetaan niinikään pysyvän 
tiukkana, johtuen samoista syistä kuin kosteuspyyhkeiden 
kohdalla. Kasvu saavutetaan olemassa olevien tuotteiden 
myyntiä lisäämällä ja tuotesovelluksia laajentamalla. Pyy-
hintä- ja hygieniasovellusten odotetaan kasvavan yleistä 
kulutuskysyntää nopeammin, kun taas haavanhoitotuot-
teiden osalta kysyntä on tasaista. Muutamien viime vuosien 
aikana kuitukangasmarkkinoille tullut uusi tuotantokapa-
siteetti pitää markkinat haastavina.

Kosteuspyyhkeet-yksikössä aloitettiin vuoden 2007 
loppupuolella toiminnan uudistaminen entistä asiakas- ja 
kuluttajalähtöisemmäksi. Osaamispohjaa vahvistettiin ja 
toiminnan tavoitteena on kehittää omaa tuotetarjontaa 
sekä edistää Suomisen kokonaispalvelumallia. Muutoksen 
aikaansaamiseksi yksikköön perustettiin markkinointi ja 
tuoteportfolion hallinta -toiminto. Myös myynti organi-
soitiin uudelleen. Nämä toimenpiteet tukevat myynnin 
kasvattamista ja kannattavuuden parantamista.

Kuitukankaat-yksikkö keskittyy tuotannon tehokkuu-
den nostamiseen, laadun parantamiseen ja hävikin vähentä-
miseen. Pyyhkimisalueen tuotetarjonnan painopiste on eri-
koistuminen monipuolisilla raaka-ainevariaatioilla. Hygie-
niasektorin painopiste on uusien materiaalien myynnissä.
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Joustopakkaukset
Elintarvikepakkaukset ■

  Kalvot ja pussit leipomo-, tuore-, pakaste- ja   

  kuivatuotteille sekä nesteille

  Etiketit

Hygieniapakkaukset ■

  Kääreet ja kassit pehmopaperituotteille

  Pakkaukset naisten hygieniatuotteille sekä   

  inkontinenssituotteille

  Kalvot kosteus- ja kuivapyyhkeille 

Kaupan pakkaukset ■

  Muovikassit

  Rullapussit 

  Minigrip-pussit

Turva- ja systeemipakkaukset ■

  Turva- ja teippipussit

  Systeemipussit

  Uudelleensuljettavat pakkaukset

Suominen Joustopakkaukset on merkittävä hygienia- ja elin-
tarvikepakkausten valmistaja pohjoisessa ja itäisessä Keski-
Euroopassa. Olemme myös johtava muovikassien valmistaja 
Suomessa. Toimitamme pakkausratkaisuja niin suurille, 
kansainvälisille merkkituoteyrityksille kuin johtaville alu-
eellisille ja paikallisille valmistajille sekä kaupan ketjuille. 

Laadukkaiden materiaalien ja painatuksen ansiosta Suo-
misen valmistamat pakkaukset – ja samalla asiakkaidemme 
tuotteet – erottuvat edukseen kaupan hyllyllä. Ensiluok-
kainen repro-osaamisemme ja mahdollisuus 10-väriseen 
fl eksopainatukseen takaavat pakkaukselle houkuttelevan 
ulkonäön. Asiakaslähtöisen tuotekehityksen avulla Suomi-
nen voi tarjota ratkaisuja, jotka vastaavat kuluttajien vaa-
timuksiin mm. pakkausten helppokäyttöisyydestä, uudel-
leensuljettavuudesta tai kierrätettävyydestä.  

Suomiselle on tärkeää, että tuotteet toimivat asiakkai-
den prosesseissa. Tällöin niiden ajettavuus on huippuluok-
kaa nopeilla moderneilla pakkauslinjoilla ja ne tehostavat 
asiakkaidemme pakkausprosessia sekä minimoivat jätteen 
määrän. Takaamme tuotteidemme optimaalisen kestävyy-
den, jäykkyyden ja saumautuvuuden. Pyrimme kehittämään 
jatkuvasti ohuempia materiaaleja tinkimättä kuitenkaan 
tuotteidemme laadusta. Laminoidut kalvoratkaisumme ovat 
ideaalisia tuotteille, jotka tarvitsevat suojaa mekaaniselta ja 
kemialliselta kulutukselta. Ne säilyttävät sisällön tuoreena 
aina viimeiseen käyttöpäivään asti. 

Suomisen erikoisosaaminen tulee esiin myös turva- ja 
systeemipakkauksissa. Amersafe-turvapussit soveltuvat erin-
omaisesti rahan, dokumenttien ja muiden arvotavaroiden 
kuljetukseen ja säilytykseen. Uudelleensuljettavat Minigrip- 
ja Zipper-pussimme ovat muodostuneet jo klassikoiksi sekä 
kuluttajien että pakkaavan teollisuuden keskuudessa. 

Suominen Joustopakkaukset työllistää lähes 600 hen-
kilöä ja sillä on tuotantotoimintaa Suomessa, Puolassa ja 
Ruotsissa.

Vuosi 2007

Joustopakkausten liikevaihto kasvoi 3 prosenttia edellisvuoden 
76,0 miljoonasta eurosta ja oli 78,3 miljoona euroa vuonna 
2007. Bruttoinvestoinnit olivat 6,9 miljoonaa euroa (2,1). 
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Uusi miellyttävä tuntuma
Vuoden 2007 aikana Suominen Jousto-

pakkaukset kehitti uuden laminoidun kalvon 

elintarvike- ja hygieniatuotteiden pakkaami-

seen. Tämän Amerfeel-kalvon erikoisuutena 

on mattamainen pinta ja sen miellyttävä 

tuntuma, jonka ansiosta asiakkaan tuote 

saa luonnonmukaisen ilmeen ja erottuu 

edukseen kaupan hyllyllä.    

Ensimmäinen Amerfeel-tuotelanseeraus 

oli keväällä Leipomo Rostenin Hellä-täytepulla 

-uutuustuotteen yhteydessä. 

Leipomo Rostenin pakkauksessa käytetty Amerfeel-kalvo on 

valmistettu polypropeenista, mutta materiaalivaihtoehtoja on 

useita. Erilaisilla kalvoyhdistelmillä voidaan huomioida tuotteen 

pakkaukselle asettamat vaatimukset. Näin voidaan parantaa 

esimerkiksi tuotteen pakkasenkestävyyttä tai säädellä kalvon 

hengittävyyttä. Amerfeel-pakkaus voidaan painattaa jopa 

10-värisenä, mikä tuo lisäarvoa asiakkaan pakkaukselle.

Valmistamme uutuustuotetta sekä valmiina pusseina että 

ratakalvona asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

non 

i-i-

na 

JoustopakkauksetLiikevaihdon kasvu syntyi pääasiallisesti myynnin kas-
vusta. Erityisesti kaupan pakkausten sekä turva- ja systee-
mipakkausten kasvu oli vahvaa. Jälkimmäinen tuoteseg-
mentti hyötyi yleisestä turvallisuusalan kysynnän kasvusta 
maailmassa. Hygienia- ja elintarvikepakkausten kasvu oli 
hitaampaa, vaikkakin uuden tuotesegmentin, PET-pullojen 
etikettikääreiden, myynti kehittyi hyvin. Itäisen Euroopan 
ja Venäjän myynti kasvoi huomattavasti verrattuna vuoteen 
2006. Kasvua tukivat uuden painokoneen ja tehdaslaajen-
nuksen käyttöönotto Puolassa. Tehtaan kapasiteetti on tällä 
hetkellä kolminkertainen verrattuna vuoden 2000 kapasi-
teettiin, jolloin tehdas otettiin käyttöön. 

Vuoden 2007 liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0). 
Tulosta rasitti muoviraaka-aineiden merkittävä hinnan-
nousu kuluneen vuoden aikana. Vaikka myyntihintoihin 
saatiin korotuksia, raaka-aineiden suurta kustannusnousua 
ei saatu täysin katettua. 

Tuotannon tehostamistoimenpiteet keskittyivät painatuk-
sen ja saumauksen kehittämiseen. Henkilöstöä vähennettiin 
Ruotsin tehtaalla vuoden 2007 kuluessa ilman merkittävää 
vaikutusta tehtaan valmistuskapasiteetin pienenemiseen.

Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Joustopakkausten kysyntä tulee olemaan vahvaa ja jousto-
pakkausmateriaalit ovat edelleen nopeinten kasvava seg-
mentti pakkausalalla. Suurinta kasvu on itäisessä Keski-
Euroopassa sekä Venäjällä. Alan kehitys keskittyy elintarvi-
kepakkauksiin, joissa kysynnän kasvua ohjaavat pakattujen 
vihannesten, yksittäispakattujen valmisaterioiden ja uudel-
leensuljettavien pakkausratkaisujen käytön kasvu sekä tarve 
korvata vanhat pakkausmateriaalit uusilla kehittyneimmillä 
ratkaisuilla. Korkeiden raaka-ainekustannusten odotetaan 
tuovan edelleen haasteita vuoden 2008 aikana.   

Suominen keskittyy tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen 
räätälöityjen ratkaisujen ja kustannustehokkaan arvoketjun 
avulla. Innovaatioiden avulla kehitämme toimintaamme ja 
parannamme kannattavuuttamme valituissa tuotesegmen-
teissä. Jatkuva parantaminen tuotantolinjojen nopeuden, tuot-
tavuuden sekä yksikkökustannusten alentamisen parissa jatkuu. 
Keskitymme myös Suomen, Ruotsin ja Puolan yksiköiden toi-
mitusketjujen ja tuotantoresurssien optimoimiseen.
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Suominen Yhtymä Oyj on julkinen osakeyhtiö, jonka pää-
töksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyh-
tiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita sää-
döksiä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä. Suomisen hallinnointi- 
ja ohjausjärjestelmä noudattaa 1.7.2004 voimaan tullutta 
OMX Pohjoismaisen Pörssin, Keskuskauppakamarin sekä 
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton suositusta lista-
yhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate 
Governance -suositus). 

Liiketoiminnan organisointi

Suominen Yhtymä Oyj:llä on kaksi toimialaa: Pyyhkeet 
ja kuitukankaat sekä Joustopakkaukset. Pyyhkeet ja kuitu-
kankaat -toimiala jakautuu kahteen liiketoimintayksik-
köön: Kosteuspyyhkeet ja Kuitukankaat. Nimetyt tulosvas-
tuulliset johtajat raportoivat konsernin toimitusjohtajalle. 
Taloushallinto tukee koko konsernin toimintoja. 

Yhtiökokoukset

Suominen Yhtymä Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön 
osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää 
sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilin-
päätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden 
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 
halli tuksen ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksetta-
vista palkkioista sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Var-
sinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen mää-
räämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä. Kokouksessa 
käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökoko-
ukselle kuuluvat asiat sekä muut mahdolliset asiat. Ylimääräi-
nen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään 
tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Yhtiökokouksen 
kutsuu koolle yhtiön hallitus. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kullakin osakkeella on yksi 
ääni. Äänioikeutta on yhtiöjärjestyksellä rajoitettu niin, ettei 
kukaan osakkeenomistaja ole yhtiökokouksessa oikeutettu 
äänestämään enemmällä kuin yhdellä viidesosalla kokouk-
sessa edustetusta äänimäärästä. Yhtiöllä ei ole tiedossa osa-
kassopimuksia äänivallan käytöstä eikä yhtiön osakkeiden 
luovuttamisen rajoittamisesta.

Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhdessä 
hallituksen määräämässä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmes-
tyvässä päivälehdessä julkaistavalla yhtiökokouskutsulla, 
jossa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Hallituksen 
ehdotukset yhtiökokoukselle sekä kokouskutsu julkistetaan 
myös pörssitiedotteena. 

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hallituksen jäse-
neksi ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä yhtiökokouksessa, 
ellei poissaololle ole pätevää syytä.

Hallinnointi

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Suominen Yhtymä Oyj:n hal-
litukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän 
jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee varsinainen yhtiö-
kokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensim-
mäisen vaalin jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päät-
tyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka 
on täyttänyt 70 vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 yhtiön hal-
litukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka 
Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mai-
rinoja. Tarkempi kuvaus hallituksen jäsenistä on vuosiker-
tomuksen sivulla 21.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden 
Corporate Governance -suosituksen kohdan 18 mukai-
sesti. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä 
yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Tehtävät
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä vastaa hallitus. Hallitus päättää asioista, joilla 
yhtiön toiminnan laajuus huomioon ottaen on huomattava 
merkitys yhtiön toiminnalle. Hallituksella on vuosittainen 
kokoussuunnitelma.

Hallituksen tehtäviin kuuluu mm:
päättää yhtiön konsernirakenteesta ja organisaatiosta ■

nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja ■

päättää yhtiön toimitusjohtajan ja hänen välittömien  ■

alaistensa palkoista, palkkioista ja muista etuuksista 
päättää yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmästä ■

käsitellä ja hyväksyä tilinpäätökset, toimintakerto- ■

mukset, tilinpäätöstiedotteet ja osavuosikatsaukset
seurata ja valvoa konsernin tuloskehitystä ja varmistaa  ■

johtamisjärjestelmän toiminta
hyväksyä yhtiötä koskevat toimintapolitiikat (rahoi- ■

tus-, vakuutus- ja riskienhallintapolitiikat sekä 
hallinnointiperiaatteet)
päättää kiinteän omaisuuden hankinnasta ja luovu- ■

tuksesta
päättää strategisesti ja taloudellisesti merkittävistä  ■

investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai 
-järjestelyistä 
päättää luoton ottamisesta ja vakuuden antamisesta ■

käsitellä ja päättää strategiat ja toimintasuunnitelmat ■

laatia osinkopolitiikka ja vahvistaa yhtiön tavoitteet ■

Suominen Yhtymän hallituksen jäsenmäärä ja kokousaika-
taulu huomioiden ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi 
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jakaa hallituksen työskentelyä tarkastus-, nimitys- tai 
palkit semisvaliokuntiin. 

Kokouskäytäntö 
Hallitus kokoontuu etukäteisohjelmansa mukaisesti vähin-
tään kahdeksan kertaa vuodessa. Tarvittaessa hallitus pitää 
puhelinkokouksia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Koko-
usten esittelijänä toimii pääsääntöisesti toimitusjohtaja. 
Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja pöytäkir-
janpitäjänä toimii talousjohtaja. Vuonna 2007 hallitus piti 
11 kokousta, joista kaksi pidettiin liiketoimintayksiköissä. 
Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 97.

Toiminnan arviointi
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan teke-
mällä vuotuisen itsearvioinnin.

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja 
hoitaa juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain määräysten sekä 
hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

Konsernin johtoryhmä

Hallituksen päättämä Suominen Yhtymä -konsernin joh-
toryhmä toimii toimitusjohtajan tukena strategian val-
mistelussa, merkittävien tai luonteeltaan periaatteellisten 
operatiivisten asioiden käsittelyssä sekä tiedonkulun var-
mistamisessa. Konsernin johtoryhmän muodostavat toi-
mitusjohtaja puheenjohtajana, Joustopakkaukset-toimialan 
johtaja, Kuitukankaat-liiketoimintayksikön johtaja sekä 
talousjohtaja. 

Palkat ja palkkiot

Hallitus
Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioista 
päättää yhtiökokous etukäteen vuodeksi kerrallaan. Hal-
lituksen puheenjohtajan palkkio on 30 000 euroa, vara-
puheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenen 18 750 euroa. Palkki-
oista 40 prosenttia on maksettu yhtiön osakkeita käyttäen. 

Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön optio-ohjelman 
tai kannustinjärjestelmän piiriin eikä heillä ole eläkesopi-
musta yhtiön kanssa.

Toimitusjohtaja ja muu johto
Yhtiön toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista 
eduista päättää hallitus. Vuonna 2007 toimitusjohtajan 

palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat yhteensä 437 
tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitus-
johtajasopimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irti-
sanomisaika on yhtiön irtisanoessa 6 kuukautta, toimitus-
johtajan 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle 
maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisano-
miskorvaus. 

Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei makseta erillisiä 
palkkioita. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimivan johto-
ryhmän palkoista, palkkioista ja muista eduista päättää 
hallitus.

Yhtiön avainhenkilöille on kannustinjärjestelmä, jonka 
palkitsemiselementtejä ovat yksiköiden ja konsernin liike-
tulos sekä yhtiön käyttämien tehostamis- ja uuskehitys-
hankkeiden toteutuminen (Portaat huipulle -ohjelma). 
Kannustinjärjestelmän perusteet hyväksyy hallitus. Toi-
mitusjohtajalle on tehty optiopohjainen kannustinohjelma, 
jonka mukaisesti hänelle on myönnetty 200 000 kappaletta 
optioita, jotka oikeuttavat merkitsemään vastaavan määrän 
osakkeita optio-ehtojen mukaisesti. Myös konsernin johto-
ryhmän jäsenille on tehty optiopohjainen kannustin ohjelma. 
Sen mukaisesti heille on myönnetty optioita yhteensä  
65 000 kappaletta.

Tilintarkastus

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajana toimii Price-
waterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Heikki Lassila.

Tilintarkastajat sopivat toimitusjohtajan kanssa vuo-
sittain tilintarkastussuunnitelmasta, jossa huomioidaan se, 
että Suomisella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen organi-
saatiota. Sisäisen tarkastuksen havainnoista raportoidaan 
toimitusjohtajalle ja ao. muulle yhtiön johdolle. 

Vuonna 2007 PricewaterhouseCoopersille makse-
tut palkkiot konserniyhtiöiden lakisääteisestä tilintar-
kastuksesta olivat 101 tuhatta euroa. Tilintarkastukseen 
liittymättömistä tehtävistä tilintarkastusyhteisölle ja sen 
kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille maksettiin 
14 tuhatta euroa.

Valvonta ja riskienhallinta

Yhtiön taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko 
konsernin kattavan operatiivisen raportointijärjestelmän 
avulla. Myyntiraportit laaditaan soveltuvin osin päivittäin, 
viikoittain ja kuukausittain. Tulos- ja taseraportointi kattaa 
toteutumatietojen lisäksi budjetit, ennusteet ja investointien 
seurannan.
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Suomisen controller-toiminnon tehtäväksi on määri-
telty sisäisen valvonnan ja tarkastuksen tehtävät osana liite-
toimintojen tukemista.

Yhtiöllä on hallituksen vahvistamat vakuutus-, rahoi-
tus-, luotto- ja sähkönhankintapolitiikat.

Sisäpiirihallinto

Suominen Yhtymä -konsernissa noudatetaan Arvopaperi-
markkinalain määräyksiä sisäpiiri-ilmoituksista, sisäpiiri-
rekisterin ja yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin pitämisestä, 
OMX Pohjoismaisen Pörssin antamia ohjeita sekä hallituk-
sen hyväksymää yhtiön omaa sisäpiiriohjetta. 

Yhtiön julkisiin sisäpiiriläisiin kuuluvat hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja ja päävastuullinen tilintarkastaja. 
Sisäpiirirekisteritietoja ylläpidetään Suomen Arvopaperi-
keskus Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Yhtiö ylläpitää myös yrityskohtaista ei-julkista sisäpiiri-
rekisteriä, jonka pysyviä sisäpiiriläisiä ovat yhtiön johto-
ryhmän jäsenet ja määrätyt taloushallinnon henkilöt. 
Laajoista tai muuten merkittävistä hankkeista pidetään 
hanke kohtaista sisäpiirirekisteriä. Sisäpiirivastaavana toimii 
talousjohtaja.

Sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkee-
seen laskemilla arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa viikon 
kuluttua kauden päättymisestä ja päättyy kyseistä kautta 
koskevan osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen jul-
kistamiseen (suljettu ikkuna). Sisäpiiriläisten on pyydettävä 
sisäpiirivastaavalta arvio suunnittelemansa osakekaupan 
lain- ja ohjeenmukaisuudesta.

Julkisten sisäpiiriläisten osakkeenomistustiedot ovat 
nähtävillä APK:n NetSire-palvelusta, johon on linkki 
yhtiön internet-sivuilla.
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Mikko Maijala, s. 1945

Tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2005, 
varapuheenjohtaja 2005, puheenjohtaja vuodesta 2006
Oy Chemec Ab:n hallituksen puheenjohtaja
Roquette Nordica Oy:n toimitusjohtaja
Omistaa 1 053 478 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta
Määräysvalta Maijala Investment Oy:ssä, joka omistaa 
76 100 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Pekka Laaksonen, s. 1956

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, 
varapuheenjohtaja vuodesta 2006
Valio Oy:n toimitusjohtaja 
Omistaa 55 174 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Heikki Bergholm, s. 1956

Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, 
puheenjohtaja 2001 – 2002
Componenta Oyj:n ja Lakan Betoni Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja
Forchem Oy:n ja MB Rahastot Oy:n hallituksen jäsen
Omistaa 1 724 310 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Hallitus

Kai Hannus, s. 1945

Tekniikan lisensiaatti
Hallituksen jäsen vuodesta 2006
Kemianteollisuus ry:n hallituksen jäsen
Kemianteollisuus ry:n tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtaja
Omistaa 4 233 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Juhani Lassila, s. 1962

Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Agros Oy:n toimitusjohtaja
Evald ja Hilda Nissin Säätiön hallituksen puheenjohtaja
Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja
Comptel Oyj:n hallituksen jäsen
Omistaa 26 296 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta
Määräysvalta Evald ja Hilda Nissin säätiössä, joka omistaa 
2 138 490 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Heikki Mairinoja, s. 1947

Diplomi-insinööri, ekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2001
EM Group Oy:n, Ensto Oy:n ja Lindström Invest Oy:n 
hallituksen jäsen
Omistaa 19 620 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta
Määräysvalta Monaccio Oy:ssä, joka omistaa 
2 550 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Toimitusjohtaja
Kalle Tanhuanpää, s. 1952

Ekonomi
Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2006
Harjavalta Oy:n hallituksen jäsen
Omistaa 30 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö

Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Lassila, KHT
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Johtoryhmä

Kalle Tanhuanpää, s. 1952

Ekonomi
Toimitusjohtaja
Suominen Yhtymässä vuodesta 2006
Omistaa 30 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Arto Kiiskinen, s. 1953

Kauppatieteiden maisteri
Talousjohtaja 
Suominen Yhtymässä vuodesta 2001
Omistaa 13 169 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Petri Rolig, s. 1963

Diplomi-insinööri
Toimialajohtaja
Joustopakkaukset
Suomisen yksiköissä vuodesta 2006
Omistaa 5 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Sakari Santa-Paavola, s. 1958

Liiketoimintayksikön johtaja
Kuitukankaat
Suomisen yksiköissä vuodesta 1983
Omistaa 7 900 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta
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Osakepääoma

Suominen Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 
11 860 056 euroa ja osakkeiden lukumäärä 23 720 112 
kappaletta. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,50 
euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osake noteerataan 
OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä pienten yhtiöi-
den listalla toimialaluokassa Päivittäistavarat kaupankäyn-
titunnuksella SUY1V. ISIN-koodi on FI0009010862.

Suominen Yhtymä Oyj:n osake tuottaa oikeuden yhteen 
(1) ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan 
kukaan osakkaista ei saa äänestää suuremmalla äänimää-
rällä kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edus-
tetuista osakkeista. Osakkeet antavat yhtäläiset oikeudet 
Suominen Yhtymä Oyj:n varojen jaossa. 

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua yhtiökoko-
ukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään yhtiökokous-
kutsussa mainittuna päivänä.

Lunastusvelvollisuus

Yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusvelvollisuutta koskeva 
pykälä, jonka mukaan osakkeenomistaja, jonka omistus 
yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 
prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeen-
omistajien vaatimuksesta näiden osakkeet yhtiöjärjestyk-
sessä tarkemmin määritellyllä tavalla.

Osakkeiden vaihto 

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1. –  
31.12.2007 oli 8 765 455 osaketta eli 37,0 prosenttia osake-
pääoman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 
2,01 ja 3,79 euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 
2,07 euroa. Osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa 
oli 49 025 401,83 euroa. 

Omat osakkeet

Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, 
hankinta-arvoltaan 3,19 euroa osakkeelta.

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti 
hallituksen päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman 
osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet 
hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys-
hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa 
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan 

Osakepääoma ja osakkaat
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden 
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin jär-
jestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös 
enintään 1 237 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen 
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuu-
kauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen 
mukaisesti yhtiö on kaudella 1.1. – 31.12.2007 luovuttanut 
14 778 omaa osaketta hallituksen palkkioina. Luovutettu-
jen osakkeiden hinta oli 3,45 euroa kappaleelta.

Hallitus ei ole käyttänyt valtuuttaan hankkia yhtiön 
omia osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 
31.12.2007 yhteensä 36 343 omaa osaketta, joiden osuus 
osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat 2006 ja 2007

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan 
Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle hallituksen 
määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000 kappa-
letta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen 
Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron 
osakkeen. Ohjelman mukaisesti 2006B optioita on annettu 
100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörs-
sissä toukokuussa 2007 eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkin-
täaika optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 - 30.10.2010. 

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia 
annetaan yhtiön johtoryhmän jäsenille hallituksen määrää-
mällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, joista 
kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä 
Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osak-
keen. Ohjelman mukaisesti 2007A optioita on annettu 
80 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 
touko kuussa 2007 eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkintäaika 
optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 – 30.10.2010. 2007A 
optioita on palautunut yhtiölle optioehtojen perusteella  
15 000 kappaletta.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden 
määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien 
myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet

Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osakeanteihin 
eikä vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen laskemi-
seen.
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Liputukset

2.5.2007 yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta 
ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osake-
pääomasta ja äänimäärästä oli laskenut 3,04 prosenttiin.

Osingonjakopolitiikka

Hallituksen hyväksymien taloudellisten tavoitteiden mukai-
sesti voitonjakoa kasvatetaan yhtiön terve kehitys turvaten.

Hallituksen jäsenet
Osakkeet 

31.12.2007
Osakkeet
1.1.2007

Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja 1 053 478 1 050 000

     Maijala Investment Oy 76 100 76 100

Pekka Laaksonen, hallituksen varapuheenjohtaja 55 174 52 566

Heikki Bergholm, hallituksen jäsen 1 724 310 1 722 137

Kai Hannus, hallituksen jäsen 4 233 2 060

Juhani Lassila, hallituksen jäsen 26 296 24 123

     Evald ja Hilda Nissin säätiö 2 138 490 2 138 490

Heikki Mairinoja, hallituksen jäsen 19 620 17 447

     Monaccio Oy 2 550 2 550

Johtoryhmän jäsenet
Osakkeet 

31.12.2007
Osakkeet
1.1.2007

Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja 30 000 20 000

Arto Kiiskinen, talousjohtaja 13 169 13 169

Petri Rolig, toimialajohtaja 5 000 5 000

Sakari Santa-Paavola, liiketoimintayksikön johtaja 7 900 900

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja heidän mää-
räysvallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt omistivat 5 130 251 
osaketta 31.12.2007. Nämä oikeuttavat 21,7 prosenttiin 
äänimäärästä. 

24 Suominen 2007 – Osakepääoma ja osakkaat



Omistajien lukumäärä %-osuus
Osakemäärä

kpl

% 
osakkeista ja 
äänimäärästä

Yritykset 170 7,0 2 418 123 10,2

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 0,6 2 161 018 9,1

Julkisyhteisöt 9 0,4 4 279 981 18,0

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 38 1,6 2 796 860 11,8

Kotitaloudet 2 196 90,1 10 250 571 43,2

Ulkomaiset osakkeenomistajat 9 0,4 658 270 2,8

2 433 100,0 22 564 823 95,1

Hallintarekisteröidyt osakkeet 1 098 678 4,6

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 36 343 0,2

Yhteistilillä 20 268 0,1

Yhteensä 23 720 112 100,0

Osakkeita, kpl Omistajien lukumäärä %-osuus
Osakemäärä

kpl

% 
osakkeista ja 
äänimäärästä

1-100 275 11,3 17 079 0,1

101-500 751 30,9 233 307 1,0 

501-1 000 480 19,7 393 238 1,7 

1 001-5 000 654 26,9 1 585 944 6,7 

5 001-10 000 132 5,4 951 516 4,0 

10 001-50 000 103 4,2 2 192 213 9,2 

50 001-100 000 11 0,5 813 057 3,4 

100 001-500 000 17 0,7 4 382 102 18,4 

yli 500 000 10 0,4 11 996 367 50,6 

2 433 100,0 22 564 823 95,1 

Hallintarekisteröidyt osakkeet 1 098 678 4,6

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 36 343 0,2

Yhteistilillä 20 268 0,1

Yhteensä 23 720 112 100,0

Omistajaryhmät

Osakkeenomistuksen jakauma

Osakeantioikaistu kurssikehitys 2003 – 2007 Osakkeen vaihto ja keskikurssi kuukausittain 2007
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Osakas
Osakemäärä

kpl
% osakkeista ja 

äänimäärästä

1. Evald ja Hilda Nissin Säätiö 2 138 490 9,0

2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 911 552 8,1

3. Heikki Bergholm 1 724 310 7,3

4. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 283 850 5,4

5. Mikko Maijala 1 053 478 4,4

6. Juhani Maijala 1 041 360 4,4

7. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 982 500 4,1

8. Eeva Maijala 725 627 3,1

9. Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 600 000 2,5

10. Veikko Laine Oy 535 200 2,3

11. Evli Pankki Oyj 439 946 1,9

12. OP-Suomi Arvo 389 800 1,6

13. Argonius Oy 355 050 1,5

14. Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 350 745 1,5

15. Jorma Takanen 319 900 1,4

16. Sijoitusrahasto Aktia Capital 317 550 1,3

17. Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 311 017 1,3

18. Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 300 000 1,3

19. Oy Etra Invest Ab 290 000 1,2

20. Sijoitusrahasto Celeres Pension 278 000 1,2

Kaikki yhtiön osakkaita koskevat tiedot perustuvat arvo-osuusrekisteriin 31.12.2007.

Sijoittajasuhteet

Suominen Yhtymä Oyj:n sijoittajasuhteiden hoidosta vastaa toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää. Sijoittajaviestinnästä vastaa 
talousjohtaja Arto Kiiskinen. 

Yhtiön taloutta ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat vain hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiö noudattaa ns. silent period 
-jaksoa, jolloin tuloskauden päättymisen ja kyseistä kautta koskevan tulostiedotteen julkistamisen välisenä aikana ei sijoit-
tajatapaamisia järjestetä eikä konsernin tulosta ja kehitystä kommentoida.

Yhtiötä arvioivat ainakin seuraavat analyytikot: 

eQ Pankki Oy  Robert Liljequist puh. (09) 6817 8654
Glitnir Pankki Oy  Kim Gorschelnik puh. (09) 6134 6234
OKO Pankki Oyj  Mikael Nummela  puh. 010 252 4414

Suominen Yhtymä Oyj ei vastaa luettelossa olevien analyytikkojen kannanotoista.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007
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12.2. Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2006
12.2. Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Maaliskuu

16.3. Vuosikertomus ja vuosikooste 2006 julkaistu
29.3. Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Huhtikuu

25.4. Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2007 
25.4. Omien osakkeiden luovutus 

Toukokuu

3.5.  Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus 
  omistusosuuden muuttumisesta

Heinäkuu

23.7. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2007

Lokakuu

24.10. Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2007

Joulukuu

5.12. Tulosarvion korjaus
12.12. Taloustiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2008 

Suominen Yhtymä Oyj:n pörssitiedotteet ovat luettavissa täydellisinä 
yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi .

Yllä luetellut tiedotteet voivat sisältää vanhentunutta tietoa.

Kooste vuoden 2007 pörssitiedotteista
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Vuonna 2007 Suominen paransi vertailukelpoista liike-
toiminnan tulostaan edellisvuotisesta, mutta tulos oli 
vielä tappiollinen. Kertaluonteisena ja kassavirtaan vai-
kuttamattomana kirjauksena konserni alensi liikearvoa 
8,4 miljoonalla eurolla, jolloin tappio verojen jälkeen oli 
10,1 miljoonaa euroa. Tulosta rasitti koko vuoden jatku-
nut raaka-ainehintojen nousu, mikä heikensi tulosta noin 
3 miljoonalla eurolla. Myös muut, etenkin öljystä riippuvat 
kustannukset nousivat. Vaikka myyntihintoja nostettiin, 
niin kaikkia kustannusnousuja ei saatu siirrettyä myynti-
hintoihin. Yhtiössä käynnissä olleilla toiminnan paran-
tamisen ohjelmilla oli tulokseen noin 4 miljoonan euron 
positiivinen vaikutus, mutta kaikkia ohjelmille asetettuja 
tavoitteita ei saavutettu. 

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2007 oli 
215,2 miljoonaa euroa ja se nousi 6 prosenttia edellisvuo-
desta. Tappio ennen veroja ja liikearvopoiston jälkeen oli 
10,7 miljoonaa euroa (-2,7). Tulos osaketta kohti ilman 
kertaluonteisia alaskirjauksia oli -0,07 euroa (-0,08).

Suominen jatkaa kustannusten säästämistä ja toimin-
tansa tehostamista.

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta jaeta osinkoa.

Konsernin liiketoiminta

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosinel-
jänneksellä oli 54,1 miljoonaa euroa (54,2). Liikevaihto oli 
edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolla. Varsinaisen 
liiketoiminnan liikevoitto oli -0,6 miljoonaa euroa (0,8), 
voitto ennen veroja oli -10,1 miljoonaa euroa (-0,3) ja vero-
jen jälkeen -9,7 miljoonaa euroa (-0,1).

Koko vuoden liikevaihto oli 215,2 miljoonaa euroa 
(202,6), kasvua 6 prosenttia edellisvuotisesta. Liikevoitto 
ilman alaskirjausta oli 1,7 miljoonaa euroa (1,2) ja liikearvoon 
tehdyn alaskirjauksen jälkeen -6,8 miljoona euroa. Voitto 
ennen veroja oli -10,7 miljoonaa euroa (-2,7) ja verojen jälkeen 
-10,1 miljoonaa euroa (-1,8).

Myynnin määrät kasvoivat kaikissa yksiköissä, suurinta 
kasvu oli Kuitukankaissa. Koko vuoden jatkunut raaka-
ainehintojen nousu kiihtyi katsauskauden lopulla ja raaka-
ainehintojen nousu heikensi tulosta noin 3 miljoonaa euroa. 
Raaka-ainehintaklausuuleihin perustuvat hinnankorotukset 
vaikuttivat myyntihintoihin viiveellä. Kun raaka-ainehinnat 
nousivat kuitenkin koko vuoden ajan, vain osa kustannus-
noususta saatiin korvattua. Myynnin miksin muutos ja 
pitkäaikaissopimuksiin sisältyneet hinnanlaskut alensivat 
osaltaan keskimyyntihintoja. Energian, rahtien ja käytetyn 
työvoiman yksikkökustannukset nousivat. Yhtiössä toteu-
tettujen kustannus- ja tehostamisohjelmien ansiosta toimin-
takustannusten taso säilyi edellisvuoden tasolla. Pyyhkeet ja 
kuitukankaat -toimialalla tehokkuuden parantamisohjelma 

Hallituksen toimintakertomus
eteni suunniteltua hitaammin eikä tuotannon tehokkuus 
saavuttanut asetettuja tavoitteita.

Kustannus- ja tehostamisohjelma
Kilpailukyvyn lisäämiseksi ja kannattavuuden parantami-
seksi yhtiössä on meneillään useampivuotinen Portaat hui-
pulle -tehostamisohjelma. Se käsittää toisaalta toiminnan 
kehittämisen ja jatkuvan tehostamisen sekä toisaalta asia-
kastarjonnan uudistamisen. Kustannus- ja säästöohjelman 
positiivinen vaikutus tulokseen vuonna 2007 oli noin 4 mil-
joonaa euroa ja kahden viimeisen vuoden aikana se on ollut 
noin 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2007 ohjelma toteutui 
kustannussäästöjen osalta suunnitellusti, mutta tehokkuu-
den parantaminen on vienyt suunniteltua enemmän aikaa.

Viime vuonna toteutettujen investointien ensisijainen 
vaikutus on toiminnan tehostus ja mahdollisuus kehittää 
uusia tuotteita. Näiden investointien käyttöönotto tapah-
tui vuoden loppupuolella. Kahden viime vuoden aikana on 
panostettu erityisesti organisaation osaamisen vahvistami-
seen myös rekrytoiden avainresursseja yhtiön ulkopuolelta. 
Sekä toteutetut investoinnit että panostus osaamiseen luovat 
edellytykset tavoitella säästö- ja tehostusohjelmien avulla 
entistä suurempaa, 7 miljoonan euron summaa. Säästö-
toimet ovat tästä noin puolet ja ne kohdistuvat kaikkiin 
kustannustekijöihin. Toiminnan tehostamiseen pyritään 
saantoa lisäämällä, konenopeuksia parantamalla, vaihto-
aikoja lyhentämällä ja pääomakiertoa nopeuttamalla.

Rahoitus
Korollista vierasta pääomaa oli 99,1 miljoonaa euroa eli 
9,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden alussa. Vieraa-
seen pääomaan sisältyy 2 miljoonan euron pääomalainat. 
Nettorahoituskulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,9) eli 1,8 
prosenttia (1,9) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 
rahavirtalaskelmassa 7,3 miljoonaa euroa liikevaihdon ja 
varaston kasvun takia. Omavaraisuusaste oli 26,9 prosenttia 
(32,3) ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan 
(gearing) 210,5 prosenttia (154,4). Liiketoiminnan raha-
virta osaketta kohti oli 0,12 euroa (0,53).

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 11,3 miljoo-
naa euroa (4,3). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 13,9 
miljoonaa euroa (14,6) ja arvonalentumiset liikearvosta 8,4 
miljoonaa euroa. Investoinneista Kosteuspyyhkeiden osuus 
oli 2,5 miljoonaa euroa (1,0), Kuitukankaiden 1,9 miljoo-
naa euroa (1,2) ja Joustopakkausten 6,9 miljoonaa euroa 
(2,1). Suurimmat investointikohteet olivat Joustopakkaus-
ten Puolan toiminnan laajentaminen, Kosteuspyyhkeiden 
varastotoimintojen automatisointi sekä Kuitukankaiden 
vedenpuhdistusjärjestelmän modernisointi.
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Liikevaihto 
1 000 € 2007 2006 Muutos % 2005

Pyyhkeet ja kuitukankaat

- Kosteuspyyhkeet 70 032 69 299 1,1 64 911

- Kuitukankaat 76 970 67 296 14,4 67 476

- eliminoinnit -9 413 -9 687 -8 947

Yhteensä 137 589 126 908 8,4 123 440

Joustopakkaukset 78 269 75 987 3,0 71 837

Konsernierät ja eliminoinnit -613 -268 -116

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto yhteensä 215 245 202 627 6,2 195 161

Liikevoitto       2007      2006       2005

1 000 € 
% liike-

vaihdosta 1 000 € 
% liike-

vaihdosta 1 000 €
% liike-

vaihdosta

Pyyhkeet ja kuitukankaat -359 -0,3 -149 -0,1 -3 452 -2,8

Joustopakkaukset 2 407 3,1 1 958 2,6 72 0,1

Konsernierät ja eliminoinnit -395 -619 249

Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta 1 653 0,8 1 190 0,6 -3 131 -1,6

Arvonalennukset liikearvosta -8 430

Liikevoitto jatkuvista liiketoiminnoista -6 777 -3,1 1 190 0,6 -3 131 -1,6

Liikevaihto ja liikevoitto 

Liikevaihto, milj. € 

Liikevoitto ennen 
arvoalennuksia 
liikearvosta, milj. € 

Liikevoitto ennen 
arvoalennuksia 
liikearvosta, % 
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Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta on organisoitu 
liiketoimintayksiköihin, joissa toiminnossa työskenteli 
vuoden lopussa yhteensä 27 henkilöä. Tutkimus- ja kehi-
tystoiminnan menot olivat 2,1 miljoonaa euroa (2,6) eli 
1,0 prosenttia (1,3) liikevaihdosta. Suominen panostaa tut-
kimukseen ja tuotekehitykseen voidakseen tarjota asiak-
kailleen yhä käyttö kelpoisempia materiaaleja ja innovatiivi-
sempia ratkaisuja. Konsernilla on käytössään monipuolinen 
testi- ja pilottilaitteisto Nakkilassa. Vuonna 2007 tuoteke-
hityksen painopistealueita olivat kosteuspyyheasiakkaiden 

tuote uudistusten varmistaminen ja omien tuotekonseptien 
kehitys, lastenhoidon pyyhintämateriaalien käyttöalueen 
laajentaminen, uudelleensuljettavien leipomo- ja hygienia-
pakkausten kehitystyö sekä biotuotteiden kehitys.

Segmenttien tulos

Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan liikevaihto katsaus-
kaudella oli 137,6 miljoonaa euroa eli 8 prosenttia korke-
ampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Kuitukankai-
den myynti kasvoi selvästi vahvan kysynnän ansiosta. Sisäiset 
toimitukset kasvoivat merkittävästi viimeisen neljänneksen 
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Investoinnit yksiköittäin

Sijoitettu pääoma

Tunnuslukuja

Milj. € 2007 2006 2005

Kosteuspyyhkeet 2,5 1,0 2,3

Kuitukankaat 1,9 1,2 2,6

Joustopakkaukset 6,9 2,1 2,8

Yhteensä 11,3 4,3 7,7

% liikevaihdosta 5,2 2,1 4,0

1 000 € 31.12.2007 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat 102 129 114 055

Lyhytaikaiset varat 70 291 61 801

Laskennallinen verovelka -5 848 -6 768

Eläkevastuut -314

Ostovelat -12 507 -12 935

Siirtovelat -5 933 -6 754

Muut korottomat velat -2 706 -3 007

Yhteensä 145 426 146 078

2007 2006 2005

Sijoitetun pääoman tuotto, % -4,5 0,9 -0,8

Oman pääoman tuotto, % -18,8 -3,1 -6,2

Omavaraisuusaste, % 26,9 32,3 31,2

Gearing, % 210,5 154,4 167,6

Tulos/osake, € -0,43 -0,08 -0,15

Oma pääoma/osake, € 1,96 2,40 2,44

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % Tulos/osake, € Rahavirta/osake, € 
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aikana ja olivat koko vuoden osalta vuoden 2006 tasolla. 
Pyyhkeet ja kuitukankaat -toimialan vertailukelpoinen 
toiminnallinen liikevoitto oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,1). 
Liikearvoa kirjattiin kertaluonteisesti alas 8,4 miljoonalla 
eurolla, kirjauksesta kohdistui 4,1 miljoonaa euroa Kosteus-
pyyhkeisiin ja 4,3 miljoonaa euroa Kuitukankaisiin.

Kosteuspyyhkeiden liikevaihto oli 70,0 miljoonaa euroa 
(69,3). Myyntimäärät kasvoivat varsinkin viimeisellä neljän-
neksellä ja lisäys painottui myyntiin merkkituoteyrityksille. 
Asiakkaiden kesän tuoteuudistukset hidastivat myynnin 
kehitystä toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana, 
mutta sen jälkeen toimitusten määrät kääntyivät kasvuun. 
Myynti kaupan ketjuille väheni edellisvuotisesta eikä suun-
nitelman mukainen myynti toteutunut. Konelinjojen tuo-
tantotehokkuus parani edellisvuotisesta, mutta henkilöstön 
määrä oli suunniteltu suuremmalle tuotannolle. Varasto-
käsittelyn automatisointi-investointi valmistui suunnitel-
lusti. Yksikön toiminnan uudistaminen entistä asiakas- ja 
kuluttajalähtöisemmäksi käynnistyi. Palvelutarjontaa sel-
keyttämällä ja omien innovatiivisten tuotekonseptien avulla 
haetaan myynnin kasvua ja kannattavuuden paranemista. 
Uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen 
kohdennettiin lisää resursseja. Samalla myynti keskitettiin 
yhdelle myynnistä vastaavalle johtajalle. 

Kuitukankaiden liikevaihto nousi 14 prosentilla 77,0 
miljoonaan euroon. Kasvu tuli vesineulatun materiaalin 
myynnin lisääntymisestä. Toimitukset USA:n markkinoille 
olivat korkealla tasolla alkuvuoden aikana, vastaavasti toi-
mitukset Eurooppaan olivat alemmat. Vuoden loppua kohti 
toimitukset kääntyivät jälleen Eurooppa-painotteisiksi. 
Lämpösidotun kuitukankaan myynti oli edellisvuoden 
tasolla. Keskimyyntihinnat nousivat hieman, mutta nousu 
ei kompensoinut raaka-aineiden hinnannousua. Sekä öljy-
pohjaisten raaka-aineiden että viskoosin hinnat nousivat 
selvästi vuoden aikana. Toiminnan tehokkuus on kärsinyt 
tuotantoon liittyvistä ongelmista eivätkä tuotannon tehos-
tustoimenpiteet ehtineet vaikuttaa vielä katsauskaudella. 
Tuotannon johtotiimin uudistus saatiin toteutettua vuoden 
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Investoinnit, milj. € Gearing, % Omavaraisuusaste, % 
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loppuun mennessä. Uusi prosessilämmön voimala on alen-
tanut energiakustannuksia. Toiminnan tehostamiseen ja 
prosessiveden käsittelyn parantamiseen liittyvä investointi 
käynnistyi vuoden lopulla.

Joustopakkausten liikevaihto, 78,3 miljoonaa euroa, 
oli 3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Joustopakkaus-
ten liikevoitto oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0). Liikevaihdon 
kasvu tuli myynnin määrien kasvusta. Volyymikasvu oli 

selvintä kaupan kassien sekä turva- ja systeemipakkausten 
kohdalla. Myös elintarvikepakkauksissa oli kasvua, kun 
taas hygieniatuotepakkausten määrä oli edellisvuotisella 
tasolla. Elintarvikepakkauksissa pulloetikettien myynti 
kasvoi. Joustopakkausten myynti itäisessä Euroopassa ja 
Venäjällä jatkoi kasvuaan. Muoviraaka-aineen hinta on 
vuoden jaksolla noussut 16 prosenttia. Hinnankorotus-
viiveestä johtuen raaka-aineiden kohonneet kustannukset 

1 000 € I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I-IV/2007

Liikevaihto

Pyyhkeet ja kuitukankaat

- Kosteuspyyhkeet 17 997 15 485 17 774 18 776 70 032

- Kuitukankaat 17 901 19 119 21 370 18 580 76 970

- eliminoinnit -1 354 -2 137 -2 643 -3 280 -9 413

Yhteensä 34 544 32 467 36 501 34 076 137 589

Joustopakkaukset 19 865 18 833 19 408 20 163 78 269

Konsernierät ja eliminoinnit -110 -127 -208 -168 -613

Liikevaihto yhteensä 54 299 51 173 55 701 54 071 215 245

Liikevoitto

Pyyhkeet ja kuitukankaat 587 -721 559 -784 -359

% liikevaihdosta 1,7 -2,2 1,5 -2,3 -0,3

Joustopakkaukset 952 1 169 52 234 2 407

% liikevaihdosta 4,8 6,2 0,3 1,2 3,1

Konsernierät ja eliminoinnit -289 6 -66 -46 -395

Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta 1 250 454 545 -596 1 653

% liikevaihdosta 2,3 0,9 1,0 -1,1 0,8

Arvonalennukset liikearvosta -8 430 -8 430

Liikevoitto yhteensä 1 250 454 545 -9 026 -6 777

% liikevaihdosta 2,3 0,9 1,0 -16,7 -3,1

Nettorahoituskulut -939 -897 -1 046 -1 036 -3 918

Voitto ennen veroja 311 -443 -501 -10 062 -10 695

Tuloskehitys neljännesvuosittain
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saatiin vain osittain siirrettyä myyntihintoihin. Puolan teh-
taan uusi painokone käynnistyi suunnitellussa aikataulussa 
ja tehdastilojen laajennus on otettu käyttöön. Tuotannon 
tehostamis toimenpiteissä on keskitytty painatuksen ja 
jatko jalostuksen tehostamiseen. Ruotsin tehtaan henkilös-
tömäärän vähennys toteutui vuoden lopussa. Tuotannon 
johtoa uudistettiin vuoden vaihteessa. 

Organisaatio ja henkilöstö

Muutoksia konsernin organisaatiossa ja johdossa
Kosteuspyyhkeet-liiketoimintayksikön johtaja Pekka Rau-
tala erosi yhtiön palveluksesta 15.10.2007. Yksikön johto 
raportoi väliaikaisesti suoraan konsernin toimitusjohta-
jalle.

Marko Laaksonen nimitettiin 15.6.2007 alkaen kon-
sernin henkilöstöpäälliköksi. 

Suominen Yhtymä Oyj:n johtoryhmän muodostavat 
toimitusjohtaja, Joustopakkaukset-toimialan johtaja, Kuitu-
kankaat-liiketoimintayksikön johtaja sekä talousjohtaja.

Henkilöstö 
Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön panos ovat merkit-
täviä tekijöitä asiakastyytyväisyyden takaajana ja yhtiön 
pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Yhtiössä on lisätty tavoitejohtamisen ja tiimityöskentelyn 
välineiden käyttöä vahvistamaan yrityskulttuurin muutosta 
entistä tavoitteellisemmaksi ja tulevaisuuteen suuntautu-
vaksi.

Henkilöstöstrategian tavoitteena on kehittää erityisesti 
asiantuntijoiden ja esimiesten osaamista sekä lisätä sitou-
tumista yhtiöön ja edistää henkilöstön työkykyä ja työ-
hyvinvointia. Työilmapiirikartoitukset ja -seurannat ovat 
osa henkilöstöhallinnon kehittämistä. Kuitukankaat ja 
Joustopakkaukset käyttivät yhtenäistä menetelmää kehitys-
keskustelujen läpiviemiseksi esimiesten ja muun henkilöstön 
osalta. Kehityskeskustelut kattoivat näissä yksiköissä noin 
27 prosenttia henkilöstöstä. Konsernin ulkoisten koulutus-

2007 2006 2005

Kosteuspyyhkeet 256 280 287

Kuitukankaat 198 187 202

Joustopakkaukset 576 569 604

Konsernijohto ja -hallinto 11 12 10

Yhteensä 1 041 1 048 1 103

Henkilöstö keskimäärin, 

jatkuvat liiketoiminnot 1 070 1 058 1 150

Palkat ja palkkiot, 1 000 € 42 230 41 471 44 756

Konsernin henkilöstö 31.12.

Liikevaihto
markkina-alueittain 2007 

Henkilöstön ikärakenne 31.12.2007
 

Liikevaihto
yksiköittäin 2007 Henkilöstö keskimäärin 2007 
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menojen määrä, ilman koulutukseen käytetyn työajan palk-
kaa, oli 532 tuhatta euroa (326).

Henkilöstön sitoutumista ja motivaatiota täydentävät 
lähinnä yksiköiden liiketuloksen perusteella maksettavat 
kannustinpalkkiot. Vuonna 2007 maksettujen palkkojen 
määrästä noin 1,3 prosenttia (1,2), 533 tuhatta euroa (491) 
maksettiin kannustinpalkkioina. Palkkiojärjestelmien pii-
riin kuului noin 45 prosenttia henkilöstöstä (37).

Turvallisuuskulttuurin edistäminen jatkui yhtiössä 
tilivuonna 2007. Tavoitteena on työtapaturmien määrän 
vähentäminen kohti nollatasoa. Tavoitteen saavuttamiseksi 
yksiköt noudattivat omia turvallisuuden kehittämisohjelmi-
aan. Sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta oli 
5,5 prosenttia vuonna 2007 (6,1).

Vuoden 2006 lopussa suljetun Joustopakkausten Kau-
havan tehtaan viimeiset työsuhteet päättyivät tammikuussa 
2007. Katsausvuonna yhteistoimintamenettelyllä sovitut 
vähennykset Ruotsin tehtaalla toteutuivat 9 henkilön osalta. 
Henkilöstövähennysten yhteydessä yhtiö on noudattanut 
paikallisten lainsäädäntöjen ja irtisanomiskäytäntöjen 
mukaisia menettelyjä.

Ympäristö

Suominen on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen 
kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirjan 
periaatteita. Joihinkin konsernin yksiköiden toimintoihin 
vaaditaan ympäristölupia. Ympäristöpoliittinen vastuu 
kannetaan yksiköissä. Mekanismit ja hallintajärjestelmät 
ovat kuitenkin koordinoitu yhtenäisiksi koko konsernissa. 
Yksilötasolla ympäristön huomioiminen alkaa työhön 
perehdytyksestä ja koulutuksesta. 

Lähtökohtana on ympäristökuormituksen minimoimi-
nen taloudellisesti ja tuotannollisesti tehokkaimmalla 
tavalla. Ympäristö on Suomiselle jatkuvan kehityksen 
lähtö kohta. Huomioarvo ympäristöön kiinnitetään jo 
tuote kehityksessä, jossa pyritään mahdollisimman tehok-

kaaseen materiaalien käyttöön ja kierrätettävyyteen sekä 
ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen. 

Suomisen yksiköistä Kuitukankailla on ISO 14001 
-ympäristösertifi kaatti. Konsernissa ympäristövaikutukset 
syntyvät jätevesistä, kiinteistä sekajätteistä sekä paino värien 
ja liuottimien käytöstä. Kuitukankaat-yksikön yhteydessä 
olevassa lämpövoimalassa poltetaan biopolttoainetta ja 
kuitu kankaan valmistuksessa syntyvää sivutuotetta. Muovi-
kalvon painatuksessa syntyvät VOC-päästöt poltetaan Puo-
lassa, Tampereella ja Nastolassa sekä ionisoidaan Ruotsissa. 
Joustopakkaukset hyödyntää uusiomuovia kaupan pakka-
usten valmistamisessa, jossa uusiomuovin osuus raaka-
ainekäytöstä on yli 40 prosenttia. 

Tuotteiden valmistuksessa käytetään erilaisia kemikaa-
leja. Tämän vuoksi on olemassa riski, että tuotantolaitok-
sista pääsisi luontoon haitallisia aineita. Suomisen ympä-
ristöriskit pyritään hallitsemaan osana tuotannon ohjausta 
laatu- ja ympäristöjärjestelmien avulla. Tuotekehityksen 
tehtävänä on varmistaa, että uusien tuotteiden ja palvelujen 
ympäristövaikutukset otetaan huomioon.

Suominen konsernin ympäristömenot olivat 1,2 mil-
joona euroa (1,3) ja investoinnit 2,4 miljoonaa euroa (0,8). 
Ympäristöön liittyvistä investoinneista merkittävin oli 
Kuitu kankaiden vedenpuhdistusjärjestelmän modernisointi, 
mikä vähentää jätevesien määrää huomattavasti.

Liiketoiminnan riskit ja 
epävarmuustekijät
Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät eurooppalaisen 
kulutuskysynnän kehitys ja muutokset. Kuluttajien ennus-
tetaan tulevaisuudessakin arvostavan arkipäivän helppoutta 
ja mukavuutta palvelevia tuotteita. Ympäristön vastuulli-
nen huomioiminen vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen 
mukavuuden arvostamisen ohella. Muovipohjaiset tuotteet 
kuormittavat omalla tavallaan ympäristöä, mikä voi lisätä 
riskiä joidenkin tuotteiden kysynnän vähenemiseen. 

Henkilöstön kehitys 2003 – 2007 
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Suomisen asiakaskunnassa on viime vuosina tapahtunut 
yhdentymistä. Suominen uskoo hyötyvänsä tästä kehityk-
sestä, mutta toisaalta asiakaskunnan keskittyminen lisää 
asiakaskohtaista riskiä. Kymmenen suurimman asiakkaan 
osuus konsernin liikevaihdosta on 63 (58) prosenttia. 
Asiak kaisiin liittyvää luottoriskiä hoidetaan hallituksen 
hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vah-
vistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuh-
teeseen perustuen. Saatavat, jotka eivät täytä luottokelpoi-
suusvaatimuksia, vakuutetaan.

Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halvan valmis-
tuskustannusten maista saattaisivat vähentää Suomisen 
tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähentää tuotteilta 
edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyisetkään hal-
vemman ratkaisun vaihtoehdot eivät pysty saavuttamaan, 
sekä kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät haasteet.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkok-
set voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisi-
vat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on 
useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä 
vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköi-
siä. Suomisen käyttämien öljypohjaisten raaka-aineiden 
hinnat määräytyvät suurimmaksi osaksi kansainvälisillä 
markkinoilla, minkä vuoksi niiden hinnat ovat vaikeasti 
ennustettavissa. Öljypohjaisia raaka-aineita ostetaan vuo-
sittain noin 45 miljoonalla eurolla. Näiden hintamuutokset 
siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin 3 – 6 kuukau-
den viiveellä. 

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuu-
riskeiltä järjestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä 
tuotevastuuvakuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta 
varmistaa tuotteiden turvallisuuden tuotekehityksessä ja 
valmistuksessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa tuottei-
den laadun. Yhtiön johto pitää merkittäviä tuotevastuuseen 
perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä johdon tie-
dossa ole tällaisia vaatimuksia. 

Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toiminta-
järjestelmiä. Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan niin, 

että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Konsernin vakuutus-
toimintaa säätelee hallituksen hyväksymä vakuutuspoli-
tiikka. Konserni käyttää ulkopuolista vakuutusmeklaria 
vakuutusturvan kartoittamisessa ja hoitamisessa. Vakuu-
tukset ovat normaaleja omaisuus-, keskeytys- ja vastuu-
vakuutuksia hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä. 

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvis-
taman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään 
rahoituksen riittävyyttä, luottoriskiä ja rahoitusinstrument-
tien markkinariskiä, valuutta-, korko- ja hyödykeriskiin eri-
teltynä. Riskienhallinnan periaatteet on kuvattu konserni-
tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 27.

Liikearvon testauksen keskeiset oletukset ja laskelmien 
herkkyys on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetietojen 
kohdassa 9. 

Yhtiöoikeudelliset ja osaketiedot

Yhtiökokoukset 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2007 yhtiön hallituk-
seen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laak-
sonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. 
Mikko Maijala on toiminut hallituksen puheenjohtajana ja 
Pekka Laaksonen varapuheenjohtajana.

Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, 
KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki 
Lassila.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 
maksetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. 

Osakepääoma ja osakkeet
Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä 
on 23 720 112 kappaletta eli 11 860 056 euroa. Katsaus-
kauden aikana osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muu-
toksia. Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto OMX 
Pohjoismaisessa Pörssissä 1.1. – 31.12.2007 oli  8 765 455  
osaketta eli 37,0 prosenttia osakepääoman mukaisista osak-
keista. Kaupantekokurssi vaihteli 2,01 ja 3,79 euron välillä. 

Muovin uusiokäyttö, tn Energian kulutus, TJ Poltettu kuitujäte, tn 
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Viimeinen kaupantekokurssi oli 2,07 euroa. Yhtiön osa-
kekannan markkina-arvo 31.12.2007 oli 49 025 401,83 
euroa.

Omat osakkeet
Yhtiöllä oli 1.1.2007 hallussaan 51 121 omaa osaketta, 
hankinta-arvoltaan 3,19 euroa osakkeelta. 

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti 
hallituksen päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman 
osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeet 
hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yritys-
hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa 
järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin 
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet hankitaan 
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden 
hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssin jär-
jestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös 
enintään 1 237 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen 
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuu-
kauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutuksen 
mukaisesti yhtiö on kaudella 1.1. – 31.12.2007 luovuttanut 
14 778 omaa osaketta hallituksen palkkioina. Luovutettu-
jen osakkeiden hinta oli 3,45 euroa kappaleelta.

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan 
hankkia yhtiön omia osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n 
hallussa oli 31.12.2007 yhteensä 36 343 omaa osaketta, 
joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä 
oli 0,0 prosenttia.

Optio-ohjelmat 2006 ja 2007
Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan 
Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle hallituksen 
määräämällä tavalla yhteensä enintään 300 000 kappa-

letta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen 
Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron 
osakkeen. Vuonna 2007 on 2006B optioita annettu ohjel-
man mukaisesti 100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintä-
hinta on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 
Helsingin Pörssissä toukokuussa 2007 eli 3,44 euroa. Osak-
keiden merkintäaika optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 
– 30.10.2010.

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia 
annetaan yhtiön johtoryhmän jäsenille hallituksen määrää-
mällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, joista 
kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä 
Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osak-
keen. Ohjelman mukaisesti 2007A optioita on annettu  
6 5 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön 
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörs-
sissä touko kuussa 2007 eli 3,44 euroa. Osakkeiden merkin-
täaika optio-oikeudella 2007A on 2.5.2009 – 30.10.2010.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden 
määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien 
myötä nousta enimmillään 24 220 112 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella ei ole voimassa olevia valtuuksia osake-
anteihin eikä vaihtovelkakirjan tai optiolainan liikkeeseen 
laskemiseen.

Liputukset
2.5.2007 yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta 
ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osake-
pääomasta ja äänimäärästä oli laskenut 3,04 prosenttiin.

Pääomalainat
Suominen Yhtymä Oyj:n pääomalainojen määrä on 2 mil-
joonaa euroa ja niiden lainaehtojen mukaiset jäljellä olevat 
lyhennykset ja koronmaksut ovat 30.6.2008. Lainojen 
korko on 5 prosenttia. Lainojen lyhentäminen ja koron-

Kaatopaikkajäte, tn Ongelmajätteet, tn Oma pääoma/osake, € 
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maksu edellyttää vapaita omia pääomia. Lainojen etuoikeus 
on muiden velkojen jälkeinen.

Näkymät

Suomisen maantieteellisillä alueilla päätuoteryhmien kulu-
tuksen ennustetaan kasvavan yleistä kulutuskysyntää nope-
ammin. 

Suomisen toiminnan painopiste vuonna 2008 on 
kannattavuuden selvä parantaminen sekä kassavirtojen 
ja pääomarakenteen vahvistaminen. Tehdyt investoinnit 

ja panostukset osaamiseen parantavat toiminnan tehok-
kuutta. Edelleen jatkuvan kustannussäästö- ja tehostamis-
ohjelman odotetaan parantavan Suomisen kilpailukykyä. 
Pääraaka-aineiden hinnat ovat edelleen nousseet vuoden 
alussa ja niiden oletetaan pysyvän korkealla tasolla ainakin 
alkuvuoden ajan. Myös energian hinnan arvioidaan pysyvän 
korkeana. 

Suomisen toiminnallisen liikevoiton ennustetaan para-
nevan, vaikka liikevaihdossa ei arvioida tapahtuvan mer-
kittäviä muutoksia. Vuoden alku on kuitenkin edelleen 
haasteellinen. 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Joustopakkausten Tampereen ja Nastolan tehtailla käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut 3.3.2008. Mahdollisten hen-
kilöstövähennysten arvioidaan koskevan noin 50 henkilöä. 

Suominen Yhtymä Oyj laski maaliskuussa liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun 10 miljoonan 
euron määräisen joukkovelkakirjalainan. Joukkolaina on viiden vuoden tasalyhenteinen päääomalaina, jonka kuponkikorko on 
11,5 prosenttia. Lainan etuoikeuden ollessa muiden lainojen jälkeinen, se vahvistaa osaltaan konsernin pääomarakennetta.
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1.1. – 31.12.

1 000 € Liitetieto 2007 % 2006 %
Liikevaihto 2 215 245 100,0 202 627 100,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -202 738 -94,2 -189 522 -93,5

Bruttokate 12 507 5,8 13 105 6,5

Liiketoiminnan muut tuotot 3 1 438 0,7  724 0,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 643 -1,7 -3 567 -1,8
Tutkimus ja kehitys -2 121 -1,0 -2 009 -1,0
Hallinnon kulut -6 300 -2,9 -6 292 -3,1
Liiketoiminnan muut kulut 3 -228 -0,1 -771 -0,4

Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta 1 653 0,8 1 190 0,6

Arvonalennukset liikearvosta -8 430 -3,9

Liikevoitto -6 777 -3,1 1 190 0,6

Korko- ja muut rahoitustuotot 6  110 0,1  42 0,0
Korko- ja muut rahoituskulut 6 -4 032 -1,9 -4 066 -2,0
Johdannaisvoitot ja -tappiot 6  4 0,0  97 0,1

Voitto ennen veroja -10 695 -5,0 -2 737 -1,4

Tuloverot 7  564 0,3  954 0,5

Tilikauden voitto/tappio -10 131 -4,7 -1 783 -0,9

Osakekohtainen tulos ennen arvonalennuksia liikearvosta, € 8 -0,07 -0,08
Osakekohtainen tulos, € 8 -0,43 -0,08

Osakekohtaiseen tulokseen ei ole laimentavia tekijöitä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Konsernituloslaskelma

Konsernitilinpäätös (IFRS) – Suominen 2007
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31.12.

1 000 € Liitetieto 2007 2006

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 9, 5 25 604 34 195
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 9, 5  942  944
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 10, 5 74 083 77 168
Myytävissä olevat sijoitukset 13  712  766
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset  100  100
Laskennalliset verosaamiset 14  688  882
Pitkäaikaiset varat yhteensä 102 129 114 055

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 16 30 765 27 840
Myyntisaamiset 17 28 718 25 583
Verosaamiset  841  918
Muut lyhytaikaiset saamiset 18 8 873 6 240
Rahavarat 19 1 094 1 220
Lyhytaikaiset varat yhteensä 70 291 61 801

Varat yhteensä 172 420 175 856

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 20 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 20 24 681 24 681
Arvonmuutos-ja muut rahastot 20 1 661 1 185
Muuntoerot 20 1 202  738
Muu oma pääoma 20 6 903 18 279
Oma pääoma yhteensä 46 307 56 743

Velat

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat 14 5 848 6 768
 Eläkevelvoitteet 15  314
 Varaukset 24  85
 Pääomalainat 21,22,23 2 000
 Korolliset velat 21,23,29 62 186 63 133
 Muu pitkäaikainen vieras pääoma  13
Pitkäaikaiset velat yhteensä 68 034 72 313

Lyhytaikaiset velat
 Korolliset velat 21,23,29 34 933 22 202
 Varaukset 24  100  115
 Pääomalainat 21,22,23 2 000 2 000
 Verovelat 7  67
 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 25,26 21 046 22 416
Lyhytaikaiset velat yhteensä 58 079 46 800

Velat yhteensä 126 113 119 113

Oma pääoma ja velat yhteensä 172 420 175 856

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Konsernitase

Suominen 2007 – Konsernitilinpäätös (IFRS)
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1.1. – 31.12.

1 000 € Liitetieto 2007 2006
Liiketoiminta

Tilikauden tulos -10 131 -1 783
Oikaisut tilikauden tulokseen 33 24 832 17 828
Tulorahoitus ennen nettokäyttöpääoman muutosta 14 701 16 045
 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) -4 335 -4 324
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) -2 925 2 374
 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -1 3 829
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 440 17 924
Maksetut korot -4 045 -4 913
Saadut korot  145  77
Maksetut välittömät verot -791 -605
Liiketoiminnan rahavirta 2 749 12 483

Investoinnit 
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -12 898 -3 135
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 634  667
Investointien rahavirta -11 264 -2 468

Rahoitus 
 Pitkäaikaisten lainojen nostot 18 371 5 000
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 042 -10 792
 Pääomalainojen muutos -2 000 -2 000
 Yritystodistusten muutos 9 934 -10 014
 Lyhytaikaisten lainojen muutos -5 000 8 000
 Lainojen kurssierot  522
 Omien osakkeiden hankinta -157
 Maksetut osingot -1 420
Rahoituksen rahavirta 8 365 -9 963

Rahavarojen muutos -150  52

Rahavarat 1.1. 1 220 1 166
Rahavarojen muuntoero  24  2
Rahavarojen muutos -150  52
Rahavarat 31.12. 1 094 1 220

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätös (IFRS) – Suominen 2007
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1 000 € Liitetieto 2007 2006
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 20  253  240
Rahavirran suojaukset
 Omaan pääomaan kirjatut voitot (+) ja tappiot (-) 20 172  141
 Siirretty kauden voittoon tai tappioon 20  403 1 080
Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin kirjatut voitot (+) ja tappiot (-) 15 -65 -99
Etuuspohjaisen eläkejärjestelyn supistaminen 15 -1 777
Omaan pääomaan kirjatut verot 14  64 -547
Suoraan omaan pääomaan kirjatut nettotuotot -950  815

Tilikauden voitto/tappio -10 131 -1 783
Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä -11 081 -968

Laskelmassa omaan pääomaan kirjatuista tuotoista ja kuluista 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella esitetään IAS 1.96:n mukaisesti ne 
omaan pääomaan kirjatut erät, jotka ovat tuottoja ja kuluja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa (liitetieto 20) esitetään laskelma kon-
sernin oman pääoman muutoksista, joka on täsmäytyslaskelma osakepääoman, rahastojen ja kertyneiden voittovarojen tilikauden alun 
ja lopun määrien välillä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Laskelma omaan pääomaan kirjatuista tuotoista 
ja kuluista 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella

Suominen 2007 – Konsernitilinpäätös (IFRS)
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1. Laatimisperiaatteet
Perustiedot

Suominen Yhtymä Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka 
kotipaikka on Tampere ( Vestonkatu 24, 33730 Tampere ). Yhtiö 
valmistaa pyyhkeitä ja kuitukankaita sekä joustopakkauksia kulu-
tustavarateollisuuden yrityksille ja kaupan ketjuille. Suomisen 
konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaan.

Vuoden 2007 aikana Suominen on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoi-
tusinstrumentit -standardin. Suominen on myös ottanut käyttöön 
IAS 1 muutoksen tilinpäätöksen esittämisestä, joka edellyttää 
tietojen esittämistä yhtiön pääoman tasosta ja sen hallinnasta. 
Käyttöön otetut standardi ja muutos lisäävät rahoitusinstrument-
teihin liittyviä liitetietoja. Konsernitilinpäätökseen on lisätty liite-
tietoja koskien rahoitusvaroja, -velkoja ja -riskejä.

Vuonna 2007 tulivat voimaan seuraavat IFRS-standardien muu-
tokset ja -tulkinnat: 
- IFRIC 8: IFRS 2:n soveltamisala
- IFRIC 10: Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
Näillä muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole oleellista vaikutusta kon-
sernin tilinpäätökseen.

Suominen ei ole soveltanut uusia tulkintoja IFRIC 7 ja IFRIC 9 
vuonna 2007. Muilla muutoksilla ei ole ollut vaikutusta konsernin 
tilinpäätökseen.

Emoyhtiö laatii tilinpäätöksensä noudattaen suomalaisia tilinpää-
tösstandardeja (FAS).

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkaistavaksi 11.2.2008.

Konsolidointiperiaatteet

Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ja ne perustuvat 
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaat-
teissa ole muuta kerrottu.

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa kansainvälisen tilinpäätöskäy-
tännön mukaisesti yhtiön johto on joutunut tekemään arvioita ja 
oletuksia, jotka vaikuttavat kirjattavien varojen, velkojen, tuotto-
jen ja kulujen määriin sekä esitettyihin ehdollisiin eriin. Arviot ja 
oletukset perustuvat historialliseen kokemukseen sekä muihin 
perusteltavissa oleviin oletuksiin, joiden uskotaan olevan järkeviä 
oloissa, jotka muodostavat perustan tilinpäätökseen merkittyjen 
erien arvioinnissa. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista. 

Konsernitilinpäätöksessä ovat mukana ne yhtiöt, joissa Suominen 
Yhtymä Oyj:llä oli tilikaudella määräysvalta ja suoraan tai välilli-
sesti enemmän kuin 50 % äänimäärästä. 

Hankitut tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä het-
kestä lähtien, kun määräysvalta on saatu, siihen hetkeen asti, kun 
määräysvalta loppuu. Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpää-
tökseen hankintamenomenetelmää käyttäen, jonka mukaan han-
kitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankinta-
hetkellä ja jäljelle jäänyt osuus hankintahinnan ja hankitun oman 
pääoman erotuksesta on liikearvoa. 
 
Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten 
realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen 
voitonjako on eliminoitu.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toiminta-
ja esittämisvaluutta. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat 
on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpää-
töspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamaan keskikurssiin. 
Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa synty-
neet muuntoerot samoin kuin tuloslaskelman ja taseen valuutta-
muunnoksesta syntynyt ero on käsitelty konsernin oman pääoman 
oikaisueränä. Pääomaluonteisina sijoituksina käsiteltävissä tytäryh-
tiölainoissa syntyneet muuntoerot käsitellään kuten tytäryhtiöiden 
oman pääoman muuntoerot.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtu-
mapäivän kursseihin tai niitä likimain vastaaviin kursseihin. Muun-
tamisesta syntyneet kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Valuut-
tamääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi käyttäen tilin-
päätöspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamaa keskikurssia. 

Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja -tappiot käsi-
tellään myynnin tai hankinnan ja valmistuksen kulujen oikaisu-
erinä. Voitot ja tappiot valuuttajohdannaisista on kirjattu muihin 
liiketoiminnan tuottoihin ja -kuluihin. Muut rahoituksen kurssivoi-
tot ja -tappiot kirjataan nettomääräisinä rahoituksen tuottoihin ja 
kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet 

Liikearvo
Yritysten hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintame-
non sekä käypiin arvoihin arvostettujen hankittujen nettovarojen 
erotuksena. IFRS-siirtymäpäivää aikaisemmat yrityskauppojen 
seurauksena syntyneet liikearvot ovat IFRS-siirtymishetkellä kir-
jattu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaiseen arvostukseen 
pohjautuen. IFRS 3 -standardin mukaisesti Codi International BV:n 
hankinnasta syntyneestä liikearvosta ei ole tehty poistoja 31.12.2003 
jälkeen. 

Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille ja se tes-
tataan vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Jos 
jonkin liiketoiminnan tulevaisuudessa odotettava kassavirta on 
alhaisempi kuin vastaava kassavirtaa tuottavan yksikön tasearvo, 
arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet ovat patentteja sekä ohjelmistolisenssejä. 
Ne arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan 
tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan.

Muut pitkävaikutteiset menot ovat suunnittelukustannuksia, jotka 
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasa-
poistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan.

Aineettomien hyödykkeiden vuotuiset poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet 5 – 10 vuotta 
Ohjelmistot 3 – 5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot  5 – 10 vuotta

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät myöhemmin toteutuvat menot 
aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta yri-
tykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli alunperin arvioidun 
suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden 
syntymishetkellä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot – Suominen 2007
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Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet muodostavat suurimman 
osan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Ne on pääsääntöi-
sesti arvostettu taseeseen välittömään hankintamenoon vähennet-
tynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalentu-
misilla. Rakennusaikaisia korkoja ei ole aktivoitu. Jos käyttöomaisuus-
hyödyke koostuu useammasta osasta, joilla on eripituiset taloudelli-
set vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä. 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty 
osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät kulut aktivoidaan. Muut myö-
hemmin syntyvät menot aktivoidaan vain silloin, kun ne lisäävät 
hyödykkeen yritykselle koituvaa taloudellista hyötyä. Kaikki muut 
kulut, kuten normaalit huolto-ja korjaustoimenpiteet kirjataan 
tuloslaskelmaan kuluksi niiden syntymishetkellä.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot talou-
dellisen vaikutusajan mukaisesti. Maa-alueista ei tehdä poistoja. 

Aineellisten hyödykkeiden vuotuiset poistoajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat 10  – 40 vuotta
Koneet ja kalusto 4  – 15 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 3 – 5 vuotta

Tilikauden aikana hankitun käyttöomaisuuden poistot on laskettu 
käyttöönotosta lähtien. 

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syn-
tyvät voitot tai tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin 
ja kuluihin.

Arvonalentumiset

Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan jokaisen raportointi-
kauden päättymispäivänä mahdollisten arvonalentumisen viittei-
den havaitsemiseksi. Jos viitteitä havaitaan, arvio omaisuuserästä 
kerrytettävissä olevasta rahamäärästä määritetään. Arvonalentu-
mistappio kirjataan, jos tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan 
rahamäärän. Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelmaan. Aineet-
tomien ja aineellisten hyödykkeiden kerrytettävissä oleva raha-
määrä määritetään joko sen nettomyyntihinnan tai korkeamman 
käyttöarvon perusteella. Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut 
vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen dis-
konttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan 
yksikön keskimääräistä pääomakustannusta. Diskonttauskoroissa 
otetaan huomioon myös kyseisten hyödykkeiden erityinen riski. 

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineetto-
miin hyödykkeisiin paitsi liikearvoon liittyvä arvonalentumistappio 
peruutetaan, jos on tapahtunut muutos arvioissa, joita on käy-
tetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa raha-
määrää. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen 
määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpitoarvoksi 
(poistoilla vähennettynä), jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina 
kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvosta kirjattua arvonalen-
tumistappiota ei peruuteta. 

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymis-
vuonna. Uusien tuotteiden ja prosessien kehitystoimintaan liitty-
viä kuluja ei ole aktivoitu, koska kehitystoiminnassa ei synny eril-
lisiä hyödykkeitä tai niistä saatavia tuottoja ei voida arvioida IAS 
38:n edellyttämällä tavalla. Tilinpäätöshetkellä konsernin taseessa 
ei ole aktivoituja kehitysmenoja.

Vuokrasopimukset

Käyttöleasingsopimusten vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan 
tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Pitkäaikainen sopimus Kuitukan-

kaat-yksikön prosessilämmöstä yksikön yhteydessä toimivalta läm-
pövoimalalta on käsitelty käyttöleasingsopimuksena, koska mer-
kittävä osuus voimalan tuottamasta lämpöenergiasta menee 
kolmansille osapuolille. Pitkäaikaiset kiinteistövuokrasopimukset 
on käsitelty käyttöleasingsopimuksina, kun vuokralleottajalla ei 
ole merkittäviä vuokrakauden jälkeisiä velvoitteita. 

Vuokrasopimukset, joissa yhtiölle siirtyvät olennaisilta osin hyödyk-
keen omistamiselle ominaiset riskit ja edut, luokitellaan rahoitus-
leasingsopimuksiksi IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin periaat-
teiden mukaisesti. Vuoden 2005 Inkan liiketoimintaluovutuksen 
jälkeen konsernilla ei ole taseessaan rahoitusleasingsopimuksia.

Rahoitusvarat ja -velat

Rahoitusvarojen luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan 
tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan 
yhteydessä. Transaktiomenot on sisällytetty rahoitusvarojen alku-
peräiseen kirja-arvoon, kun kyseessä on erä, jota ei arvosteta 
käypään arvoon tuloksen kautta.

Myytävissä olevat sijoitukset
Myytävissä oleviksi sijoituksiksi luokitellut julkisesti noteeratut 
osakkeet arvostetaan käypään arvoon, joka on tilinpäätöspäivän 
markkinahinta. Sijoituslainat arvostetaan käypään arvoon diskont-
taamalla vastaiset rahavirrat nykyarvoonsa tilinpäätöshetken efek-
tiivisellä korkokannalla. Käyvän arvon muutokset kirjataan suo-
raan omaan pääomaan, kunnes sijoitus myydään tai muutoin 
luovutetaan, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslas-
kelmaan. Arvonalennustestaukset tehdään, kun on havaittavissa 
ulkoisia viitteitä omaisuuserän arvon alentumisesta. Omaisuuse-
rien pysyvät arvon alentumiset kirjataan tuloslaskelmaan. Notee-
raamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, koska niiden 
käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla.

Myytävissä olevat sijoitukset merkitään taseeseen kaupanteko-
päivän/selvityspäivän mukaan silloin, kun Suominen saa oikeuden 
vastaanottaa sijoituksesta kertyvät rahavirrat, ja taseesta pois 
silloin, kun Suomisen oikeus rahavirtoihin lakkaa.

Suomisella oli tilinpäätöshetkellä vain pitkäaikaisia myytävissä 
olevia sijoituksia.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Eräpäivään pidettäviksi luokitellut sijoitukset arvostetaan jaksotet-
tuun hankintamenoon. Sijoituksista syntyneet voitot ja -tappiot 
kirjataan tulokseen rahoitustuottoihin ja -kuluihin merkittäessä 
sijoitusta taseeseen, arvon alennuttua tai hankintamenoa jakso-
tettaessa.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset merkitään taseeseen kaupan-
tekopäivän/selvityspäivän mukaan silloin, kun Suominen saa oikeu-
den vastaanottaa sijoituksesta kertyvät rahavirrat, ja taseesta pois 
silloin, kun Suomisen oikeus rahavirtoihin lakkaa.

Suomisella oli tilinpäätöshetkellä vain pitkäaikaisia eräpäivään asti 
pidettäviä sijoituksia.

Myynti- ja muut saamiset
Myynti- ja muut saamiset kirjataan alkuperäisen arvon mukaisesti. 
Jos on olemassa perusteltu näyttö siitä, että konserni ei tule saa-
maan yksittäistä saamista alkuperäisin ehdoin, epävarma osuus 
kirjataan luottotappioksi. Luottotappiot kirjataan liiketoiminnan 
muihin kuluihin tuloslaskelmaan.

Myyntisaamiset merkitään taseeseen myynnin tuloutushetken 
mukaan. Muut saamiset merkitään taseeseen, kun Suominen saa 
oikeuden vastaanottaa sijoituksesta kertyvät rahavirrat. Myynti-
saamiset ja muut saamiset merkitään taseesta pois silloin, kun 
Suominen saa saamisen mukaisen suorituksen tai kun Suomisen 
oikeus rahavirtoihin lakkaa.

Suominen 2007 – Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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Suomisella oli tilinpäätöshetkellä vain lyhytaikaisia myynti- ja muita 
saamisia.

Rahavarat
Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä muut lyhyt-
aikaiset sijoitukset. Ne luokitellaan käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattaviksi varoiksi.

Velat
Korolliset velat luokitellaan muihin velkoihin. Ne ovat yrityksen 
liikkeelle laskemia lainoja ja ne arvostetaan jaksotettuun hankinta-
menoon. Korot ja merkittävät transaktiokulut kirjataan tuloslas-
kelmaan suoriteperusteisesti laina-ajan kuluessa käyttäen efektii-
visen koron menetelmää. Osa korollisten velkojen korkoriskistä 
on suojattu suojauslaskennan periaatteita noudattaen.

Korolliset velat sisältyvät pitkäaikaisiin tai lyhytaikaisiin rahoitus-
velkoihin sen mukaan, erääntyykö takaisinmaksu 12 kuukauden 
kuluessa tilinpäätöspäivästä vai myöhemmin.

Rahoitusjohdannaiset 

Rahoitusjohdannaisten käytössä noudatetaan konsernin riskienhal-
lintapolitiikkaa. Johdannaisinstrumentit kirjataan käypään arvoon, 
joka perustuu tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Kaikkien johdan-
naissopimusten käyvät arvot ovat taseessa lyhytaikaisina saatavina 
ja velkoina.

Yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa mää-
riteltyihin koronvaihtosopimuksiin, joiden avulla on suojattu muut-
tuvakorkoisten lainojen korkovirrat kiinteiksi. Rahavirran suojaus-
laskentaa sovelletaan myös ennalta määriteltyyn osaan sähkönhan-
kintaa, jolla sähkön hintavaihtelut kiinnitetään halutulle ajanjaksolle. 
Suojan täytyy olla tehokas sekä etu- että jälkikäteen tar kas teltaessa. 
Suojauslaskennan tehokkuus dokumentoidaan suojausta tehtäessä 
ja se testataan suojauksen ollessa voimassa.

Suojauslaskennan vaatimukset täyttävien avointen johdannaisso-
pimusten käyvän arvon muutos kirjataan oman pääoman arvon-
muutosrahastoon. Suojausinstrumentin erääntyessä osittain tai 
kokonaan korkotuotto tai -kulu kirjataan tuloslaskelman rahoitus-
eriin johdannaisvoittojen tai -tappioiden riville ja sähköjohdan-
naisten selvitystulos sähkökulujen oikaisuksi. Suojauslaskennan 
vaatimukset täyttämättömien johdannaisten käyvän arvon muu-
tos sekä sähköjohdannaisten selvitystulokset kirjataan suoraan 
tuloslaskelmaan.

Konserni ei sovella valuuttasuojauksissaan IAS 39:n mukaista 
suojauslaskentaa. Avoimet valuuttatermiinit arvostetaan käypään 
arvoon, ja käyvän arvon muutokset sekä lunastetut termiinit kir-
jataan välittömästi liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 

Vaihto-omaisuus

Hankintameno määritetään fi fo-periaatteen mukaisesti. Vaihto-
omaisuuden arvo sisältää kaikki hankinnasta aiheutuneet välittö-
mät ja välilliset menot. Valmistetun vaihto-omaisuuden hankinta-
menoon luetaan materiaalin ostomenon, välittömän työn ja 
muiden välittömien kustannusten lisäksi myös osuus tuotannon 
yleiskustannuksista, mutta ei myynnin, yleishallinnon tai rahoi-
tuksen kustannuksia. 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan 
todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on 
tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta 
on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot 
sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. 

Vaihto-omaisuuden arvoa on alennettu epäkurantin omaisuuden 
osalta.

Oma pääoma, osingot ja omat osakkeet

Hallituksen ehdotusta osingonjaosta ei kirjata tilinpäätökseen, vaan 
osingot kirjataan vasta yhtiökokouksen hyväksynnän perusteella.

Suominen Yhtymä Oyj:n omia osakkeita ostettaessa niistä mak-
settu määrä, mukaan lukien hankinnan välittömät kulut, on kir-
jattu oman pääoman vähennyksenä. Jos ostetut osakkeet luovu-
tetaan edelleen, saatu vastike merkitään omaan pääomaan.

Suomen osakeyhtiölain mukaiset pääomalainat, joiden etuoikeus-
järjestys on muita lainoja heikompi, on kirjattu vieraaseen pää-
omaan ja niiden koronmaksut on esitetty rahoituskustannuksina. 

Tuloutusperiaatteet

Tuloutus tapahtuu, kun omistukseen liittyvät riskit ja edut siirtyvät 
ostajalle. Yleensä tuloutus tapahtuu luovutettaessa suorite.

Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään myynnin 
välilliset verot, annetut alennukset sekä myynnin kurssierot. 
Myyntirahdit ja muut myynti-ja toimituskulut käsitellään luon-
teensa mukaisesti hankinnan tai myynnin kuluina. Luottotappiot 
kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin.

Osakekohtainen tulos

Laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käyte-
tään tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. Laimen-
nettua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden keskimää-
räistä lukumäärää oikaistaan omien osakkeiden määrällä ja opti-
oiden laimennusvaikutuksella. Konsernilla ei ole vaihtovelkakirja-
lainoja, jotka laimentaisivat osakekohtaista tulosta.

Osakeperusteiset maksut

Konserni on myöntänyt osakkeiden optiotodistuksia yhtiön toimi-
tusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Optioiden käyvät arvot kir-
jataan henkilöstö kuluiksi oikeuden syntymisajanjakson aikana ja 
vastaava lisäys omaan pääomaan. Optioiden käypä arvo määrite-
tään myöntämispäivänä ja se jaksotetaan ajanjaksolle, jonka aikana 
vastaanottaja saa täyden omistusoikeuden optioihin. Optioiden 
käyvät arvot on laskettu myöntämispäivänä Wiener-prosessin 
mukaisesta tilastollisesta aineistosta Binomimallia käyttäen. Myön-
tämishetkellä etuus jaksotetaan kuluksi arvioidun todennäköisen 
voimassa oloajan sekä toteutuvien optioiden määrän perusteella. 

Eläkejärjestelmät

Konsernin eläkejärjestelyt työntekijöiden eläketurvan kattamiseksi 
eri maissa perustuvat kunkin maan paikalliseen lainsäädäntöön ja 
vakiintuneeseen käytäntöön. Suomessa eläketurva hoidetaan 
suurimmalta osaltaan TyEL-järjestelmän kautta. Eläkejärjestelmiin 
voi liittyä lisäeläkkeitä tai mahdollisuus ennenaikaiseen eläkkeelle 
siirtymiseen tai korvaus työkyvyttömyyden varalta. 

Konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai 
etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä 
suoritettavat maksut kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskel-
maan, johon ne kohdistuvat. 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteiden nykyarvo on mää-
ritetty kertyneeseen etuuteen perustuvalla menetelmällä ja järjes-
telyyn kuuluvat varat on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäi-
vänä. Eläkekustannukset on kirjattu tuloslaskelmaan jaksottaen 
säännönmukaiset kustannukset työntekijän työvuosille vuosittain 
tehtävien eläkevakuutusmatemaattisten laskelmien mukaisesti. 
Eläkevastuu on saatu laskemalla tulevien eläkemaksujen nykyarvo, 
joka on laskettu käyttäen diskonttokorkona pitkien valtion velkasi-
toumusten tai vastaavien korkoa. 
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Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot ja niiden muutokset kirja-
taan omaan pääomaan IAS 19.93A -standardin mukaisesti. 

Varaukset 

Varaukset ovat menoja, joihin on sitouduttu, mutta jotka eivät 
vielä ole realisoituneet ja joiden määrä voidaan luotettavasti arvi-
oida. Taseessa ne esitetään varauksissa silloin, kun niiden täsmäl-
listä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä. Muussa tapauk-
sessa ne esitetään siirtoveloissa. Varausten muutokset sisältyvät 
tuloslaskelmassa ko. kulujen ryhmään.

Toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvä uudelleenjärjestely-
varaus kirjataan, kun sitä koskeva yksityiskohtainen ja asian-
mukainen suunnitelma on laadittu, ja on annettu riittävä peruste 
odottaa, että uudelleenjärjestely toteutetaan.

Tuloverot 

Konsernin tuloslaskelmaan sisältyvät kunkin konserniyhtiön pai-
kallisen verosäännöstön mukaisesti laskettavan verotettavan 
tuloksen perusteella määräytyvät suoriteperusteiset verot sekä 
aikaisemmilta tilikausilta maksuunpannut tai palautetut verot sekä 
tilinpäätössiirroista, jaksotuseroista, väliaikaisista eroista sekä kon-
sernin yhdistelytoimenpiteistä aiheutuva laskennallisen verovelan 
ja verosaamisen muutos. 

Kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista kirjataan 
laskennalliset verosaamiset ja verovelat. Väliaikaisia eroja syntyy 
mm. käyttämättömistä tappioista, poistoeroista, varauksista, etuus-
pohjaisista eläkejärjestelyistä, johdannaissopimusten uudelleen-
arvostamisesta, sisäisestä varastokatteesta sekä liiketoimintojen 
hankintojen yhteydessä tehdyistä omaisuuserien käypään arvoon 
arvostamisesta. 

Verosaamiset verotuksen tappioista kirjataan siihen määrään asti 
kuin on todennäköistä, että tulevaisuuden voitoilla voidaan kattaa 
väliaikaiset erot. Laskennalliset verovelat ja -saamiset lasketaan 
käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua ao. maan seuraavien 
vuosien verokantaa ja esitetty taseessa omana eränään. Liike-
arvosta ei kirjata laskennallista veroa.

Lopetetut toiminnot

Luovutusvoitot tai -tappiot myydyistä liiketoiminnoista esitetään omalla 
rivillään tuloslaskelmassa nettomääräisinä veroilla vähennettynä.

Julkiset avustukset

Saadut julkiset avustukset kirjataan tilikauden tulokseen menon-
oikaisuna samaan aikaan kulukirjausten kanssa, paitsi silloin kun ne 
kohdistuvat investointeihin, jolloin ne vähentävät hankintamenoa.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoitot, 
valuuttajohdannaisten nettovoitto sekä muut kuin varsinaiseen 
suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten rojalti- ja vuokratuotot.

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan omaisuuden myyntitap-
piot, muut kuin varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kulut sekä 
valuuttajohdannaisten nettotappiot.

Johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
epävarmuustekijät

Arvonalentumistestaus
Liikearvon, muiden aineettomien hyödykkeiden ja aineellisten 
käyttöomaisuushyödykkeiden arvonalentumistestauksessa johto 
suorittaa arvioita tulevista diskontatuista rahavirroista, jotka voi-
daan saada omaisuuserän käytöllä ja sen mahdollisella myymi-
sellä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskonta-
tuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä 
taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihinto-
jen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttaus-
koron muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennuskulujen 
kirjaamiseen. Liikearvon testauksen keskeiset oletukset ja laskel-
mien herkkyys tekijöiden muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 
liitetietojen kohdassa 9.

Työsuhde-etuudet
Työsuhde-etuuksiin liittyvien kulujen ja velkojen laskennassa käy-
tetään useita tilastollisia ja muita vakuutusmatemaattisia tekijöitä 
kuten diskonttauskorko, eläkejärjestelyjen varojen arvioitu tuotto, 
arvioidut tulevat palkkatason muutokset ja lähtövaihtuvuus. Käy-
tetyt tilastolliset tekijät voivat poiketa huomattavasti toteutu-
neesta kehityksestä johtuen mm. muuttuneesta yleisestä talou-
dellisesta tilanteesta ja henkilökunnan palvelusajan pituudesta. 
Vakuutusmatemaattisten tekijöiden muutosten vaikutus kirjataan 
omaan pääomaan eikä tulokseen, millä voisi olla merkittävä vai-
kutus konsernin tilikauden tulokseen. 

Verot
Konserni arvioi tilinpäätösten yhteydessä erityisesti laskennallisten 
verosaatavien kirjausperusteet. Tätä varten arvioidaan, miten toden-
näköisesti tytäryhtiöillä on kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota 
vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot tai käyttämättömät 
verotukseen liittyvät hyvitykset voidaan hyödyntää. Ennusteissa käy-
tettävät tekijät voivat poiketa toteutuneista, mikä voi johtaa merkit-
täviin verosaatavien kulukirjauksiin tuloslaskelmassa.

Uudet standardit ja tulkinnat

IASB on julkaissut seuraavat standardit, muutokset ja tulkinnat, 
joita Suominen ei noudata ennenaikaisesti:

Standardi tai tulkinta Voimassaolo alkaa
IFRIC 11, IFRS 2 – Yhtiön omat tai 
konserniyhtiön oman pääoman ehtoiset 
instrumentit 

1.3.2007 
(1.1.2008)

IFRS 8, Segmenttiraportointi 1.1.2009
IAS 1 (Muutos) Tilinpäätöksen esittäminen 1.1.2009
IAS 23, Vieraan pääoman menot 
– standardin muutos 1.1.2009
IFRIC 13, Customer Loyalty Programmes 1.1.2009

Vuonna 2008 voimaantulevilla standardeilla ja muutoksilla ei odoteta 
olevan oleellista merkitystä Suomisen tilinpäätökseen. IFRIC 12 Ser-
vice Concession Arrangements – ja IFRIC 14 The Limit on a Defi ned 
Benefi t Asset, Minimum Feeding – tulkinnat eivät koske Suomista.
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Liiketoimintasegmentit 2007

1 000 €
Pyyhkeet ja 

kuitukankaat
Jousto-

pakkaukset
Konsernierät 

ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto
 -Kosteuspyyhkeet 70 032
 -Kuitukankaat 76 970
Sisäinen liikevaihto -9 413
Liikevaihto yhteensä 137 589 78 269 -613 215 245

Liikevoitto ennen arvonalennuksia liikearvosta -359 2 407 -395 1 653
Arvonalennukset liikearvosta -8 430 -8 430
Liikevoitto -8 789 2 407 -395 -6 777

Varat ilman liikearvoa 82 691 59 744 4 381 146 816
Liikearvo 25 604 25 604
Varat yhteensä 108 295 59 744 4 381 172 420

Velat 12 884 9 896 103 333 126 113
Investoinnit 4 379 6 852  35 11 266
Poistot 8 407 5 481  46 13 934
Arvonalentumiset 8 430 8 430
Henkilöstö keskimäärin (muunnettuna kokopäiväisiksi)  466  593  11 1 070

Liiketoimintasegmentit 2006

1 000 €
Pyyhkeet ja 

kuitukankaat
Jousto-

pakkaukset
Konsernierät 

ja eliminoinnit Yhteensä
Liikevaihto
 -Kosteuspyyhkeet 69 299
 -Kuitukankaat 67 296
Sisäinen liikevaihto -9 687
Liikevaihto yhteensä 126 908 75 987 -268 202 627

Liikevoitto -149 1 958 -619 1 190

Varat ilman liikearvoa 82 520 55 127 4 014 141 661
Liikearvo 34 195 34 195
Varat yhteensä 116 715 55 127 4 014 175 856

Velat 13 943 11 228 93 942 119 113
Investoinnit 2 150 2 122  65 4 337
Poistot 8 768 5 790  53 14 611
Arvonalentumiset  83  83
Henkilöstö keskimäärin (muunnettuna kokopäiväisiksi)  455  593  10 1 058

2. Segmentti-informaatio
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoiminta-
segmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat kon-
sernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja raportointiin. Liike-
toimintasegmentit valmistavat tuotteita, joihin liittyvät riskit ja 
kannattavuus ovat erilaiset verrattuina muiden liiketoimintaseg-
menttien tuotteisiin.

Liiketoimintasegmenttien varat ja velat sisältävät vain suoraan 
liiketoimintaan liittyvät erät ja näihin kohdistetut liikearvot. Erik-
seen esitetään liiketoiminta-alueisiin kuulumattomat konsernierät 
ja eliminoinnit.

Konsernin toissijainen segmenttiraportointimuoto on maantie-
teellisten segmenttien mukainen. Maantieteellisten segmenttien 
jako perustuu erilaisiin toimintaympäristöihin ja niihin liittyviin 
riskeihin ja kannattavuuteen. Maantieteellisten segmenttien liike-
vaihto esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat varojen 
sijainnin mukaan. Liikearvo on kohdistettu kokonaan Suomeen. 

Segmentit ja muu toiminta noudattavat samoja tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita kuin konserni. Segmenttien väliset liiketapah-
tumat perustuvat markkinahintoihin ja ne eliminoidaan konsoli-
doinnin yhteydessä.
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Maantieteelliset segmentit

Liikevaihto konsernin ulkopuolelle asiakkaan sijainnin 
mukaan

1 000 € 2007 2006
Suomi 34 139 33 208
Skandinavia 22 032 21 539
Hollanti 19 022 24 066
Muu Eurooppa 104 539 98 703
Muut maat 35 513 25 111
Yhteensä 215 245 202 627

Varat ml. liikearvo yhteensä maittain varojen sijainnin 
mukaan

1 000 € 2007 2006
Suomi 106 168 113 673
Skandinavia 6 769 6 949
Hollanti 36 574 37 070
Muu Eurooppa 22 909 18 173
Yhteensä 172 420 175 865

Investoinnit yhteensä maittain

1 000 € 2007 2006
Suomi 3 651 2 271
Skandinavia  40  147
Hollanti 2 457  966
Muu Eurooppa 5 118  953
Yhteensä 11 266 4 337

3. Liiketoiminnan muut tuotot 
ja kulut

1 000 € 2007 2006
Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot  435  136
Vakuutus- ym. korvaukset  269  31
Vuokratuotot  21  19
Luottotappioiden palautukset  24  76
Voitot ja tappiot 
valuuttajohdannaisista  506  111
Muut  183  351
Yhteensä 1 438  724

Liiketoiminnan muut kulut
Käyttöomaisuuden myynti- ja 
romutustappiot  12  86
Vahinkokulut  33  21
Luottotappiot  48  154
Johdannaiset, ei 
suojauslaskennassa  10  272
Muut  125  238
Yhteensä  228  771

4. Henkilöstökulut
1 000 € 2007 2006
Palkat ja palkkiot 34 407 33 156
Osakeperusteiset maksut  80  19
Eläkkeet
 Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 789  685
 Laskennallisen eläkevastuu-
 velan muutos -314 -27
 Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 3 429 3 177
Muut henkilöstösivukulut 3 839 4 461
Yhteensä 42 230 41 471

Henkilöstö keskimäärin 1 070 1 058

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään konsernitilinpäätök-
sen liitetiedossa 34 Lähipiiritapahtumat.

5. Poistot ja arvonalentumiset
1 000 € 2007 2006
Toimintokohtaiset poistot ja 
arvonalentumiset
Tuotanto 13 484 14 114
Myynti ja markkinointi  38  55
Tutkimus ja kehitys  233  271
Hallinto  179  254
Arvonalentumiset liikearvosta 8 430
Yhteensä 22 364 14 694

Poistot ja arvonalentumiset 
hyödykeryhmittäin
Rakennukset 3 335 3 373
Koneet ja laitteet 10 357 11 041
Muut aineelliset hyödykkeet  38  73
Arvonalentumiset liikearvosta 8 430
Muut aineettomat hyödykkeet  204  207
Yhteensä 22 364 14 694

6. Rahoitustuotot ja -kulut
1 000 € 2007 2006
Korkotuotot  110  36

Osinkotuotot  6

Korkokulut -4 035 -3 942

Arvonalentumiset myytävissä 
olevista sijoituksista -112
Valuuttakurssierot (netto)  24 -2
Muut rahoituskulut -21 -10
Muut rahoituskulut  3 -124

Yhteensä -3 922 -4 024

Johdannaiset, ei 
suojauslaskennassa  4  97
Johdannaisvoitot ja -tappiot 
yhteensä  4  97
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Konsernituloslaskelmaan sisältyvät valuuttakurssivoitot 
ja -tappiot

1 000 € 2007 2006
Liikevaihto -683 -518
Liiketoiminnan kulut 581 134
Nettorahoituserät 24 -2
Yhteensä -78 -386

7. Tuloverot
1 000 € 2007 2006
Välittömät verot -68  -378
Verot aikaisemmilta vuosilta  -25 45
Laskennalliset verot 657 1 287
Yhteensä 564 954

Tulos ennen veroja -10 695 -2 738
Verotuksessa vähennyskelvoton 
liikearvon poisto 8 430

-2 265 -2 738
Verot laskettuna emoyhtiön 26 
%:n verokannalla 589 712
Ulkomaisten tytäryhtiöiden 
eriävien verokantojen vaikutus 4 40
Verotuksessa vähennyskelvottomat 
kulut  -21  -16
Muut väliaikaiset erot  -8  -28
Muut erät 31
Verokannan muutoksen vaikutus* 215
Verot tuloslaskelmassa 564 954

*Vuonna 2006 Alankomaiden verokanta laski 29,6 %:sta 25,5 
%:iin.

8. Osakekohtainen tulos
1 000 € 2007 2006

Tilikauden voitto -10 131 -1 783

Osakkeet tuhansina
Ulkona olevien osakkeiden 
painotettu keskiarvo 23 679 23 709

Osakekohtainen tulos ennen 
arvonalennuksia liikearvosta, € -0,07 -0,08
Osakekohtainen tulos, € -0,43 -0,08

Suomisen optiojärjestelyllä ei ole laimentavaa vaikutusta, koska 
optiojärjestelmällä on laimentava vaikutus vain silloin, kun osake-
optioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. 

9. Aineettomat hyödykkeet
2007

1 000 €
Aineettomat

oikeudet Liikearvo

Muut
pitkäv.
menot

Ennakko-
maksut

Yhteensä 
2007

Hankintameno 1.1.  961 34 855  818  0 36 634
Muuntoero  2 -17 -15
Loppuun poistetut -157 -157
Siirrot erien välillä  67 -45  22
Vähennykset ja myynnit -161 -161
Arvonalennukset -8 430 -8 430
Lisäykset  102  6  71  179
Hankintameno 31.12.  975 26 264  807  26 28 072

Kertyneet poistot 1.1. -623 -660 -212  0 -1 495
Muuntoero  15  15
Loppuun poistetut  157  157
Tilikauden poistot -110 -93 -203
Kertyneet poistot 31.12. -576 -660 -290  0 -1 526

Kirjanpitoarvo 31.12.2007  399 25 604  517  26 26 546

Liikearvoon kirjatiin 8 430 tuhannen euron arvonalentuminen 31.12.2007. Muuten liikearvoa ei ole poistettu 31.12.2003 jälkeen.
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2006

1 000 €
Aineettomat

oikeudet Liikearvo

Muut
pitkäv.
menot

Ennakko-
maksut

Yhteensä 
2006

Hankintameno 1.1. 1 113 34 855  790  26 36 784
Muuntoero -5  14  9
Loppuun poistetut -65 -65
Siirrot erien välillä  57 -57  0
Vähennykset ja myynnit -3 -3
Romutukset -219 -219
Lisäykset  83  14  31  128
Hankintameno 31.12.  961 34 855  818  0 36 634

Kertyneet poistot 1.1. -800 -660 -107 0 -1 567
Muuntoero  5 -13 -8
Loppuun poistetut  65  65
Siirtojen kertyneet poistot  221  221
Tilikauden poistot -114 -92 -206
Kertyneet poistot 31.12. -623 -660 -212  0 -1 495

Kirjanpitoarvo 31.12.2006  338 34 195  606  0 35 139

Liikearvo on jaettu liiketoimintayksiköille eli rahavirtaa tuottaville 
yksiköille siten, että Codin hankinnassa vuonna 2003 muodos  tu-
neesta liikearvosta on Kosteuspyyhkeille kohdistunut 22 797 
tuhatta euroa ja Kuitukankaille 11 398 tuhatta euroa. Liikearvon 
määrää on alennettu Kosteuspyyhkeiden osalta 4 139 tuhatta 
euroa 18 497 tuhanteen euroon ja Kuitukankaiden osalta 4 291 
tuhatta euroa 7 107 tuhanteen euroon. Liiketoiminnan kerrytet-
tävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määri-
tetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat perus-
tuvat toteutuneeseen kehitykseen ja strategiatyön pohjalta laa-
dittuihin viiden vuoden ennusteisiin. Ennusteiden keskeiset perus-
teet on käyty läpi tilinpäätöksen yhteydessä. Viiden vuoden jakson 
jälkeisen jäännösarvon rahavirrat on ekstrapoloitu toimialakoh-
taisella kasvuprosentilla. Käyttöarvojen keskeiset oletukset liitty-
vät rahavirtayksiköiden volyymin kehitykseen, kustannustasoon 
ja käytettyyn diskonttauskorkoon. 

Ennustejaksolla Kosteuspyyhkeiden vuosikasvuksi on arvioitu 6 % 
(8 %), mikä perustuu markkinoiden ennakoituun, yleistä kehi-
tystä nopeampana jatkuvaan kasvuun. Yksikössä toteutetut kus-
tannussäästöt ja toiminnan tehokkuuden nousu kasvavien volyy-
mien myötä parantavat yksikön kannattavuutta aikaisemmasta. 
Kuitukankaiden vuosikasvuksi on arvioitu 1 % (5 %) varovaisuutta 
noudattaen ja käytettävä kapasiteetti huomioiden. Kummankin 
yksikön jäännösjakson kasvuna on käytetty 0,5 % (Kosteuspyyh-
keet 0,5 %, Kuitukankaat 0 %). Laskelmissa käytetyt diskontto-
korot ennen veroja ovat: Kosteuspyyhkeet 9,1 % (9,3 %) ja Kuitu-

kankaat 9,1 % (8,9 %). Jäännösarvon kannattavuus on määritelty 
arviona alan pidemmän aikavälin kannattavuustasosta, jolloin 
Kosteuspyyhkeiden liikevoittoprosenttina on käytetty 5 % (6 %) 
ja Kuitukankaiden liikevoittoprosenttina 6 % (9 %).

Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshetken 
arvioihin tulevaisuudesta. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden käyt-
töarvojen riskitarkastelussa on arvioitu rahavirtojen määrän ja 
ajoituksen vaihtelua. Laskelmiin sisältyvää epävarmuutta ja riskiä 
on huomioitu strategialukujen korjauksilla alaspäin, jäännösjak-
son 1 – 2 % todennäköistä kasvua alhaisemmalla kasvulla sekä 
kokemusperäisellä tiedolla aikaisemmista testivirheistä. 

Laskelmiin sisältyvää riskiä on tarkasteltu herkkyytenä yleisten olet-
tamien epäedulliset muutoksille. Diskonttauskoron nousu  1,0 %:lla 
alentaisi käyttöarvoa 2 miljoonalla eurolla kummassakin rahavirta-
yksikössä. Jäännösarvon kasvun 0,5 %:n pieneneminen alentaisi 
yksiköiden käyttöarvoa niinikään 2 miljoonalla eurolla. Jäännösar-
von liikevoiton lasku 0,5 %:lla alentaisi käyttöarvoja 3 miljoonalla 
eurolla. Mahdollinen kulutuspohjainen infl aatio voisi nostaa korko-
tasoa, mutta merkitsisi myös parempaa myynnin kehitystä kulutus-
kysynnän noustessa. Kysynnän vuosikasvun nousu yhdellä prosent-
tiyksiköllä tulisi tällaisessa tilanteessa kompensoiduksi diskontto-
koron 0,6 prosenttiyksikön nousulla, siten että kummassakin 
yksikössä käyttöarvo säilyisi muuttumattomana.
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10. Aineelliset hyödykkeet
2007

1 000 €
Maa-

alueet
Raken-
nukset

Koneet ja
kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja

keskeneräiset
Yhteensä

2007
Hankintameno 1.1. 1 653 56 898 119 232  173 1 840 179 796
Muuntoero  48  315  393  50  806
Loppuun poistetut -539 -6 859 -2 -7 400
Lisäykset 2 461 2 856 5 770 11 087
Vähennykset ja myynnit -256 -956 -352 -36 -1 600
Romutukset -120 -120
Siirrot erien välillä 1 858 3 670  12 -5 562 -22
Hankintameno 31.12. 1 445 60 037 118 940  147 1 978 182 547

Kertyneet poistot 1.1. 0 -29 742 -72 804  0 0 -102 546
Muuntoero -51 -136 -187
Loppuun poistetut  539 6 859  2 7 400
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  301  298  599
Tilikauden poistot -3 335 -10 357 -38 -13 730
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.  0 -32 288 -76 140 -36  0 -108 464

Kirjanpitoarvo 31.12.2007 1 445 27 749 42 800  111 1 978 74 083

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 39 947

2006

1 000 €
Maa-

alueet
Raken-
nukset

Koneet ja
kalusto

Muut
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja

keskeneräiset
Yhteensä

2006
Hankintameno 1.1. 1 647 57 430 129 396  368 5 108 193 949
Muuntoero  6  36  259  20  6  327
Loppuun poistetut -866 -11 810 -4 -12 680
Lisäykset  48  528 3 537 4 113
Vähennykset ja myynnit -68 -4 151 -232 -17 -4 468
Romutukset -3 -1 436 -6 -1 445
Siirrot erien välillä  321 6 446  21 -6 788  0
Hankintameno 31.12. 1 653 56 898 119 232  173 1 840 179 796

Kertyneet poistot 1.1. 0 -27 380 -78 297 -143 0 -105 820
Muuntoero -6 -130 -20 -156
Loppuun poistetut  866 11 810  4 12 680
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  70 4 854  232 5 156
Tilikauden poistot -3 291 -11 041 -73 -14 405
Arvonalentumiset -83 -83
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.  0 -29 824 -72 804  0  0 -102 628

Kirjanpitoarvo 31.12.2006 1 653 27 074 46 428  173 1 840 77 168

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 43 391

Aineellisten hyödykkeiden osalta seurataan, onko olemassa teki-
jöitä, jotka antaisivat aihetta olettaa, että niiden arvo ei edusta 
käypää arvoa. Tällaisia tekijöitä voivat olla mm. omaisuuserän 
markkina-arvon huomattava lasku, liiketoimintaympäristön hai-
tallinen muuttuminen, omaisuuserän käyttömäärän tai -tavan 
haitallinen muuttuminen tai taloudellisen suorituskyvyn huonon-
tuminen suhteessa odotettuun.

Mikäli yllä kuvattuja tekijöitä havaitaan, aineellisten hyödykkeiden 
kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään joko niin, että se on 
käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai tätä 
korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvioidut vastai-
set rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen diskonttauskor-
koihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan yksikön keski-
määräistä pääomakustannusta ennen veroja. Käyttöarvojen riskitar-
kastelu arvioidaan rahavirtojen määrän ja ajoituksen vaihteluun 
perustuen. Aineellisten hyödykkeiden vastaisia kassavirtoja tarkas-
tellaan viiden vuoden jaksolla ja jäännösarvona laskelmissa käytetään 
arvioita omaisuuserän todennäköisestä nettoluovutushinnasta.

11. Konserniyritykset
Osuus yhtiön osakkeista

ja äänimäärästä, %
Codi International BV, Veenendaal, Alankomaat 100,0
Suominen Kuitukankaat Oy, Nakkila 100,0
Suominen Joustopakkaukset Oy, Tampere 100,0
Suominen Polska Sp. z o.o., Grodzisk 
Mazowiecki, Puola 100,0
Flexmer Oy, Tampere 100,0

Tytäryhtiöiden kautta omistetut:

Suominen Flexible Packaging AB, 
Norrköping, Ruotsi 100,0
ZAO Suominen, Pietari, Venäjä 100,0
Suominen Sverige AB, Norrköping, Ruotsi 100,0
Suominen Ikamer Oy, Tampere 100,0
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12. Rahoitusvarat
Rahoitusvaroihin IFRS 7 ja IAS 39 -standardien mukaisesti arvostettavat rahoituserät jaetaan jaksotettuun hankintamenoon ja käypään 
arvoon arvostettuihin varoihin, ja luokitellaan hankintatarkoituksen mukaisesti. Toiminnan luonteesta johtuen konsernin rahoitusvarat 
ovat lähinnä laina- ja muita saamisia sekä myytävissä olevia varoja.

31.12.2007 konsernin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin varoihin kirjattujen rahoituserien kirjanpitoarvo oli yhteensä 31 360 tuhatta euroa 
(28 287 tuhatta euroa). 

Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti

2007

1 000 €
Tase-erien 

kirjanpitoarvo

Käypään arvoon 
tulos-

vaikutteisesti 
kirjattavat varat

Eräpäivään 
asti 

pidettävät 
sijoitukset

Lainat 
ja muut

 saamiset

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat Liite
Myytävissä olevat sijoitukset 712 712 13
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 100 100
Myyntisaamiset 28 718 28 718 17
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 830 1 830 18
Yhteensä 31 360 0 100 30 548 712

Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti

2006

1 000 €
Tase-erien 

kirjanpitoarvo

Käypään arvoon 
tulos-

vaikutteisesti 
kirjattavat varat

Eräpäivään 
asti 

pidettävät 
sijoitukset

Lainat 
ja muut

 saamiset

Myytävissä 
olevat 

rahoitusvarat Liite
Myytävissä olevat sijoitukset 766 766 13
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 100 100
Myyntisaamiset 25 583 25 583 17
Muut lyhytaikaiset saamiset 1 838 1 838 18
Yhteensä 28 287 0 100 27 421 766

13. Myytävissä olevat sijoitukset 
Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät noteerattuja ja noteeraa-
mattomia osakkeita sekä sijoituslainoja. 

1 000 € 2007 2006
Kirjanpitoarvo 1.1. 766 878
Vähennykset -54
Arvonalentumiset -112
Kirjanpitoarvo 31.12. 712 766

14. Laskennalliset verot
1 000 € 2007 2006
Laskennalliset verosaamiset 
Eläkevelvoitteet   80
Uudelleenjärjestelyvaraus  26  52
Käyttämättömät verotappiot  662  694
Muut väliaikaiset erot  56
Yhteensä  688  882

Laskennalliset verovelat 
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 4 926 5 644
Vaihto-omaisuus  262  339
Arvonmuutosrahasto  625  477
Oman pääoman muuntoerot -136  262
Muut väliaikaiset erot  171  46
Yhteensä 5 848 6 768

Laskennallinen nettoverovelka 5 160 5 886

Tilikaudella omaan pääomaan kirjattu vero

1 000 € 2007 2006
Kassavirran suojaukset -147 -320
Muuntoerot 211 -262
Eläkevelvoitteet  35
Yhteensä  64 -547

Laskennallinen verosaaminen on kirjattu niistä vahvistetuista tap-
pioista, joita voidaan todennäköisesti hyödyntää tulevina vuosina 
saman valtion alueella syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 

Verotuksessa vahvistettuja tappiota konsernilla oli tilinpäätöshet-
kellä 2 302 tuhatta euroa (2 947 tuhatta euroa). Vahvistetuista 
tappioista 271 tuhatta euroa vanhenee viiden vuoden aikana.

Verosaamisten kirjaaminen perustuu tulosennusteisiin, jotka osoit-
tavat verohyödyn realisoitumisen olevan todennäköistä.

Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa 
tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska voitonjako on 
konsernin päätösvallassa eikä voitonjako ole todennäköinen lähi-
tulevaisuudessa.
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15. Työsuhde-etuudet 
Konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai 
etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä 
suoritettavat maksut kirjataan kuluiksi sen tilikauden tuloslaskel-
maan, johon ne kohdistuvat. Konsernilla on ollut etuuspohjainen 
eläkejärjestely Alankomaissa, joka kuitenkin muuttui maksupohjai-
seksi vuonna 2007. Ennen muutosta etuuspohjaisten eläkejärjeste-
lyjen velvoitteiden nykyarvo on määritetty ennakoituun etuusoikeus-
yksikköön perustuvalla menetelmällä ja järjestelyyn kuuluvat varat 
on arvostettu käypään arvoon tilinpäätöspäivänä. Eläkevastuu on 
saatu laskemalla tulevien eläkemaksujen nykyarvo, joka on laskettu 
käyttäen diskonttokorkona pitkien valtion velkasitoumusten tai 
vastaavien korkoa. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot ja nii-
den muutokset on kirjattu omaan pääomaan IAS 19.93A mukai-
sesti. Etuuspohjaisen järjestelmän muutos maksuperusteiseksi on 
käsitelty järjestelmän supistamisena niin eläkevelvoitteen kuin 
omaan pääomaan kirjattujen aktuaarivoittojen osalta.

1 000 € 2007 2006
Työsuhde-etuuksiin liittyvien saatavien ja velvoitteiden 
täsmäytys 

Velvoitteen nykyarvo

Rahastoimattomat velvoitteet
Rahastoidut velvoitteet 12 492 11 569
Varojen käypä arvo -12 256 -11 255
Järjestelyn supistaminen -235
Velka taseessa 0  314

Varat
Velkasijoitukset 12 256 11 255
Järjestelyn supistaminen -12 256
Varat yhteensä  0 11 255

1 000 € 2007 2006
Tuloslaskelman kulut: 
Tilikauden työsuoritukseen 
perustuvat menot *  654  575
Korkomenot  394  497
Järjestelyn supistaminen -235
Järjestelyyn kuuluvien varojen 
odotettu tuotto -388 -495
Muut menot  50  81
Yhteensä tuloslaskelmaan 
kirjattavat  475  658

Tuloslaskelman kulut toiminnoittain: 
Hankinta ja valmistus  475  658

 * Työnantajan osuus 

Velvoitteiden nykyarvo 1.1.
 Rahastoimattomat velvoitteet
 Rahastoidut velvoitteet 11 569 11 614
Korkomenot  394  497
Tilikauden työsuoritukseen 
perustuvat menot  882  907
Maksetut etuudet -177 -195
Vakuutusmatemaattinen voitto (-) /
tappio (+), kirjattu omaan 
pääomaan -1 254 -1 254
Järjestelyn supistaminen -11 414
Velvoitteen nykyarvo 31.12. 0 11 569

1 000 € 2007 2006
Varojen käypä arvo 1.1. 11 255 11 273
Varojen odotettu tuotto  388  495
Saadut maksusuoritukset 1 030 1 011
Muut maksut -50 -81
Maksetut etuudet -177 -195
Vakuutusmatemaattinen voitto (+) /
tappio (-), kirjattu omaan 
pääomaan -1 248 -1 248
Järjestelyn supistaminen -11 198
Varojen käypä arvo 31.12. 0 11 255

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli 388 tuhatta 
euroa vuonna 2007 ja 495 tuhatta euroa vuonna 2006.

Omaan pääomaan kirjatut aktuaarivoitot/-tappiot

1 000 € 2007 2006
Kumulatiivinen summa 1.1. 1 842 1 941
Tilikauden muutos -65 -99
Järjestelyn supistaminen -1 777
Kumulatiivinen summa 31.12. 0 1 842

Tärkeimmät käytetyt vakuutusmatemaattiset 
olettamukset 

31.12. 2007 2006
Diskonttokorko (%) 4,25 4,25
Varojen odotettu tuotto (%) 4,25 4,25
Tuleva palkankorotusolettamus (%) 1,50 1,50
Eläkkeiden korotusolettamus (%) 1,50 1,50
Odotettu keskimääräinen jäljellä 
oleva työssäoloaika (vuotta) 7,93 7,93

16. Vaihto-omaisuus
1 000 € 2007 2006
Aineet ja tarvikkeet 12 349 10 380
Keskeneräiset tuotteet 3 965 4 742
Valmiit tuotteet 14 451 12 718
Vaihto-omaisuus yhteensä 30 765 27 840

Hankintamenoon arvostettuna vaihto-omaisuuden arvo on  31 248 
tuhatta euroa (28 468 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuuden arvoa 
on alennettu epäkurantin omaisuuden osalta 483 tuhannella 
eurolla (628 tuhannella eurolla).
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17. Myyntisaamiset 
Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioiksi kirjatut erät:

1 000 € 2007 2006
Erääntymättömät 22 930 20 569
Erääntyneet
 Alle 5 päivää 1 698 1 246
 5   – 30 päivää 2 060 2 592
 31 – 120 päivää 1 498 839
 Yli 120 päivää 532 337

5 788 5 014
Myyntisaamiset yhteensä 28 718 25 583

Tilikauden aikana luottotappioita on kirjattu myyntisaamisista 
48 tuhannella eurolla. (112 tuhannella eurolla).

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 € 2007 2006
EUR 26 143 21 930
SEK 83 107
PLN 1 436 1 872
RUB 542 377
NOK 140 42
USD 344 1 247
Muut valuutat 30 8
Yhteensä 28 718 25 583

18. Muut lyhytaikaiset saamiset
1 000 € 2007 2006
Muut saamiset 
 Johdannaissopimusten 
 käypä arvo 2 401 1 867
 Välilliset verot 2 369 1 288
 Muut  345  40
Muut saamiset yhteensä 5 115 3 195

Siirtosaamiset 
 Kela, työterveyshuollon
 korvaukset  217  143
 Saatavat määräalennuksista 1 830 1 838
 Muut 1 711 1 064
Siirtosaamiset yhteensä 3 758 3 045

Muut lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 8 873 6 240

19. Rahavarat
1 000 € 2007 2006
Pankkisaamiset 1 094 1 220

Optio-oikeudet

Optio-oikeus Merkintäsuhde
Merkintähinta

€/osake Merkintäaika

Osakkeita
merkittävissä

31.12.2007

Oikeuden synty-
misjakson

päättyminen
2006A 1:1 3,34 2.5.2008 – 30.10.2009  100 000 2.5.2008
2006B 1:1 3,44 2.5.2009 – 30.10.2010  100 000 2.5.2009
2007A 1:1 3,44 2.5.2009 – 30.10.2010  65 000 2.5.2009

2007 2006
Keskimääräinen Keskimääräinen

merkintähinta merkintähinta
€/osake Optioita, kpl €/osake Optioita, kpl

Tilikauden alussa 3,34 100 000
Myönnetyt uudet optiot 3,44 180 000 3,34 100 000
Yhtiölle palautuneet optiot 3,44 -15 000
Tilikauden lopussa 3,40 265 000 3,34 100 000

Tilikauden aikana ei ollut toteutuneita tai rauenneita optioita.

20. Oma pääoma

Osakepääoma
Osakkeiden
lukumäärä

Osake-
pääoma, €

Ylikurssi-
rahasto, €

Omat 
osakkeet, € Yhteensä, €

31.12.2006 23 720 112 11 860 056 24 680 588 -163 159 36 377 485
Omien osakkeiden luovutus  47 587  47 587
31.12.2007 23 720 112 11 860 056 24 680 588 -115 572 36 425 072

Osakkeiden kokonaismäärä on 23 720 112 (joulukuu 2006: 23 720 112). Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,50 euroa ja enim-
mäisosakepääoma on 20 000 000 euroa. Kaikki liikkeellelasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2007 yhteensä 2 913 111 osaketta (2006: 2 888 333 osaketta), jotka oikeuttavat 
12,3 %:iin (2006: 12,2 %:iin) osakkeista ja äänistä.
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Arvostuksessa käytetyt muuttujat 2006A 2006B  2007A
Myöntämispäivänä määritelty option käypä arvo (€) 0,67 0,92 0,92
Myöntämispäivä 22.6.2006 7.6.2007 7.6.2007
Osakehinta myöntämispäivänä (€) 3,09 3,44 3,44
Ulkona olevien optioiden lukumäärä 31.12.  100 000 100 000 65 000
Odotettu volatiliteetti (%) 25 % 30 % 30 %
Odotettu option voimassaoloaika myöntämispäivänä (vuosina) 3,4 3,4 3,4
Riskitön korko (%) 3,65 % 4,44 % 4,44 %

Optio-oikeudet
20.3.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen 2006 optio-oikeuksien antamisesta Suominen Yhtymä 
Oyj:n palvelukseen rekrytoidulle toimitusjohtajalle. Optio-oikeuksia 
annetaan hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään  300 
000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 
300 000 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta merkintäsuhteessa 1:1. 
Ohjelma jakaantuu A-, B- ja C-sarjaan.

Hallitus päätti 7.6.2007 antaa optio-ohjelman mukaisesti 2006B 
optioita 100 000 kappaletta, aikaisempien 100 000 kappaleen 
2006A optioiden lisäksi. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeu-
della 2006B oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi 
Helsingin Pörssissä toukokuussa 2006 eli 3,44 euroa. Osakkeiden 
merkintäaika optio-oikeudella 2006B on 2.5.2009 – 30.10.2010.

29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen 2007 optio-oikeuksien antamisesta Suominen Yhtymä 
Oyj:n johtoryhmän jäsenille. Optio-oikeuksia annetaan hallituksen 
määräämällä tavalla yhteensä enintään 200 000 kappaletta, jotka 
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200 000 Suominen 
Yhtymä Oyj:n osaketta merkintäsuhteessa 1:1. Ohjelma jakaantuu 
A- ja B-sarjaan.

Hallitus päätti 7.6.2007 antaa optio-ohjelman mukaisesti 2007A 
optioita 80 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta optio-
oikeudella 2007A oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keski-
kurssi Helsingin Pörssissä toukokuussa 2006 eli 3,44 euroa. Osak-
keiden merkintäaika optio-oikeudella on 2.5.2009 – 30.10.2010.

Myönnettyjen optioiden ja osakkeiden käyvät arvot kirjataan IFRS 
2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti tuloslaskel-
maan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson aikana. Osakeperus-
teisia kuluja on kirjattu tuloslaskelmaan vuonna 2007 80 000 
euroa (vuonna 2006 19 000 euroa). Käypä arvo määritellään 
Binomimallilla (Cox-Ross-Rubinstein variaatio).

1 000 €

2007
Rahavirran 
suojaukset Yhteensä

2006
Rahavirran 
suojaukset Yhteensä

Arvonmuutosrahasto 1.1. 1 348 1 348 447 447
Omaan pääomaan kirjatut 
rahavirran suojaukset 575 575 1 221 1 221
Yhteensä 1 923 1 923 1 668 1 668

Laskennalliset verot -147 -147 -320 -320
Yhteensä 1 776 1 776 1 348 1 348

Muut rahastot

Muuntoerorahasto
Muuntoerorahasto sisältää muiden kuin euromääräisten konserniyhtiöiden hankintamenojen eliminoinnista syntyneet muuntoerot.

Optioehdot
Optio-oikeudet antavat oikeuden merkitä Suominen Yhtymä 
Oyj:n osakkeita optio-ohjelman ehtojen mukaisella merkintähin-
nalla ehtojen määräämänä aikana. Kaikkien optio-oikeuksien 
merkintäsuhde on 1:1. Optio-oikeuksia, joiden osakemerkinnän 
aika ei ole alkanut ja joihin oikeus ei ole siten syntynyt, ei saa 
luovuttaa kolmannelle. Jos työ- tai toimisuhde päättyy muusta 
syystä kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman johdosta, on osal-
listujan viipymättä tarjottava vastikkeetta yhtiölle sellaiset optio-
oikeudet, joiden osakemerkinnän aika ei ollut alkanut. Merkintä-
ajan päättymisen jälkeen optio-oikeudet raukeavat arvottomina. 
Optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden osinko-oikeus ja muut 
osakasoikeudet alkavat osakepääoman tultua rekisteröidyksi 
kaupparekisteriin. Yllä olevassa taulukossa on esitetty optio-
oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäajat ja 
-hinnat. Merkintähintoja alennetaan merkintähinnan määräyty-
misen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osakekohtais-
ten osinkojen määrällä. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 
osakkeen kirjapidollinen vasta-arvo. 31.12.2007 ulkona olevien 
optio-oikeuksien perusteella voidaan yhteensä merkitä enintään 
265 000 uutta osaketta, mikä on 1,2 % yhtiön tämänhetkisestä 
osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä. Yhtiön osakepääoma 
voi näiden merkintöjen seurauksena nousta enintään 150 000 
euroa. 31.12.2007 tytäryhtiön hallussa oli 200 000 optiota, joiden 
merkintähinta ei ole vielä määräytynyt, ja 35 000 optiota, joiden 
merkintähinta on 3,44 euroa. Tytäryhtiön hallussa olevilla optioilla 
merkittävien osakkeiden osuus yhtiön tämänhetkisestä osakemää-
rästä ja sen tuottamista äänistä on 0,8 %. Yhtiön osakepääoma 
voi näiden merkintöjen seurauksena nousta enintään 117 500 
euroa. 

Arvonmuutosrahasto 
Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten käypien arvojen sekä IAS 39:n mukaiset rahavirran suojauslaskennan kritee-
rit täyttävien johdannaisten arvonmuutokset.
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 €
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Omat

osakkeet
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahastot

Aktuaari-
voitot/

tappiot
Kertyneet

voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2004 
(raportoitu) 11 860 24 681 -154  485 -442 22 042 58 472
Oikaisujen vaikutus 2 726 -99 2 627
Oma pääoma 1.1.2005 
(oikaistu) 11 860 24 681 -154  485 -442 2 726 21 943 61 099

Suoraan omaan pääomaan kirjatut 
nettotuotot  275  889 -1 290 -126
Oikaisujen vaikutus  32  32
Tilikauden voitto (raportoitu) -3 151 -3 151
Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä  0  0  0  275  889 -1 290 -3 119 -3 245

Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden luovutus  75  75
Oma pääoma 31.12.2005 
(oikaistu) 11 860 24 681 -79  760  447 1 436 18 824 57 929

Suoraan omaan pääomaan kirjatut 
nettotuotot -22  901 -64  815
Osakeperusteiset maksut  19  19
Muut muutokset -131 -131
Tilikauden voitto -1 783 -1 783
Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä  0  0  0 -22  901 -64 -1 895 -1 080

Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -157 -157
Omien osakkeiden luovutus  73 -22  51
Oma pääoma 31.12.2006 11 860 24 681 -163  738 1 348 1 372 16 907 56 743

Suoraan omaan pääomaan kirjatut 
nettotuotot  464  428 -1 842 -950
Osakeperusteiset maksut  80 80
Muut muutokset 470 1 463 1 933
Tilikauden voitto -10 131 -10 131
Kaudelle kirjatut tuotot ja kulut 
yhteensä 0 0 0 464 428 -1 372 -8 588 -9 068

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -1 419 -1 419
Omien osakkeiden luovutus 48 3 51
Oma pääoma 31.12.2007 11 860 24 681 -115 1 202 1 776 0 6 903 46 307
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21. Rahoitusvelat
Rahoitusvelkoihin IFRS 7 ja IAS 39 -standardien mukaisesti arvostettavat rahoituserät jaetaan jaksotettuun hankintamenoon ja käypään 
arvoon arvostettuihin velkoihin. Toiminnan luonteesta johtuen konsernilla on vain jaksotettuun hankintamenoon arvostettavia rahoitus-
velkoja. 31.12.2007 konsernin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin kirjattujen rahoituserien kirjanpitoarvo oli yhteensä 111 626 tuhatta 
euroa (102 283 tuhatta euroa). 

2007   Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti

1 000 €
Tase-erien 

kirjanpitoarvo

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat velat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut velat Liite
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset velat 62 186 62 186 23

Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Pääomalaina 2 000 2 000 22
Korolliset velat 34 933 34 933 23
Ostovelat 12 507 12 507 25
Yhteensä 111 626 0 111 626

2006               Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti

1 000 €
Tase-erien 

kirjanpitoarvo

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat velat

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

arvostetut velat Liite
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Pääomalaina 2 000 2 000 22
Korolliset velat 63 133 63 133 23
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 13 13

Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Pääomalaina 2 000 2 000 22
Korolliset velat 22 202 22 202 23
Ostovelat 12 935 12 935 25
Yhteensä 102 283 0 102 283

22. Pääomalainat
Suomisella on kaksi pääomalainaa yhteismäärältään 2 miljoonaa 
euroa. Lokakuussa 2003 nostettujen lainojen alkuperäinen määrä 
oli 10 miljoonaa euroa, ja ne maksetaan takaisin 30.6.2004 
alkaen vuosittain viitenä tasasuuruisena lyhennyksenä. Lainoja 
lyhennetään tai ne maksetaan takaisin vain, jos Suominen Yhtymä 
Oyj:n ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetta-
van taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jako-
kelvottomille erille jää täysi kate. Lainojen takaisinmaksun rajoi-
tusehdon mukaan lainojen pääoma tai maksamaton lyhennys 
siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina velkakirjassa sovittuina 
eräpäivinä, kunnes lyhennykset on kokonaisuudessaan maksettu. 

Lainojen korko on kiinteä 5,0 % p.a. Korkoa tai muuta hyvitystä 
saadaan maksaa lainoille vain, jos maksettava määrä voidaan 
käyttää voitonjakoon Suominen Yhtymä Oyj:n ja konsernin vii-
meksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. 
Siltä osin, kun kertyneen koron maksuvelvollisuutta ei ole synty-
nyt, korko siirtyy maksettavaksi tulevina tilikausina velkakirjassa 
sovittuina eräpäivinä. 

Lainoille ei ole asetettu vakuutta.
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23. Korolliset velat

1 000 €
2007

Tasearvot Käyvät arvot
2006

Tasearvot Käyvät arvot
Lyhytaikaiset *
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
 Rahoituslaitoslainojen
 seuraavan vuoden lyhennykset 15 692 16 857 10 793 11 019
 Eläkelainojen seuraavan 
 vuoden lyhennykset 905 991  905 1 034
  Pääomalainojen seuraavan
 vuoden lyhennykset 2 000 2 047 2 000 2 141
Lyhytaikaiset lainat 3 000 3 001 8 000 8 000
Yritystodistukset 15 336 15 349 5 402 5 402
Yhteensä 36 933 38 245 27 100 27 596

Pitkäaikaiset
 Lainat rahoituslaitoksilta 60 586 58 301 57 731 57 491
 Eläkelainat 1 600 1 565 2 504 2 423
 Pääomalainat 2 000 1 933
Yhteensä 62 186 59 866 62 235 61 847

Yhteensä 99 119 98 111 89 335 89 443

* Taseessa lyhytaikaisissa veloissa

Korolliset velat ovat IAS 39:ssä tarkoitettuja muita kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä tai johdannaissopimuksiin perustuvia velkoja 
ja ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat 
tilinpäätöspäivän markkinakoroilla (4,40 – 6,29 %). Pitkäaikaisten lainojen keskikorko koronvaihtosopimusten vaikutus huomioiden vuoden 
lopussa oli 4,22 % (4,00 %). Eläkelainat ja pääomalainat ovat kiinteäkorkoisia ja rahoituslaitoslainat ovat vaihtuvakorkoisia.

1 000 € Rahoituslaitoslainat Eläkelainat Pääomalainat
Lyhennykset

2008  18 692 905 2 000
2009  33 051 400
2010  15 050 400
2011  6 647 400
2012  4 088 400
2013 –  1 750

24. Varaukset
1 000 € 2007 2006
Varaukset 1.1. 200 400
Varausten pieneneminen -100 -200
Varaukset 31.12. 100 200

Pitkäaikaisissa veloissa 85
Lyhytaikaisissa veloissa 100 115

Varaus liittyy liiketoimintaluovutuksessa vapautuneen Turun kiin-
teistön vuokravastuuseen.

25. Ostovelat 
Ostovelat jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 € 2007 2006
EUR 11 601 12 454
PLN 782 677
SEK 2
USD 119 -197
Muut valuutat 3 1
Yhteensä 12 507 12 935

26. Muut lyhytaikaiset velat
1 000 € 2007 2006
Ostovelat 12 507 12 935

Muut velat 
Saadut ennakot  100
Muut lyhytaikaiset velat 2 606 2 629
Muut velat yhteensä 2 606 2 729

Siirtovelat 
Korot 401  401
Alennukset 11  21
Palkka- ja sosiaalikulut 3 546 4 953
Muut jaksotetut kulut 1 975 1 377
Siirtovelat yhteensä 5 933 6 752

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
velat yhteensä 21 046 22 416
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Konsernin transaktiopositio tilinpäätöshetkellä on seuraava:

Transaktiopositio 2007 Transaktiopositio 2006

1 000 €
12 kuukauden 

kassavirta

Kassavirran 
suojaukset 

valuutta-
termiineillä

12 kuukauden 
kassavirta

Kassavirran 
suojaukset 

valuutta-
termiineillä

SEK 10 117 -6 461 8 370 -5 199
USD 5 377 -2 038 7 010 -2 278
PLN -790 -3 385
Muut valuutat 4 179 -2 226 4 441 -2 274
Yhteensä 18 883 -10 725 16 436 - 9 751

Vastaavasti translaatiopositio on seuraava:

Translaatiopositio 2007 Translaatiopositio 2006

1 000 €

Pääoma-
sijoitukset 

ulkomaisiin 
tyttäriin

Lyhyt-
aikaiset 

varat

Lyhyt-
aikaiset 

velat 

Pääoma-
sijoitukset 

ulkomaisiin 
tyttäriin

Lyhyt-
aikaiset 

varat

Lyhyt-
aikaiset 

velat 
SEK 4 888 83 2 4 748 107
USD 1 304 119 1 640 -197
PLN 9 770 1 436 782 7 385 1 872 678
Muut valuutat 712 4 427 1
Yhteensä 14 658 3 535 907 12 133 4 046 482

27. Rahoitusriskien hallinta ja 
johdannaisten käyttö

Suominen-konsernin liiketoimintaan kuuluu rahoitusriskeiltä suo-
jautuminen. Suojaustoiminnan rahoitusinstrumentit ovat alttiita 
muutoksille, joita voi tapahtua instrumenttien hintanoteerauk-
sissa markkinoilla, vastapuolten luottokelpoisuudessa tai instru-
menttien likviditeettiin liittyen. Markkinariski käsittää Suomisella 
valuutta-, korko- ja hyödykeriskin. Suominen Yhtymällä on halli-
tuksen hyväksymä rahoituspolitiikka, joka määrittelee konsernissa 
noudatettavat rahoituksen toimintavaltuudet, -vastuut ja -peri-
aatteet. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty konser-
nin taloushallintoon. Rahoitusriskien hallinnan tarkoituksena on 
suojautua merkittäviltä rahoitusriskeiltä. 

Vastuut

Suomisen hallitus hyväksyy yhtiön rahoituspolitiikan ja siihen teh-
tävät muutokset. Toimitusjohtaja hyväksyy kaikki merkittävimmät 
rahoitusoperaatiot ja rahoitusriskien suojausten päälinjat. Talous-
johtaja valvoo, että rahoituspolitiikkaa noudatetaan koko konser-
nissa ja vastaa rahoitusoperaatioista niin rahoituksen hankinnan, 
likviditeettihallinnan kuin rahoitusriskien hallinnan osalta. Konser-
nin talousosasto toteuttaa kaikki ulkoiset kaupat rahoituksen 
hankintaan, markkinarahasijoituksiin sekä valuutta- ja korko-
riskien hallintaan liittyen. Talousosasto hoitaa rahoitukseen liitty-
vät konsernin yksiköiden ja ulkoisten tahojen väliset sopimukset 
ja kaupat. Yksiköt tuottavat konsernille niiden toimintaan liittyvää 
tietoa, jonka perusteella riskit voidaan tunnistaa ja hallita.

Markkinariskit

a) Valuuttariski
Yhtiön valuuttariskin hallinnan tavoitteena on varsinaisen liiketoi-
minnan tuloksen suojaaminen ja varmistaminen kurssitappioita 
ehkäisemällä. Valuuttatransaktioilla pyritään pienentämään valuut-
takurssiriskiä tappioiden välttämiseksi.

Valuuttariski muodostuu liiketoiminnan ennustetuista kassavirroista 
koostuvasta transaktioriskistä ja taseen valuuttamääräiseen muun-
toon liittyvästä translaatioriskistä. Viennistä valtaosa on euromää-
räistä. Valuuttamääräinen transaktiopositio koostuu pääasiassa 
Ruotsin kruunuista ja USA:n dollareista. Taseen valuut taerät ovat 
lähinnä Ruotsin kruunuissa ja Puolan sloteina. Suojauspolitiikan 
mukaisesti avoin suojaamaton valuuttapositio 12 kuukauden jak-
solla voi olla enintään 10 % liikevaihdosta. 

Suojaustoiminnassa käytetään tavanomaisia johdannaissopimuk-
sia, joiden hinnoittelu on todennettavissa markkinoilla. Suominen 
ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa valuuttasuojauksiin 
ja suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset kirjataan suo-
raan tilikauden tulokseen.
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Rahoitusinstrumenttien markkinariskin herkkyyttä tilinpäätöshetkellä on tarkasteltu alla olevassa taulukossa. Hintaherkkyyttä on arvioitu 
valuuttojen toteutuneen 12 kuukauden volatiliteetin perusteella siten, että muutoksen todennäköisyys on +/-10 % tilinpäätöskurssiin 
verrattuna.

2007 2007

1 000 €
Valuutta 

heikkenee, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus 

omaan pääomaan
Valuutta 

vahvistuu, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus

omaan pääomaan
SEK 6 286 -217 6 -286 217
USD 8 52 8 -53
PLN 7 -34 -465 7 34 465
Yhteensä 304 -682 -305 682

2006 2006

1 000 €
Valuutta 

heikkenee, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus 

omaan pääomaan
Valuutta 

vahvistuu, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus

omaan pääomaan
SEK 6 226 -211 6 -226 211
USD 8 25 8 -25
PLN 7 -62 -383 7 62 383
Yhteensä 189 -594 -189 594

2007 2007

1 000 €
Korko-

muutos, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus 

omaan pääomaan
Korko-

muutos, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus

omaan pääomaan
Nettovelat +0,5 -186 -0,5 186
Koronvaihto-
sopimukset +0,5 134 435 -0,5 -134 -440
Yhteensä -52 435 52 -440

2006 2006

1 000 €
Korko-

muutos, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus 

omaan pääomaan
Korko-

muutos, %
Vaikutus voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus

omaan pääomaan
Nettovelat +0,5 -155 -0,5 155
Koronvaihto-
sopimukset +0,5 118 511 -0,5 -118 -519
Yhteensä -37 511 37 -519

Yllä oleva tarkastelu on rajoitettu pelkästään tilinpäätöksen 
valuuttamääräisiin rahoitusinstrumentteihin (valuuttatermiinit, 
valuuttamääräiset sijoitukset, lyhyt- ja pitkäaikaiset valuuttamää-
räiset varat ja lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset valuuttamääräiset 
velat). Kun riskitarkasteluun yhdistetään konsernin ennustettu 12 
kuukauden nettovaluuttavirta, yllä olevan taulukon mukaisten 
valuuttakurssien nousujen nettovaikutus vuoden voittoon verojen 
jälkeen olisi -0,1 miljoonaa euroa. 

b) Korkoriski
Korkoriski on seurausta korkotason yleisestä noususta ja sen aihe-
uttamasta korkokustannusten noususta. Ihannetapauksessa kor-
kotason nousua voidaan kompensoida liiketoimintaedellytysten 
parantuessa taloudellisen tilanteen vilkastumisen johdosta. Yhtiön 
lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen lähinnä hygieniasektorin 
ja elintarvikekaupan kulutustavarakysynnästä, jonka vaihtelut 
eivät ole kovin syklisiä. Liiketoiminta on pääomavaltaista ja tuo-
tantokoneiston taloudellinen käyttöaika on pitkä. Nämä seikat 
puoltavat kiinteiden korkojen käyttämistä yhtiön lainasalkussa. 
Toisaalta lyhyitä korkoja käyttämällä saavutetaan pitkällä aikavä-
lillä alhaisimmat korkokustannukset. Yhtiön lainasalkun korkoriski 
on hajautettu siten, että salkku koostuu sekä muuttuvista että 
kiinteistä koroista eri korkojaksoille hajotettuna. Yhtiön hallitus 
on määrittänyt lainasalkun korkorakenteen sekä sen poikkeama-
rajat. Keskimääräinen korkoduraatio voi vaihdella 18 ja 36 kuu-
kauden välillä. Vuoden lopussa se oli 19 kuukautta (24).

Konsernin muuttuvakorkoisten lainojen määrä tilinpäätöshetkellä 
oli 89,6 miljoonaa euroa (75,9), joiden kassavirran korkoriski oli 
suojattu 65,7 miljoonan (60,6) euromääräisillä koronvaihtosopi-
muksilla. Koronvaihtosopimusten mukaan konserni maksaa kes-
kimäärin 3,5 %:n kiinteää korkoa ja saa keskimäärin 4,8 %:n 
vaihtuvaa korkoa. 

Yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa 
määriteltyihin koronvaihtosopimuksiin, joiden avulla on suojattu 
muuttuvakorkoisten lainojen korkovirrat kiinteiksi, sekä erittäin 
todennäköisesti toteutuvan muuttuvan korkokassavirran kiinnit-
tämiseksi. Suojan täytyy olla tehokas sekä etu- että jälkikäteen 
tarkasteltaessa. Suojauslaskennan tehokkuus dokumentoidaan 
suojausta tehtäessä ja se testataan suojauksen ollessa voimassa. 
Tehokkuustarkastelu on suoritettu korkojohdannaisten osalta 
matemaattisesti.

Korkoriskiä on tarkasteltu herkkyytenä korkokäyrän 0,5 %:n 
muutokselle. Toteutuneen 12 kuukauden volatiliteetin perusteella 
tämän suuruisen muutoksen todennäköisyys vaihtelee +/-2,5 %:n 
todennäköisyydestä (lyhyet jaksot) +/-19 %:n todennäköisyyteen 
(pitkät jaksot). Korkotason nousu kautta koko korkokäyrän  0,5 %:lla 
olisi vaikuttanut yhtiön lainojen korkoihin ja koronvaihtosopimus-
ten mukaisiin korkovirtoihin ja markkina-arvoihin yhden vuoden 
aikana seuraavasti:
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2007 2006

Hintamuutos,
€/MWh

Vaikutus voittoon 
verojen jälkeen, 

1 000 €

Vaikutus omaan 
pääomaan, 

1 000 €
Hintamuutos,

€/MWh

Vaikutus voittoon 
verojen jälkeen, 

1 000 €

Vaikutus 
omaan pääomaan, 

1 000 €
14 613 542 14 611 1 035

-14 -613 -542 -14 -611 -1 035

Tulosvaikutus olisi seurausta korkomaksuvirtojen muutoksesta. 
Omaan pääomaan tulee tämän lisäksi muutos suojausrahastoon 
sellaisten koronvaihtosopimusten arvon muutoksesta, jotka täyt-
tävät suojauslaskennan ehdot. 

Sähkön hintariski

Sähkön hankintaa koskevassa toimintapolitiikassa on ohjeistettu 
konsernin Suomen yksiköiden sähkön hankinta ja sähkön hinta-
riskin hallintaperiaatteet. Sähkön hankinnassa ja riskinhallinnassa 
käytetään riippumatonta markkinoilla toimivaa asiantuntijayri-
tystä. Sähkön markkinahinnan nousua hallitaan kiinteähintaisilla 
sopimuksilla ja sähköjohdannaisilla.

Sähkön hintariskiä tarkastellaan kolmen vuoden jaksoissa rullaa-
vasti. Vuoden 2007 lopussa sähkön hintariski on suojattu siten, 
että kiinteähintaisen sähkön osuus arvioidusta käytöstä on 66 % 
(79) ensimmäisen vuoden aikana, 51 % (66) toisen vuoden aikana 
ja 9 % (39) kolmannen vuoden aikana. Hinnan suojaus on tehty 
OTC-sopimuksin, joiden mukaisesti konserni maksaa keskimäärin 
39,90 euroa kilowattitunnilta (34,58).

Rahavirran suojauslaskentaa sovelletaan ennalta määriteltyyn osaan 
sähkönhankintaa, jolla sähkön hintavaihtelut kiinnitetään halutulle 
ajanjaksolle. Suojan täytyy olla tehokas sekä etu- että jälkikäteen 
tarkasteltaessa. Suojauslaskennan tehokkuus dokumentoidaan 
suojausta tehtäessä ja se testataan suojauksen ollessa voimassa. 
Tehokkuustarkastelu on suoritettu johdannaisten osalta todettuun 
regressioon perustuen ja Monte Carlo -simulointia hyödyntäen. 
Kun suojausinstrumentit täyttävät tehokkuusehdot, kirjautuvat 
niiden arvonmuutokset tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojatta-
van kassavirran kanssa. Tehottoman osuuden muutos 34 tuhatta 
euroa (38), on kirjattu hankinnan ja valmistuksen kuluiksi.

Sähköjohdannaisten hintaherkkyyttä on arvioitu vuoden aikana 
kuukausittaisten keskihintojen volatiliteetin perusteella siten, että 
hintamuutosten todennäköisyys on +/-10 % tilinpäätöshetken hin-
taan nähden. 

Alla oleva tarkastelu käsittää pelkästään sähköjohdannaisten 
markkina-arvoissa tapahtuvat muutokset sähkön hinnan muut-
tuessa. Kun riskitarkasteluun yhdistetään konsernin arvioitu säh-
kön hankinta vuoden 2008 aikana, 14 €/MWh:n hinnannousun 
nettovaikutus voittoon verojen jälkeen olisi -0,3 miljoonaa euroa 
ja omaan pääomaan 0,5 miljoonaa euroa. 

Luottoriskit

Konsernin suurimmat yksittäiset luottoriskit ovat korkean luotto-
luokituksen omaavien kansainvälisten yritysten myyntisaatavissa. 
Kymmenen suurimman asiakkaan myyntisaatavien määrä edustaa 
35 % kaikista myyntisaatavista. Hallituksen hyväksymä luottoris-
kipolitiikka säätelee asiakkaille tapahtuvan luotonannon periaat-
teet ja organisaation vastuut. Asiakkaille myönnetään luottoa 
luotonvahvistamisprosessin seurauksena. Konsernilla on myös 
rajoitetussa määrin otettu luottoriskivakuutus nimetyille asiak-
kaille. Asiakkaiden luottotilanteesta annetaan vähintään kuukau-
sittain raportit myynnistä vastaaville henkilöille. Tilikauden aikana 
tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä on  48 
tuhatta euroa (112). Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedossa 17.

Hallitus on vahvistanut sijoitustoiminnalle ja johdannaissopimuk-
sien käytölle hyvän luottokelpoisuuden yrityksiä ja rahoittajia kos-
kevan vastapuolilistan, jossa vastapuolen riskimäärä on määritelty. 
Ylimääräiset varat sijoitetaan hyvämaineisiin, riittävän luotto-
kelpoisuuden omaaviin pankkeihin tai korkean likviditeetin ja luot-
tokelpoisuuden omaaviin yritystodistuksiin. Konsernin luottoriskin 
enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden 
lopussa.

Maksuvalmiusriski

Konsernilla tulee jatkuvasti olla riittävät rahoituspuskurit, jotta se 
kykenee selviytymään lyhytaikaisista sitoumuksistaan. Yhtiön 
ennustetun liiketoiminnan rahavirran, likvidien varojen, käyttämät-
tömien lainalimiittien ja sitovien nostamattomien luottojen tulee 
kattaa 12 kuukauden ennakoidut rahoitustarpeet. Likviditeetti-
asema, joka sisältää likvidit varat, lyhytaikaiset markkinasijoitukset 
ja käyttämättömät sitovat lainalimiitit vähennettynä lyhytaikaisilla 
luotoilla, oli vuoden lopussa 22,1 miljoonaa euroa (29,9).

Jälleenrahoitusriskiä hallitaan hajauttamalla rahoituslähteiden ja 
rahoittajien osuutta. Lainasalkun erääntyminen on hajautettu 
myös ajallisesti. Nostettujen lainojen sitovien limiittisopimusten 
mukainen keskimaturiteetti oli vuoden lopussa 2,1 vuotta (3,0). 
Yhtiöllä on yhteensä 40 miljoonan euron yritystodistusohjelmat 
ja vuoden lopussa liikkeeseen laskettujen todistusten määrä oli 
15,4 miljoonaa euroa (5,4). 

Seuraavassa taulukossa on esitetty lainojen ja johdannaisten 
erääntyminen. Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät 
sekä korkomaksut että pääoman takaisinmaksut.

2007

1 000 €
Tasearvo/

limiitti Rahavirta Alle 6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v Yli 4 v
Rahoitusvarat
Myyntisaatavat 28 718 28 718 28 718
Muut saatavat 2 642 2 642 2 642
Pankkisaatavat 1 094 1 094 1 094
Yhteensä 32 454 32 454 32 454 0 0 0 0
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2007

1 000 €
Tasearvo/

limiitti Rahavirta Alle 6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v Yli 4 v
Rahoitusvelat
Ostovelat 12 507 -12 507 -12 507

Rahoituslaitoslainat 58 904 -64 977 -8 006 -10 483 -21 887 -21 426 -3 175
Eläkelainat 2 505 -2 767 -508 -498 -467 -881 -413
Pääomalainat 2 000 -2 102 -2 102
Limiittiluotot, sidottu yli 6 kk
    Nostettu määrä 20 374 -22 193 -13 511 -226 -3 285 -2 063 -3 108
Limiittiluotot, sidottu alle 6 kk
    Nostettu määrä
Yritystodistukset 15 336 -15 500 -15 500
Yhteensä 111 626 -120 046 -52 134 -11 207 -25 639 -24 370 -6 696

Limiittiluottojen sopimusmäärät
Limiittiluotot, sidottu yli 6 kk 44 000 6 000 28 000 7 000 3 000
Limiittiluotot, sidottu alle 6 kk 10 600 10 600
Yhteensä 54 600 10 600 6 000 28 000 7 000 3 000

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 69
 Saatava rahavirta 10 812 10 812
 Maksettava rahavirta -10 743 -10 743
Koronvaihtosopimukset 1 067
 Suojauslaskennassa 1 067 2 239 559 493 744 443 1
Hyödykejohdannaiset
 Suojauslaskennassa 1 337 1 337 952 347 38

2006

1 000 €
Tasearvo/

limiitti Rahavirta Alle 6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v Yli 4 v
Rahoitusvarat
Myyntisaatavat 25 583 25 583 25 583
Muut saatavat 2 704 2 704 2 704
Pankkisaatavat 1 220 1 220 1 220
Yhteensä 29 507 29 507 29 507 0 0 0 0

Rahoitusvelat
Ostovelat 12 935 -12 935 -12 935

Rahoituslaitoslainat 52 729 -58 477 -1 891 -8 269 -14 746 -31 079 -2 492
Eläkelainat 3 409 -3 841 -556 -518 -1 006 -1 348 -413
Pääomalainat 4 000 -4 305 -2 203 -2 102
Limiittiluotot, sidottu yli 6 kk
    Nostettu määrä 23 795 -25 885 -8 349 -3 264 -563 -13 709
Limiittiluotot, sidottu alle 6 kk
    Nostettu määrä
Yritystodistukset 5 402 -5 500 -5 500
Yhteensä 102 270 -110 943 -31 434 -12 051 -18 417 -46 136 -2 905

Limiittiluottojen sopimusmäärät
Limiittiluotot, sidottu yli 6 kk 53 000 23 000 30 000
Limiittiluotot, sidottu alle 6 kk 6 000 6 000
Yhteensä 59 000 6 000 23 000 0 30 000 0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit -5
 Saatava rahavirta 9 748 9 748
 Maksettava rahavirta -9 753 -9 753
Koronvaihtosopimukset 1 075
 Suojauslaskennassa 1 082 769 150 149 255 215
 Ei suojauslaskennassa -7 -24 -12 -12
Hyödykejohdannaiset
 Suojauslaskennassa 781 781 10 399 393 -21
 Ei suojauslaskennassa 10 10 10
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28. Pääoman hallinta
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on tase- ja pääoma-
rakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla sen toiminta-
edellytykset sekä kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena kilpailu-
kykyinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Pääomarakenteen tulee 
olla sellainen, että konsernin velkarahoitus voidaan turvata.

Hallitus seuraa pääomarakenteen omavaraisuutta ja nettovelkaan-
tumisastetta (gearing). Jälkimmäiselle mittarille on julkaistu tavoi-
tetaso 120 %. Tunnuslukuja laskettaessa pääomalainat, joiden 
etuoikeus on seniorilainojen jälkeinen, luetaan omaan pääomaan. 
Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon, osakeantien 
ja pääomalainojen käytön avulla. Konserni on julkistanut tavoit-
teekseen kasvavan osinkotuoton, kuitenkin siten, että yhtiön terve 
kehitys turvataan. Konsernilla on tarvittaessa mahdollisuus hank-
kia omia osakkeita, laskea liikenteeseen uusia osakkeita tai se voi 
päättää omaisuuserien tai liiketoimintaosien myynnistä velkojen 
vähentämiseksi.

Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan 
lukien oli vuoden lopussa 28 % (35). Nettovelkaantumisaste pää-
omalainat oman pääoman eriin sisällyttäen oli 198 % (138). Vuo-
den 2007 tilinpäätöksessä tehty liikearvon alaskirjaus aiheutti sen, 

Rahoituksen hankinnassa (funding) noudatetaan rahoituspolitii-
kan periaatteita pankkisuhteiden hoidossa, rahoitusinstrument-
tien valinnassa, lainojen erääntymisessä, jälleenrahoitusriskin 
hoidossa sekä vakuuksien ja kovenanttien antamisessa. Tarkoi-
tuksena on hoitaa rahoitusta siten, että rahoittajien luottamus 
yhtiöön on hyvä. Yhteistyö pankkien kanssa perustuu pitkäaikai-
siin pankkisuhteisiin. Hallitus hyväksyy yhtiön luottojärjestelyt ja 
luottosopimusten pääehdot sekä vakuusjärjestelyt. Rahoituksen 
hankinnassa käytettävillä pankeilla tulee olla hyvä luottokelpoi-
suusluokitus. Yhden rahoittajan osuus kokonaisrahoituksesta 
tulee säilyä kohtuullisena, jotta yhtiön riippumattomuus rahoitta-
jista voidaan säilyttää. Suurimman yksittäisen rahoittajan osuus 
on 40 % (31) kokonaisvastuista.

Konsernin luototus on pääsääntöisesti vakuudetonta. Uusia vakuuk-
sia voidaan antaa esimerkiksi erityisluottolaitoksille. Luottosopimus-

ten pääehdot, kovenantit mukaan lukien, on harmonisoitu yhtene-
viksi. Ehdoissa konsernin taloudellista asemaa mitataan omavarai-
suudella, josta osa liikearvosta on vähennetty ja jossa pääomalainat 
luetaan omaan pääomaan. Muut kovenantit ovat tavanomaisia 
ehtoja, jotka mm. rajoittavat vakuuksien antoa, suuria yrityskaup-
poja, liiketoiminnan oleellista muuttamista sekä omistajuudessa 
tapahtuvia määräenemmistömuutoksia. Ehtojen rikkominen oikeut-
taa lainanantajat käyttämään irtisanomismenettelyä. Yli 3 miljoo-
nan euron ennenaikaisesti erääntyville lainoille sovelletaan ns. cross 
default -pykälää, joka antaa irtisanomisoikeuden myös muille lai-
nanantajille. Tilinpäätöshetkellä raja omavaraisuuteen pohjautu-
vaan kovenanttiin liikearvon määrässä oli 4 miljoonaa euroa ja 
omaan pääomaan luettavissa erissä 2 miljoonaa euroa. 

että pääomahallinnan tavoitetasot jäivät kauaksi toteutuneesta. 
Tämän johdosta yhtiössä on tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen 
valmisteltu ohjelma varojen käytön tehokkuuden lisäämiseksi ja 
investointien pitämiseksi alhaisina ja vapautuvien pääomien käyt-
tämiseksi velkojen vähentämiseen.

Tilinpäätöshetkellä omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste 
olivat seuraavat:

Milj. € 2007 2006
Korolliset velat 99,1 89,3
Korolliset saamiset 0,5 0,5
Rahavarat 1,1 1,2
(A) Nettovelat 97,5 87,6
(B) Oma pääoma 46,3 56,7
(C) Pääomalainat 2,0 4,0
(D) Taseen loppusumma – saadut 
ennakot 172,4 175,8

Nettovelkaantumisaste, A/(B+C) 197,7 % 137,7 %
Omavaraisuusaste, (B+C)/D 28,0 % 34,5 %

29. Johdannaissopimusten arvot
2007 2006

Sopimus
1 000 € Nimellisarvo

Käypä 
arvo

yhteensä

Positii-
vinen

käypä arvo

Negatii-
vinen

käypä arvo Nimellisarvo

Käypä 
arvo

yhteensä

Positii-
vinen

käypä arvo

Negatii-
vinen

käypä arvo
Valuuttatermiinit
 Ei suojauslaskennassa 10 724  69  88 -19 9 750 -5  23 -28
Koronvaihtosopimukset
 Suojauslaskennassa 65 667 1 123 1 128 -5 55 633 1 098 1 098
 Ei suojauslaskennassa 5 000 -10 -10
Sähköjohdannaiset
 Suojauslaskennassa 4 683 1 337 1 337 5 353  781  902 -121
 Ei suojauslaskennassa  285 -2  10 -12
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30. Vuokrasopimukset 
1 000 € 2007 2006
Muut vuokrasopimukset, 
kiinteistöt
Peuuttamattomien muiden 
vuokrasopimusten 
vähimmäisvuokrat:
 Yhden vuoden kuluessa 3 154 3 226
 Yli vuoden ja enintään viiden  
 vuoden kuluessa 10 063 9 490
 Yli viiden vuoden kuluttua 7 497 8 969
Yhteensä 20 714 21 685

Pitkäaikainen sopimus Kuitukankaat-yksikön prosessilämmöstä 
yksikön yhteydessä toimivalta lämpövoimalalta on käsitelty käyttö-
leasingsopimuksena, koska merkittävä osuus voimalan tuottamasta 
lämpöenergiasta menee kolmansille osapuolille. 

Muut vuokrasopimukset, 
koneet ja laitteet
 Seuraavana vuonna erääntyvät  
 vuokrat 932  966
 Myöhempinä vuosina   
 erääntyvät vuokrat 1 789 1 671
Yhteensä 2 721 2 637

31. Annetut vakuudet, vastuu-
sitoumukset ja muut vastuut 

1 000 € 2007 2006
Vakuudelliset lainat
 Lainat rahoituslaitoksilta 5 374 5 810
Yhteensä 5 374 5 810

Kiinnitysten nimellisarvot
 Annetut kiinteistökiinnitykset 5 045 5 045
 Annetut yrityskiinnitykset 1 177 1 177
Yhteensä 6 222 6 222

Muut vastuusitoumukset
 Takaukset muiden puolesta 1 557 1 642
Yhteensä 1 557 1 642

Takaussitoumus liittyy myydyn liiketoiminnan kiinteistön rahoitus-
leasingsopimuksen takaukseen. Konserni ei ole antanut muiden 
ulkopuolisten puolesta pantteja, kiinnityksiä tai takauksia.

32. Ympäristömenot
1 000 € 2007 2006
Tuloslaskelmaa koskevat
 Hankinnan ja valmistuksen
 kulut 1 152 1 253
  - johon sisältyy käyttö-  
 omaisuuden poistoja 169 194
 
Tasetta koskevat
 Aineelliset hyödykkeet 2 421 784

33. Rahavirtalaskelman oikaisut
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut 1.1. – 31.12.

1 000 € 2007 2006
Oikaisut tilikauden tulokseen:
 Verot - 564 - 954
 Rahoitustuotot ja -kulut 3 918 3 927

 Poistot 13 934 14 611
 Arvonalentumiset 8 430  83
 Realisoitumattomat
 kurssivoitot ja -tappiot -102  384
  Käyttöomaisuuden
 luovutusvoitot ja -tappiot - 495 - 26
  Varausten muutokset - 100 - 200
  Eläkevastuiden muutokset - 314 - 27
  Liiketoiminnan kassavirran
 oikaisut  125  30
Yhteensä 24 832 17 828

34. Lähipiiritapahtumat
Suominen-konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja 
ja johtoryhmä.

1 000 € 2007 2006
Hallituksen, toimitusjohtajan ja 
johtoryhmän työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset 
työsuhde-etuudet 1 199 1 181
Osakeperusteiset maksut 80  19
Yhteensä 1 279 1 200

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
maksetut palkat ja palkkiot
Mikko Maijala, puheenjohtaja 
(20.3.2006 alkaen) 30  30
Pekka Laaksonen 23  23
Juhani Lassila 19  19
Heikki Mairinoja 19  19
Kai Hannus 19  19
Heikki Bergholm, hallituksen jäsen, 
toimitusjohtaja (4.5.2006 asti) 19  112
Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja 
(4.5.2006 alkaen) 437  267
Yhteensä  566  488

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei 
ole eläkesopimuksia yhtiön kanssa.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu optio-ohjelmien piiriin.

Toimitusjohtajalle on annettu 200 000 kappaletta Suominen 
Yhtymä Oyj:n 2006A- ja 2006B-optioita. Johtoryhmän jäsenille 
on annettu 65 000 kappaletta 2007A-optioita. Optio-ohjelma on 
eritelty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 20.

Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja 
eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopi-
mus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 
yhtiön irtisanoessa 6 kuukautta, toimitusjohtajan 6 kuukautta. 
Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuu-
kauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus. 
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1.1. – 31.12.

1 000 € Liitetieto 2007 % 2006 %
Liikevaihto 1 692 100,0 1 556 100,0

Hankinnan ja valmistuksen kulut -25 -1,5 -84 -5,4

Bruttokate 1 667 98,5 1 472 94,6

Liiketoiminnan muut tuotot 2 121 7,2 297 19,1
Hallinnon kulut -2 033 -120,2 -2 091 -134,4
Liiketoiminnan muut kulut 2 -13 -0,8 -57 -3,7

Liikevoitto ennen arvonalennusta -258 -15,2 -379 -24,4

Arvonalennus pysyvistä vastaavista -8 904 -526,2

Liikevoitto -9 162 -541,5 -379 -24,4

Rahoitustuotot 5 1 903 112,5 1 725 110,9
Rahoituskulut 5 -3 629 -214,5 -3 779 -242,9

Voitto ennen satunnaisia eriä -10 888 -643,5 -2 433 -156,4

Saadut ja maksetut konserniavustukset 2 189 129,4 2 635 169,3

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -8 699 -514,1 202 13,0

Poistoeron muutos 4 0,3
Verot 6 -28 -1,7 43 2,8

Tilikauden voitto/tappio -8 727 -515,8 249 16,0

Emoyhtiön tuloslaskelma

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS) – Suominen 2007

creo




64

Emoyhtiön tase
31.12.

1 000 € Liitetieto 2007 2006

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 4, 7 41 40
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4, 8 93 105
Sijoitukset
 Osuudet saman konsernin yrityksissä 9 90 574 99 639
 Muut sijoitukset 9 21 21
Lainasaamiset
 Lainasaamiset konserniyhtiöiltä 39 633 35 932
 Lainasaamiset muilta 488 488
Pitkäaikaiset varat yhteensä 130 850 136 225

Lyhytaikaiset varat

Muut lyhytaikaiset saamiset 10 11 132 6 714
Rahavarat 354 498
Lyhytaikaiset varat yhteensä 11 486 7 213

Varat yhteensä 142 336 143 438

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 11 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 11 24 681 24 681
Muu oma pääoma 11 12 766 22 861
Oma pääoma yhteensä 49 307 59 402

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 10 10
Pakolliset varaukset 14 100 200

Velat

Pitkäaikaiset velat
Pääomalaina 13 2 000
Korolliset velat 13 55 216 56 676
Pitkäaikaiset velat yhteensä 55 216 58 676

Lyhytaikaiset velat
Pääomalaina 13 2 000 2 000
Korolliset velat
 Lainat rahoituslaitoksilta 13 33 803 22 202
 Lainat konserniyhtiöiltä 13 895 3
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 15 1 005 945
Lyhytaikaiset velat yhteensä 37 703 25 150

Velat yhteensä 92 919 85 826

Oma pääoma ja velat yhteensä 142 336 143 438
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1.1. – 31.12.

1 000 € 2007 2006
Liiketoiminta

Tilikauden tulos -8 727 249
Oikaisut tilikauden tulokseen: 8 403 -750
Tulorahoitus ennen nettokäyttöpääoman muutosta - 324 - 501
 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 164 -2 189
 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 78 -548
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 82 -3 238
 Maksetut ja saadut korot -1 657 -2 022
 Maksetut välittömät verot -719 -18
Liiketoiminnan rahavirta -2 458 -5 278

Investoinnit 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -35 -76
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 174 42
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos -3 701 13 284
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos -3 966 220
Investointien rahavirta -7 528 13 470

Rahoitus 
Omien osakkeiden hankinta -157
Pitkäaikaisten lainojen muutos 5 207 -5 214
Pääomalainojen muutos -2 000 -2 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 934 -3 759
Maksetut osingot -1 420
Muut rahoituksen rahavirrat 3 121 2 635
Rahoituksen rahavirta 9 842 -8 495

Rahavarojen muutos - 144 - 303

Rahavarat 1.1. 498 801
Rahavarojen muuntoero
Rahavarojen muutos -144 -303
Rahavarat 31.12.  354  498

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
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1. Laatimisperiaatteet
Suominen Yhtymä Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpi-
tolain mukaisesti (FAS).

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankinta-
menoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suun-
nitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen 
pitoajan perusteella alkuperäisestä hankintahinnasta.

Pysyvien vastaavien poistoajat ovat:
Kuljetusvälineet 4 vuotta 
Koneet ja kalusto 4 – 10 vuotta 
Aineettomat oikeudet ja
muut pitkävaikutteiset menot  4 – 10 vuotta

Tilikauden aikana hankitun käyttöomaisuuden poistot on laskettu 
käyttöönotosta lähtien.

Liikevaihto

Myyntituotoista on vähennetty myynnin välilliset verot sekä myyn-
nin kurssierot. Liikevaihto muodostuu konsernipalveluiden myyn-
nistä ja vuokratuotoista.

Eläkemenojen jaksotus

Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden lakisääteinen eläketurva 
on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Eläkevakuutusmaksut on jak-
sotettu vastamaan suoriteperusteisia palkkoja. 

Ulkomaan rahan määräiset erät

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtuma-
päivän kursseihin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muun-
nettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin 
noteeraamaa keskikurssia. Kurssierot on merkitty tuloslaskelmaan. 
Myyntitulojen suojaamiseksi tehtyjen johdannaisten voitot ja tap-
piot on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Muut 
rahoituksen kurssierot on kirjattu nettomääräisinä rahoituksen 
tuottoihin ja kuluihin.

Johdannaissopimukset

Avoimet valuuttatermiinit arvostetaan käypään arvoon ja käyvän 
arvon muutokset sekä lunastetut termiinit kirjataan välittömästi 
liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 
 
Sähkö- ja korkojohdannaiset arvostetaan käypään arvoon, joka 
perustuu tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Suojausinstrumentin 
erääntyessä osittain tai kokonaan korkotuotto tai -kulu kirjataan 
tuloslaskelmaan korkotuottoihin tai kuluihin ja sähköjohdannais-
ten selvitystulos sähkökulujen oikaisuksi.

Sijoitukset
 
Sijoitukset tytäryhtiöihin arvostetaan hankintamenoon. Julkisesti 
noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon, joka on tilin-
päätöspäivän markkinahinta. Noteeraamattomat osakkeet esite-
tään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole luotetta-
vasti saatavilla.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Sijoituksista tehdään käyvän arvon alentuminen, kun on riittävää 
ulkopuolista näyttöä siitä, että sijoituksen käypä arvo on pysyvästi 
alentunut.

Tuloverot
 
Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vastaava suoriteperusteinen 
vero, joka perustuu paikalliseen verosäännöstön mukaisesti las-
kettavaan verotettavaan tuloon, sekä aikaisempien tilikausien 
verojen oikaisut.

2. Liiketoiminnan muut tuotot 
ja kulut

1 000 € 2007 2006
Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot  12  11
Osakkeiden myyntivoitot
Voitot ja tappiot 
valuuttajohdannaisista
Muut  109  286
Yhteensä  121  297

Liiketoiminnan muut kulut
Käyttöomaisuuden myynti- ja 
romutustappiot  6
Luottotappiot   50
Muut  13  1
Yhteensä  13  57

3. Henkilöstökulut
1 000 € 2007 2006
Palkat ja palkkiot  820  813
Eläkkeet
 Maksupohjaiset eläkejärjestelyt  55  32
Muut henkilöstösivukulut  33  31
Yhteensä  908  876

Johdon palkat ja palkkiot
Hallitusten jäsenet ja 
toimitusjohtaja  566  488

Yhtiön toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläkevakuutus.

Henkilöstö keskimäärin  7  6
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4. Poistot
1 000 € 2007 2006
Toimintokohtaiset poistot
Hallinto  46  53
Yhteensä  46  53

Poistot hyödykeryhmittäin
Koneet ja laitteet  25  27
Muut aineettomat hyödykkeet  21  26
Yhteensä  46  53

5. Rahoitustuotot ja -kulut
1 000 € 2007 2006
Korkotuotot 1 903 1 725

Korkokulut -3 706 -3 678
Arvonalentumiset sijoituksista -112
Valuuttakurssierot (netto)  78  11
Yhteensä -1 725 -2 054

6. Tuloverot
1 000 € 2007 2006
Tilikauden tuloverot varsinaisesta 
toiminnasta -29 -3
Edellisten tilikausien tuloverot  1  46
Yhteensä -28  43

7. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet

1 000 € 2007 2006
Hankintameno 1.1.  91  127
Lisäykset  22  11
Vähennykset ja myynnit  - 42
Loppuun poistetut - 45 - 5
Hankintameno 31.12.  68  91

Kertyneet poistot 1.1. - 51 - 71
Loppuun poistetut  45  4
Vähennysten ja siirtojen 
kertyneet poistot   42
Tilikauden poistot - 21 - 26
Kertyneet poistot 31.12. - 27 - 51

Kirjanpitoarvo 31.12.  41  40

8. Aineelliset hyödykkeet

1 000 €
Koneet ja

kalusto

Muut 
aineelliset

hyödykkeet

Ennakko-
maksut ja 

keskeneräiset
Yhteensä 

2007
Yhteensä 

2006
Hankintameno 1.1.  143  16 0  159  177
Lisäykset  13   13  64
Vähennykset ja myynnit   0 - 41
Loppuun poistetut - 7 - 7 - 38
Siirrot erien välillä   0  0
Hankintameno 31.12.  149  16  0  165  162

Kertyneet poistot 1.1. - 57 0 0 - 57 - 71
Loppuun poistetut  7  7  38
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot   0  3
Tilikauden poistot - 22 - 22 - 27
Kertyneet poistot 31.12. - 72 0 0 - 72 - 57

Kirjanpitoarvo 31.12.  77  16 0  93  105

9. Sijoitukset

1 000 €

Osuudet
saman konsernin

yrityksissä
Muut

sijoitukset
Yhteensä 

2007
Yhteensä 

2006
Hankintameno 1.1. 99 639  21 99 660 99 660
Vähennykset ja myynnit -9 065 -9 065  0
Hankintameno 31.12. 90 574  21 90 595 99 660

Kirjanpitoarvo 31.12. 90 574  21 90 595 99 660
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Konserniyritykset
Osuus yhtiön osakkeista

ja äänimäärästä
  %

Codi International BV, Veenendaal, Alankomaat 100,0
Suominen Kuitukankaat Oy, Nakkila 100,0
Suominen Joustopakkaukset Oy, Tampere 100,0
Suominen Polska Sp. z o.o., Grodzisk Mazowiecki, Puola 100,0
Flexmer Oy, Tampere 100,0

Tytäryhtiöiden kautta omistetut:

Suominen Flexible Packaging AB, Norrköping, Ruotsi 100,0
ZAO Suominen, Pietari, Venäjä 100,0
Suominen Sverige AB, Norrköping, Ruotsi 100,0
Suominen Ikamer Oy, Tampere 100,0

10. Muut lyhytaikaiset saamiset
1 000 € 2007 2006
Muut saamiset  67  

Siirtosaamiset 
 Kela, työterveyshuollon
 korvaukset  1  1
 Välittömät verot  706  59
 Lainojen järjestelypalkkiot  88  112
 Muut  126  99
Siirtosaamiset yhteensä  921  271

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
 Lainasaamiset 7 438 3 472
 Muut saamiset 2 706 2 971
Yhteensä 10 144 6 443

Muut lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 11 132 6 714

11. Oma pääoma
1 000 € 2007 2006
Osakepääoma 1.1. ja 31.12. 11 860 11 860

Ylikurssirahasto 1.1. ja 31.12. 24 681 24 681

Omien osakkeiden rahasto 1.1. -163 -79
Lisäys -157
Vähennys 47 73
Omien osakkeiden rahasto 31.12. -116 -163

Edellisten tilikausien voitto 1.1. 23 025 22 798
Osingonjako -1 420
Siirto omien osakkeiden rahastoon  4 -22
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 21 609 22 776
Tilikauden voitto -8 727  249
Oma pääoma 31.12. 49 307 59 402

Laskelma voitonjakokelpoisista 
varoista
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 21 609 22 776
Omat osakkeet -116 -163
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 21 493 22 613
Tilikauden voitto -8 727  249
Voitonjakokelpoiset varat 12 766 22 863

12. Osakepääoma
Ks. konsernitilinpäätöksen liitetieto 20.
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13. Korolliset velat
1 000 € 2007 2006
Lyhytaikaiset *)
Pääomalainojen lyhennykset 2 000 2 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
 Rahoituslaitoslainojen
 seuraavan vuoden lyhennykset 14 562 7 895
 Eläkelainojen seuraavan
 vuoden lyhennykset  905  905
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 
yhteensä 15 467 8 800

Lyhytaikaiset lainat
 Lyhytaikaiset lainat
 rahoituslaitoksilta 3 000 8 000
  Yritystodistukset 15 336 5 402
  Lainat konserniyrityksiltä  895  3
Yhteensä 36 698 24 205

14. Pakollinen varaus

Vuokravaraus on tehty Turun kiinteistöstä.

1 000 € 2007 2006
Varaus 1.1.  200  400
Varauksen pieneneminen -100 -200
Varaus 31.12. 100 200

15. Ostovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat

1 000 € 2007 2006
Ostovelat  463  323
Muut lyhytaikaiset velat  78  88

Siirtovelat 
  Korot  344  354
 Palkka- ja sosiaalikulut  115  179
Siirtovelat yhteensä  459  533

Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat  6  1

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
velat yhteensä 1 006  945

1 000 € 2007 2006
Pitkäaikaiset
  Pääomalainat 2 000
  Lainat rahoituslaitoksilta 53 212 53 774
  Eläkelainat 1 600 2 505
  Lainat konserniyrityksiltä  404  397
Yhteensä 55 216 58 676

Korolliset velat yhteensä 91 914 82 881

 *) Taseessa lyhytaikaisissa veloissa.

Lyhennykset

1 000 € 2008 2009 2010 2011 2012 2013–
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 
lähivuosina
Rahoituslaitoslainat 14 562 30 129 14 500 5 667 1 166 1 750
Eläkelainat  905  400  400  400  400
Yhteensä 15 467 30 529 14 900 6 067 1 566 1 750

16. Muut vuokrasopimukset
1 000 € 2007 2006
Peruuttamattomien muiden 
vuokrasopimusten 
vähimmäisvuokrat:
Yhden vuoden kuluessa  392  510
Myöhempinä vuosina erääntyvät  382
Yhteensä  392  892
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17. Annetut vakuudet, 
vastuusitoumukset ja muut vastuut 

1 000 € 2007 2006
Takaukset

Lainatakaukset
  Konserniyhtiöiden puolesta 8 596 6 855

Muut takaukset
  Konserniyhtiöiden puolesta 6 176 6 463
  Muiden puolesta 1 557 1 642
Yhteensä 16 329 14 960

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 
vuokrat  28  12
Myöhempinä vuosina erääntyvät 
vuokrat  67  28
Yhteensä  95  40

18. Rahavirtalaskelman oikaisut
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut

1.1. – 31.12.

1 000 € 2007 2006
Oikaisut tilikauden tulokseen:
  Verot  28 -43
  Poistoeron muutos -4
  Saadut konserniavustukset -2 189 -2 635
  Rahoitustuotot ja -kulut 1 726 2 054

  Poistot  46  53
  Arvonalentumiset pysyvistä  
 vastaavista 8 904
  Liiketoiminnan kassavirran   
 muut oikaisut -112 -175
Yhteensä 8 403 -750
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 
allekirjoitus

Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön tulos 1.1. – 31.12.2007 -8 726 969,70 €

Emoyhtiön taseen mukaiset jakokelpoiset varat 1.1.2007 21 608 257,34 €

Omat osakkeet -115 571,97 €

Yhteensä 12 765 715,67 €

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta 0,00 €

Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto 12 765 715,67 €

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

    Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2008

Mikko Maijala Pekka Laaksonen Heikki Bergholm
puheenjohtaja

Kai Hannus Juhani Lassila Heikki Mairinoja 

Kalle Tanhuanpää
toimitusjohtaja
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Suominen Yhtymä Oyj:n 
osakkeenomistajille 

Olemme tarkastaneet Suominen Yhtymä Oyj:n kirjanpidon, tilin-
päätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. –  
31.12.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyt-
töön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 
mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä Suomessa voimassa 
olevien säännösten ja määräysten mukaisesti laaditun toiminta-
kertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyh-
tiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suo-
rittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon kon-
sernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä, toiminta-
kertomuksesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimis-
periaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä 
laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintaker-
tomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkas-
tuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten 
perusteella.

Konsernitilinpäätös 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandar-
dien (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa näiden stan-
dardien ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Tilintarkastuskertomus

Emoyhtiön tilinpäätös, 
toimintakertomus ja hallinto
 
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen 
laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti 
ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuk-
sen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukai-
sesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa 
ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tie-
dot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvistaa 
sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esi-
tys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Tampereella 4. päivänä maaliskuuta 2008 

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Heikki Lassila, KHT
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Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

IFRS
2007

IFRS
2006

IFRS
2005

IFRS
2004

FAS
2004

FAS
2003

Tulos/osake ennen arvonalentumisia 
liikearvosta, € -0,07 -0,08 -0,20 0,22
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, € -0,43 -0,08 -0,20 0,22
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista, € 0,05 -0,02
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä 
liiketoiminnoista, € -0,43 -0,08 -0,15 0,20 0,14 0,43
Liiketoiminnan rahavirta/osake, € 0,12 0,53 0,01 0,22 0,22 1,01
Oma pääoma/osake, € 1,96 2,40 2,44 2,58 2,55 2,98
Osinko/osake, € * 0,00 0,06 0,59
Osinko/tulos, % * -79,6 156,5
Osinko/liiketoiminnan rahavirta, % * 11,4 66,5
Efektiivinen osinkotuotto, % * 2,0 9,0
Hinta/voittosuhde (P/E) jatkuvista 
liiketoiminnoista -4,84 -39,5 -15,9 18,8 29,6 15,3

Tilikauden 
 alin kaupantekokurssi, € 2,01 2,80 3,17 3,84 3,84 4,12
 ylin kaupantekokurssi, € 3,79 3,85 4,52 6,99 6,99 7,01
 keskikurssi, € 3,21 3,32 3,67 5,25 5,25 5,88
 viimeinen kaupantekokurssi, € 2,07 2,97 3,18 4,04 4,04 6,56

Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. € 49,0 70,3 75,4 95,7 95,7 155,4

Ulkopuolisten omistuksessa olevien 
osakkeiden lukumäärä
 keskimäärin vuoden aikana 23 679 266 23 709 255 23 701 335 23 688 974 23 688 974 20 786 936
 vuoden lopussa 23 683 769 23 668 991 23 704 983 23 690 818 23 690 818 23 681 819

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 8 765 455 7 000 722 6 955 745 7 320 156 7 320 156 6 576 231
 % keskimääräisestä osakemäärästä 37,0 29,5 29,3 30,9 30,9 31,6

* Hallituksen ehdotus

Tunnusluvut
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS
2007

IFRS
2006

IFRS
2005

IFRS
2004

FAS
2004

FAS
2003

Liikevaihto, milj. € 215,2 202,6 195,2 222,0 233,2 179,8

Vienti ja ulkomaantoiminnot, milj. € 181,1 169,5 160,3 184,0 191,4 137,3
% liikevaihdosta 84,2 86,9 82,1 82,9 82,1 76,4

Liikevoitto ennen arvonalennuksia, milj. € 1,7 1,2 -3,1 9,9 8,0 15,4
% liikevaihdosta 0,8 0,6 -1,6 4,5 3,4 8,5

Liikevoitto, milj. € -6,8 1,2 -3,1 9,9 8,0 15,4
% liikevaihdosta -3,1 0,6 -1,6 4,5 3,4 8,5

Voitto ennen veroja, milj. € -10,7 -2,7 -6,8 5,8 4,1 12,7
% liikevaihdosta -5,0 -1,4 -3,5 2,6 1,8 7,0

Tilikauden voitto jatkuvista 
 liiketoiminnoista, milj. € -10,1 -1,8 -4,7 5,3
% liikevaihdosta -4,7 -0,9 -2,4 2,4

Tilikauden voitto myydyistä 
 liiketoiminnoista, milj. € 1,1 -0,4
% liikevaihdosta 0,6 -0,2

Tilikauden voitto, milj. € -10,1 -1,8 -3,7 4,9 3,2 8,9
% liikevaihdosta -4,7 -0,9 -1,9 2,2 1,4 5,0

Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 2,7 12,5 0,1 5,3 5,3 21,0

Taseen loppusumma, milj. € 172,4 175,9 185,8 197,4 192,3 199,3

Oman pääoman tuotto (ROE), % -18,8 -3,1 -6,2 7,4 5,0 14,6

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -4,5 0,9 -0,8 6,2 5,2 13,2

Omavaraisuusaste, % 26,9 32,3 31,2 31,0 31,4 35,5

Omavaraisuusaste, %, 
pääomalainat omana pääomana 28,0 34,5 34,4 35,0 35,6 40,5

Gearing, % 210,5 154,4 167,6 160,3 159,2 112,9

Gearing, %, 
pääomalainat omana pääomana 197,7 137,7 142,5 130,2 128,9 86,5

Bruttoinvestoinnit, milj. € 11,3 4,3 7,7 14,6 14,9 66,4
% liikevaihdosta 5,2 2,1 4,0 6,6 6,4 36,9

Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. € 2,1 2,0 2,7 2,7 3,1 2,9
% liikevaihdosta 1,0 1,0 1,4 1,2 1,3 1,6

Henkilöstö keskimäärin 1 070  1 058 1 242 1 332 1 332 1 128
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Tulos/osake
voitto ennen veroja – tuloverot 
konsernin ulkopuolisten omistamien osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä (keskimäärin)

Liiketoiminnan rahavirta/osake
liiketoiminnan rahavirta rahavirtalaskelmasta
konsernin ulkopuolisten omistamien osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä (keskimäärin)

Oma pääoma/osake
oma pääoma 
konsernin ulkopuolisten omistamien osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake
tilikauden osinko/osake
tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

Osinko/tulos, %
osinko/osake x 100
tulos/osake

Osinko/liiketoiminnan
rahavirta, %

osinko/osake x 100
liiketoiminnan rahavirta/osake 

Efektiivinen osinkotuotto, %
osinko/osake x 100
osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Hinta/voitto-suhde (P/E)
osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo
konsernin ulkopuolisten omistamien osakkeiden lukumäärä x 
osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Oman pääoman tuotto
(ROE), %

(voitto ennen veroja – tuloverot) x 100
oma pääoma (vuosineljännesten keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), %

(voitto ennen veroja + voitto myydyistä liiketoiminnoista, ml. verot,
+ korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
(taseen loppusumma - korottomat velat) (vuosineljännesten keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %
oma pääoma x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot

Gearing, %
(korollinen vieras pääoma – korolliset saamiset – rahavarat) x 100
oma pääoma 

Tunnuslukujen laskentaperusteet
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Yhteystiedot

Suominen-konserni
Vestonkatu 24

PL 380

33101 Tampere

Puh.  010 214 300

Faksi 010 214 3530

Sähköposti: info@suominen.fi 

Suominen Codi Wipes
Turbinestraat 19

P.O. Box 417

NL-3900 AK Veenendaal 

Alankomaat

Puh.  +31 (0)318 564 811

Faksi +31 (0)318 525 224

Sähköposti: info@codi.nl

Suominen Nonwovens 
Suomisentie 11

PL 25 

29251 Nakkila 

Puh.  010 214 500

Faksi 010 214 5510 

Sähköposti: nonwovens@suominen.fi 

Suominen Flexibles
Vestonkatu 24

PL 33 

33731 Tampere 

Puh.  010 214 200

Faksi 010 214 2241 

Sähköposti: fl exible@suominen.fi 

www.suominen.fi 
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Tietoja osakkeenomistajille

Taloudellinen tiedottaminen

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3. julkaistaan 23.4.2008

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6. julkaistaan 18.7.2008

Osavuosikatsaus 1.1. – 30.9. julkaistaan 22.10.2008

Vuosikertomus, osavuosikatsaukset ja muut pörssitiedotteet 

julkaistaan suomeksi ja englanniksi. Ne ovat luettavissa heti ilmes-

tymisen jälkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.suominen.fi .  

Kotisivuilla voi myös ilmoittautua vuosikertomusten ja osavuosi-

katsausten postituslistalle. Suomenkielinen vuosikertomus  

postitetaan osakkeenomistajille Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 

ylläpitämän osakasrekisterin tietojen mukaan.

Yhtiökokous

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 

27.3.2008 klo 14.00 Helsingissä Finlandia-talon Elissa-salissa, 

Mannerheimintie 13 e. Yhtiökokouskutsu on julkaistu Aamulehdessä 

3.3.2008. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 

maanantaina 17.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen 

Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeen-

omistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on ilmoittauduttava 

viimeistään keskiviikkona 19.3.2008 klo 16.00 mennessä joko 

kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere, 

sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi , puhelimitse 

numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen tai faksilla numeroon 

010 214 3536. 

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 2007 jaeta 

osinkoa. 

Vuosikertomus

2007

Suominen Yhtymä Oyj

PL 380, 33101 Tampere

Puh. 010 214 300, faksi 010 214 3530

www.suominen.fi 
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