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Nokian Renkaat Oyj  Pörssitiedote 31.10.2013 klo 8.00   

Nokian Renkaat Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013:  
Kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi - hyvä myyntimix, vahva markkina-asema ja 
alentuneet raaka-ainekustannukset tukevat marginaaleja 

7-9/2013: 
Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 3,0 % ja oli 357,0 MEUR (7-9/2012: 368,0 MEUR). 
Liikevoitto parani 11,9 % ja oli 95,7 MEUR (85,5 MEUR). Tilikauden voitto oli 70,9 MEUR (59,6 MEUR). 
Osakekohtainen tulos oli 0,53 euroa (0,45 euroa). 

1-9/2013: 
Nokian Renkaat –konsernin liikevaihto laski 4,9 % ja oli 1 109,1 MEUR (1-9/2012: 1 166,0 MEUR). 
Liikevoitto oli 292,2 MEUR (303,3) ja tilikauden voitto 220,1 MEUR (242,6). Osakekohtainen tulos oli 
1,66 euroa (1,85 euroa). 

Näkymät: 
Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysyntä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa on heikon alkuvuoden 
jälkeen kääntynyt toisella vuosipuoliskolla parempaan suuntaan, ja koko vuoden 2013 kysynnän 
odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa. Venäjällä BKT:n hidastunut kasvu ja vähentynyt 
automyynti vaimentavat kysyntää vielä viimeisellä neljänneksellä, mutta vuoden 2014 alkuun elpymisen 
merkkejä on havaittavissa sekä kesä- että talvirengaskysynnässä.  

Nokian Renkaiden koko vuoden myynnin arvioidaan kasvavan hieman Pohjoismaissa. Keski-
Euroopassa myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Huolimatta markkinaosuuden selvästä 
kasvusta ja talvirengasmyynnin lisääntymisestä, yhtiön koko vuoden myynnin arvioidaan laskevan 
hieman Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. 

Hinnoitteluympäristö vuonna 2013 on haastava kaikissa tuoteryhmissä. Vuoden 2013 katekehitystä 
tukevat kuitenkin vahvistunut teollinen rakenne sekä raaka-ainekustannusten (€/kg) arvioitu  
12,5 %:n lasku, mikä antaa kustannushyötyä noin 50 MEUR edellisvuoteen verrattuna. Venäjän ruplan 
epäsuotuisa kehitys vuoden 2013 aikana heikentää Nokian Renkaat -konsernin koko vuoden 
liikevaihtoa arviolta 25 MEUR ja liikevoittoa arviolta 14 MEUR. 

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman toisella vuosipuoliskolla ja koko vuonna 
2013 edellisvuoteen verrattuna, johtuen Ruplan kurssikehityksestä ja renkaiden heikentyneestä 
kysynnästä Venäjällä. Yhtiö arvioi palaavansa kannattavalle kasvu-uralle vuonna 2014. 

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty 4.10.2013) 
Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskevat hieman vuoteen 2012 verrattuna. 

Edellinen ohjeistus (9.8.2013) 
Vuonna 2013 yhtiöllä on edellytykset saavuttaa vuoden 2012 taso tai maltillinen kasvu liikevaihdossa ja 
liikevoitossa. 

Keskeiset tunnusluvut, MEUR:  

 7-9/13 7-9/12  Muutos% 1-9/13 1-9/12 Muutos% 2012 

Liikevaihto 357,0 368,0 -3,0 1 109,1 1 166,0 -4,9 1 612,4 

Liikevoitto  95,7  85,5 11,9 292,2 303,3 -3,6 415,0 

Liikevoitto-% 26,8 23,2  26,3 26,0  25,7 

Voitto ennen veroja 83,4 73,2 13,9 255,1 283,5 -10,0 387,7 

Tilikauden voitto   70,9   59,6 19,0 220,1 242,6 -9,2 330,9 

Tulos/osake, euroa 0,53 0,45 18,6 1,66 1,85 -10,1 2,52 

Omavaraisuusaste, %      65,6 62,7  71,2 

Liiketoiminnan kassavirta -94,3 -125,9 25,1 -190,2 -289,8 34,3 262,3 

RONA,% (liukuva 12 kk)    21,6 24,3  23,0 

Gearing, %     28,9 35,6  -4,5 
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Toimitusjohtaja Kim Gran:  

”Markkinajohtajuutemme vahvistui edelleen ydinmarkkinoillamme Venäjällä ja Pohjoismaissa, ja 
onnistuimme jälleen kasvattamaan markkinaosuuttamme sekä laajentamaan jakeluamme kaikilla 
myyntialueillamme. Uusi Hakkapeliitta-rengasperheemme on asettanut talvirenkaille uudet 
standardit. Kuluttajat ja jakelijat ovat ottaneet tuotteet erittäin hyvin vastaan, mikä on auttanut meitä 
säilyttämään keskihintamme, parantamaan myyntimixiämme ja saamaan aikaan kohtuullisen 
hyvän tuloksen. Euroopan talouden vastatuuli jatkui ja laajeni Venäjälle, automyynnin ja renkaiden 
kysynnän heikentyessä. Emme näe markkinoilla merkittävää vahvistumista lähiaikoina, mutta 
joitain merkkejä on näkyvissä tilanteen paranemisesta jo toisen vuosipuoliskon aikana ja vuoden 
2014 alussa. Tavoittelemme jatkossakin kasvua ja tulosten parantamista, sekä uusien 
tuotteidemme menestystä, jakelumme laajentamista ja tuottavuutemme kehittämistä. 

Nokian Renkaiden myynti Pohjoismaissa on vahvaa; kasvua tukevat uudistettu 
talvirengasvalikoima sekä laajentuva jakeluverkosto. Ennestään vahvaa asemaamme on tämän 
vuoden aikana parantanut myynnin selvä kasvu Ruotsissa. Venäjän myyntimme kasvu veti henkeä 
kolmannella neljänneksellä, vaikka onnistuimme jälleen kasvattamaan talvirengasmyyntiämme 
myös heikommassa markkinatilanteessa. Keski-Euroopassa uskomme käänteen olevan käsillä ja 
myyntimme kasvaa siellä nopeammin kuin markkinakysyntä keskimäärin.  

Kolmannen neljänneksen kohokohtia meille olivat kannattavuuden säilyminen vahvana sekä 
markkinaosuuksien kasvu. Myyntimiximme oli vahva, turvaten keskihinnan €/kg pysymisen 
ennallaan haastavassa markkinatilanteessa. Marginaalimme säilyivät ulkoisten tekijöiden 
vaikuttaessa kahteen eri suuntaan: toisaalta vahva myötätuuli raaka-ainekustannuksissa antoi 
tukea ja toisaalta Venäjän ruplan epäsuotuisa kurssikehitys ja vaativa hinnoitteluympäristö 
heikensivät tilannetta. Suhteellisen korkea tuotannon käyttöaste ja Venäjän-tehtaan kasvanut 
osuus tuotannosta varmistivat tuottomme, vaikka poistot ja markkinointikustannukset kasvoivat. 

Nykyisessä matalamman markkinakasvun vaiheessa jatkamme tuottavuutemme ja teollisen 
rakenteemme kehittämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä otimme Venäjän-tehtaallamme käyttöön 
uuden tuotantolinjan (linja 12) ja toisella neljänneksellä valmistuivat linjan 13 asennukset. 
Vuosikapasiteettimme Venäjällä nousee yli 15 miljoonaan renkaaseen vuoden 2013 loppuun 
mennessä.  

Jatkamme jakeluverkostomme laajentamista Vianor keihäänkärkenämme. Avasimme tammi-
syyskuussa 124 uutta Vianor-myymälää, kokonaismäärän kasvaessa 1 161:een 26 maassa. 
Venäjällä ja IVY-maissa Nokian Hakka Guarantee -jakeluverkostossa on lähes 3 000 rengasliikettä 
ja autokauppaa. Uusi, kevyempi kumppanuusmallimme Nokian Authorized Dealer (NAD) lähti 
myös liikkeelle, kun Italiassa, Saksassa ja Kiinassa solmittiin yhteensä 262 yhteistyösopimusta. 

Suuntaamme tulevaisuuteen luottavaisina ja täynnä hakkapeliittahenkeä. Uudet tuote- ja 
palveluinnovaatiot sekä Venäjän-tuotannon kasvava osuus tukevat kannattavuuttamme. Uuden 
kärkituotteemme Nokian Hakkapeliitta 8:n mahtava voittoputki autolehtien talvirengastesteissä 
antaa potkua talvirengasmyyntiin ydinmarkkinoillamme. Vianor- ja NAD-myymäläverkostomme 
laajenevat, ja tärkeimmät markkinamme Venäjällä sekä Pohjois-Euroopassa näyttävät 
vahvistumisen merkkejä tarjoten meille hyvän pohjan kannattavalle liiketoiminnalle.” 

 

 

 

 

 



3 
 

Markkinatilanne 

Maailmantalous on näyttänyt vahvistumisen merkkejä viime kuukausien aikana. Kehityksen 
odotetaan loppuvuonna 2013 olevan vaatimatonta, mutta maailmantalouden ennakoidaan 
nousevan 3,9 %:n kasvuun vuonna 2014. ”Fiscal dragin” varjostama Yhdysvallat näyttää kuitenkin 
olevan kasvumoottori, kun asuntosektorin toipuminen ja koheneva työllisyys ruokkivat maan BKT:n 
kasvua jatkossa. Kiinan talouden uskotaan jälleen olevan odotettua vahvempi kasvuennusteen 
ollessa 7,5 % vuonna 2013. Euroopan talous alkoi kesän aikana kasvaa 18 kuukauden taantuman 
jälkeen. Kasvu on kuitenkin vielä haurasta ja epävarmuus jatkuu, koska rahoitussektorilla on 
edelleen useita riskitekijöitä. 

Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla Pohjoismaat jatkaa hidasta, mutta suhteellisen tasaista 
talouskehitystään, vuoden 2013 BKT:n kasvuodotuksen ollessa 1 %. Venäjän talouden 
kasvuennuste vuonna 2013 on laskenut 1,8 %:iin; vuonna 2014 kasvun odotetaan olevan 3,5 %.  

Venäjällä kuluttajaluottamus on ollut suhteellisen hyvällä tasolla, mutta kuluttajien rahankäyttöä 
ovat hillinneet korkea korkotaso ja maailmantalouden heikkenemisen mukanaan tuoma 
epävarmuus. Uusien autojen myynti laski tammi-syyskuussa Venäjällä 7 % verrattuna 
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon; samanaikaisesti 80 % kokonaismyynnistä muodostavat 
ulkomaiset automerkit laskivat 6 %. Syyskuun myynti näyttää vahvistavan, että Venäjän valtion 
käynnistämä korkotukiohjelma uusien autojen ostajille tulee kääntämään uusien autojen myynnin 
kasvuun viimeisellä neljänneksellä ja alkuvuonna 2014. Vuonna 2013 renkaiden kysynnän 
odotetaan Venäjällä laskevan edellisvuoteen verrattuna; talvirengaskysynnän odotetaan laskevan 
hieman ja kesärengaskysynnän selvästi. Renkaiden hinnat ovat laskeneet, erityisesti B-
segmentissä, johtuen hintapaineista ja Japanilaisten valmistajien alennusmyynneistä.  

Euroopassa vaikea taloustilanne heikensi alkuvuonna selvästi kuluttajien luottamusta ja 
rahankäyttöä. Katsauskaudella uusien autojen myynti laski 4 % vertailuajanjaksoon nähden. 
Kolmannen neljänneksen lopulla Pohjois-Euroopassa myynti kuitenkin jo kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna. Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinamyynti heikkeni 2 % sisältäen talvirengasmyynnin 
8 %:n pudotuksen verrattuna tammi-syyskuuhun 2012. Renkaiden kuluttajamyynti kääntyi 
kesäkuukausina nousuun ja talvirenkaiden kysyntä kiihtyi kolmannella neljänneksellä 
sesonkiluonteisesti ja patoutuneen kysynnän vuoksi. Keski-Euroopassa on ollut hintapainetta sekä 
premium- että economy-renkaissa ja valmistajien sisäänmyyntihinnat laskivat ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla. Hintaeroosio näyttää pysähtyneen, mutta hinnankorotuksia ei ole vielä juurikaan 
ollut näköpiirissä. 

Pohjoismaissa uusien autojen myynti heikkeni tammi-syyskuussa 4 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon nähden. Henkilöautonrenkaiden myynti laski Pohjoismaissa lievästi 
1 %:n verran, talvirenkaiden sisäänmyynnin kasvaessa 2 %. Autojen ja autonrenkaiden myynti 
alkoi piristyä katsauskauden loppua kohden, ja koko vuonna 2013 myynnin odotetaan saavuttavan 
edellisvuoden tason, talvirengasmyynnin kasvaessa.  

Raskaiden erikoisrenkaiden kysyntä on edelleen suhteellisen heikkoa. Kaivosrenkaiden kysyntä on 
laskenut metallien heikkenevien hintojen myötä. Metsäkonerenkaiden kysyntä on ollut 
katsauskaudella verrattain heikkoa, mutta parantumisesta on merkkejä näkyvissä.  

Kuorma-autonrenkaiden kysyntä on elpynyt katsauskauden aikana. Euroopassa premium-
renkaiden kysyntä nousi 7 % ja Venäjällä 21 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. 
Pohjoismaissa kysyntä kuitenkin vielä laski 5 %. 

Raaka-aineet 

Rengasteollisuuden raaka-ainehinnat jatkoivat laskuaan katsauskaudella ja myötätuulen odotetaan 
jatkuvan koko vuoden 2013 ja vuoden 2014 ensimmäiselle puoliskolle. Nokian Renkaiden raaka-
ainekustannukset (€/kg) laskivat 12,3 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Raaka-
ainekustannusten odotetaan laskevan viimeisellä neljänneksellä 1 % kolmanteen neljännekseen 
verrattuna ja koko vuonna 12,5 % edellisvuoteen verrattuna, mikä toisi vuonna 2013 arviolta 50 
MEUR kustannushyödyn vuoteen 2012 verrattuna. 
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Heinä-syyskuu 2013  

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 357,0 MEUR (368,0), eli 3,0 % vähemmän kuin vuotta 
aiemmin vastaavana ajanjaksona. Myynti Pohjoismaihin kasvoi 1,0 %. Myynti Venäjälle laski  
24,4 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin yhteensä laski 10,2 %. Myynti Muuhun Eurooppaan nousi 
18,4 % vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myynti Pohjois-Amerikkaan kasvoi 7,2 %. 

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 17,2 % edellisvuoden kolmanteen 
neljännekseen verrattuna ja 8,5 % vuoden 2013 toiseen neljännekseen verrattuna. Kiinteät 
kustannukset olivat 95,0 MEUR (89,7). Kiinteiden kustannusten osuus liikevaihdosta oli 26,6 % 
(24,4 %).  

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 95,7 MEUR (85,5). Liikevoittoa rasittivat kulukirjaukset 
luottotappioista ja -varauksista 2,5 MEUR (0,0). 

Nettorahoituskulut olivat 12,3 MEUR (12,3). Nettokorkokulut olivat 5,4 MEUR (4,8) ja sisälsivät 2,5 
MEUR (2,3) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut 
sisältävät valuuttakurssieroja 6,8 MEUR (7,5), josta 8,6 MEUR on realisoitumatonta. 
Realisoitumaton kurssiero liittyy konsernin sisäiseen ruplamääräiseen lainaan, joka erääntyy 
vuoden lopussa.  

Voitto ennen veroja oli 83,4 MEUR (73,2). Tilikauden voitto oli 70,9 MEUR (59,6). Osakekohtainen 
tulos oli 0,53 euroa (0,45 euroa). 

Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen 
(Liiketoiminnan kassavirta) oli -94,3 MEUR (-125,9). 

Tammi-syyskuu 2013 

Nokian Renkaat -konsernin liikevaihto oli 1 109,1 MEUR (1 166,0), eli 4,9 % vähemmän kuin 
vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Myynti Pohjoismaihin kasvoi 2,0 % muodostaen 32 %  
(31 %) koko konsernin myynnistä. Myynti Venäjälle laski 3,7 %. Myynti Venäjälle ja IVY-maihin 
yhteensä lisääntyi 0,8 % ja oli 37 % (36 %) konsernin myynnistä. Myynti Muuhun Eurooppaan laski 
8,6 % muodostaen 23 % (25 %) konsernin myynnistä. Myynti Pohjois-Amerikkaan väheni 1,1 % ja 
oli 7 % (7 %) konsernin myynnistä. 

Henkilöautonrenkaat-yksikön myynti laski 5,5 % muodostaen 74 % (75 %) koko konsernin 
myynnistä. Raskaiden renkaiden myynti laski 10,2 % ja oli 6 % (6 %) konsernin myynnistä. 
Vianorin myynti kasvoi 0,6 % muodostaen 17 % (16 %) konsernin myynnistä. Muun liiketoiminnan 
myynti nousi 2,4 % ja oli 3 % (3 %) konsernin myynnistä. 

Valmistustoiminnan raaka-ainekustannukset (euroa/kg) laskivat 12,3 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Kiinteät kustannukset olivat 297,2 MEUR (276,7). Kiinteiden kustannusten 
osuus liikevaihdosta oli 26,8 % (23,7 %). Palkat olivat yhteensä 136,7 MEUR (141,7). 

Nokian Renkaat -konsernin liikevoitto oli 292,2 MEUR (303,3). Liikevoittoa rasittivat IFRS 2:n 
mukaisesti optiojärjestelmästä johtuva kulukirjaus 10,2 MEUR (8,3) sekä kulukirjaukset 
luottotappioista ja -varauksista 5,9 MEUR (4,9). 

Nettorahoituskulut olivat 37,1 MEUR (19,7). Nettokorkokulut olivat 13,3 MEUR (11,3) ja sisälsivät 
7,0 MEUR (6,7) vaihtovelkakirjalainaan liittyvää laskennallista kulukirjausta. Nettorahoituskulut 
sisältävät valuuttakurssieroja 23,9 MEUR (8,4), josta 23,9 MEUR on realisoitumatonta. 
Realisoitumaton kurssiero liittyy konsernin sisäiseen ruplamääräiseen lainaan, joka erääntyy 
vuoden lopussa.  

Voitto ennen veroja oli 255,1 MEUR (283,5). Tilikauden voitto oli 220,1 MEUR (242,6). 
Osakekohtainen tulos oli 1,66 euroa (1,85 euroa). 

Liiketoimintaan sitoutuneen pääoman tuottoaste (RONA, liukuva 12 kk) oli 21,6 % (24,3 %). 
Tulorahoitus käyttöpääoman muutoksen, investointien ja käyttöomaisuuden myynnin jälkeen 
(Liiketoiminnan kassavirta) oli -190,2 MEUR (-289,8). 
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Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 4 153 (4 057) ja katsauskauden lopussa 4 201  
(4 009). Konsernin omistamassa Vianor-rengasketjussa työskenteli katsauskauden lopussa 1 497 
(1 329) henkilöä ja Venäjällä 1 344 (1 238) henkilöä. 

Valuuttakurssierot 

Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssieroja 23,9 MEUR (8,4), josta 23,9 MEUR on 
realisoitumatonta kurssieroa liittyen suomalaisen emoyhtiön venäläisille tytäryhtiöille myöntämiin 
vuoden 2013 lopussa erääntyviin ruplamääräisiin konsernin sisäisiin lainoihin.  

Investoinnit 

Katsauskauden investoinnit olivat 104,8 MEUR (168,5). Tämä sisälsi tuotannollisia investointeja 
sekä Venäjän- että Suomen-tehtaisiin, uusien tuotteiden muotteja sekä Vianorin 
laajentumishankkeita 

Taloudellinen asema 30.9.2013 

Velkaantumisaste oli 28,9 % (35,6 %), korollinen nettovelka 417,2 MEUR (480,5) ja omavaraisuus-
aste 65,6 % (62,7 %). 

Konsernin korolliset velat olivat 502,8 MEUR (543,5), josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus 
oli 316,9 MEUR (205,8). Korollisten velkojen keskikorko oli 3,5 % (3,4 %). Vaihtovelkakirjan 
laskennallisen kulukirjauksen eliminoinnin jälkeen korollisten velkojen keskikorko oli 1,9 %  
(2,0 %). Rahavarat olivat 85,7 MEUR (63,0).  

Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli käyttämättömiä luottolimiittejä 536,7 MEUR (479,3), josta 305,9 
MEUR (306,1) oli komittoituja. Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan 
varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille 
tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. 

Verokanta  

Katsauskaudella konsernin verokanta oli 13,7 % (14,4 %). Vuoden 2012 verokanta oli 14,7 %. 
Konsernin verokantaan vaikuttavat Venäjältä saadut, nykyisiin investointeihin ja tuleviin 
lisäinvestointeihin liittyvät verosopimukset. Venäjän viranomaisten kanssa on tehty uusi 
sopimuspaketti koskien lisäinvestointeja nykyiseen tehtaaseen sekä uuden tehtaan rakentamista. 
Sopimus jatkaa verohuojennuksia arviolta vuoteen 2020. Arvioitu verokanta viidelle seuraavalle 
vuodelle on 17 %. 

Viranomaisten viimeiset hyväksynnät Venäjän uudelle tehdasrakennukselle tapahtuivat vuoden 
2012 lopulla, ja sovitut uudet verohuojennukset astuivat voimaan vuoden 2013 alussa. 
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HENKILÖAUTONRENKAAT 

7-9/2013: 
Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 273,8 MEUR (282,9). Liikevoitto kasvoi ja oli 96,3 
MEUR (87,9). Liikevoittoprosentti parani ja oli 35,2 % (31,1 %).  

Liikevoitto kasvoi kolmannella neljänneksellä hyvän myyntimixin, alentuneiden raaka-
ainekustannusten, tuotannon korkean käyttöasteen ja Venäjän-tuotannon osuuden kasvun 
ansiosta. 

1-9/2013: 
Nokian henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 865,4 MEUR (915,9) eli 5,5 % edellisvuoden 
vastaavaa ajanjaksoa vähemmän. Liikevoitto oli 303,3 MEUR (316,7). Liikevoittoprosentti parani ja 
oli 35,0 % (34,6 %).  Myynnin lasku katsauskaudella johtui pääasiassa Keski-Euroopan heikosta 
kysynnästä ja Bridgestonelle tehdyn sopimusvalmistuksen päättymisestä vuoden 2012 lopussa. 

Nokian Renkaat voittaa edelleen lisää markkinaosuutta Venäjällä, IVY-maissa ja Pohjoismaissa, ja 
yhtiö on selvä markkinajohtaja premium- ja keskisegmentin talvirenkaissa. Keski-Euroopassa yhtiö 
on katsauskauden aikana kasvattanut markkinaosuuttaan kaikissa tuoteryhmissä, erityisesti 
talvirenkaissa sekä SUV talvi- ja kesärenkaissa.  

Keskimyyntihinta (€/kg) laski 0,4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, vaikka B-
segmentin tuotteiden osuus myynnistä oli suuri ja hinnoitteluympäristö oli haastava. Talvirenkaat 
muodostivat katsauskaudella 80 % (73 %) renkaiden kappalemääräisestä myynnistä, mikä paransi 
mixiä ja tuki keskihintaa. 

Raaka-ainekustannusten (€/kg) 12 %:n lasku edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 
tuki marginaaleja. 

Talvirenkaiden tuotevalikoiman perusteellinen uudistus, yhteensä viisi uutta tuoteperhettä, tehdään 
vuonna 2013. Yhtiön kaikkien aikojen suurin lanseeraus sisältää uuden sukupolven nastarenkaan 
Hakkapeliitta 8:n sekä nastattomat Hakkapeliitta R2:n ja Hakkapeliitta R2 SUV:n, joilla tavoitellaan 
lisää kasvua ydinmarkkinoilla. Pohjoismaisten tuotteiden lisäksi Nokian Renkaat tuo kaksi uutta 
talvirengasta Keski-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille: Nokian WR G3 ja Nokian WR  
SUV 3. 

Uusi Nokian Hakkapeliitta 8 on dominoinut autolehtien talvirengastestejä voittaen käytännössä ne 
kaikki. Myös Keski-Euroopassa talvirengastestit toivat Nokian Renkaille voittoja ja menestystä 
sikäläisillä avainmarkkinoilla. 

Uusi kesärengasvalikoima, kärkituotteina Nokian Hakka Black, Nokian Hakka Blue, Nokian Hakka 
Green ja Nokian Line, toi useita voittoja autolehtien rengastesteissä ydinmarkkinoilla ja Keski-
Euroopassa 2012-2013.  

Kiinteät kustannukset nousivat johtuen uuden Venäjän-tehtaan käyttöönoton mukanaan tuomasta 
poistojen kasvusta sekä uusien tuotteiden lanseeraukseen liittyneestä markkinointipanostusten 
lisääntymisestä. Kassavirta parani, kun varastot ja investoinnit vähenivät. 

Tuotantomäärä (kpl) oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Ensimmäisen neljänneksen 
vajaakäytön jälkeen tuotanto kasvoi toisella neljänneksellä, kun Venäjän-tehtaiden linja 12 otettiin 
käyttöön maaliskuussa. Venäjän seuraavan linjan (13) asennus valmistui toisen neljänneksen 
aikana. Yhtiö hyödynsi kolmannella neljänneksellä tuotannossa koko kapasiteettiaan toimitusten 

 7-9/13 7-9/12 Muutos% 1-9/13 1-9/12 Muutos% 2012 

Liikevaihto, m€         273,8 282,9 -3,2 865,4 915,9 -5,5 1 220,1 

Liikevoitto, m€   96,3 87,9 9,6 303,3 316,7 -4,2 410,8 

Liikevoitto, %    35,2 31,1  35,0 34,6  33,7 

RONA,% (liukuva 12kk)                                      29,9 34,6  32,5 
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varmistamiseksi kuluttajien talvirengassesongissa. Katsauskauden aikana 81 % yhtiön 
henkilöautonrenkaista (kpl) valmistettiin Venäjällä.  

Vuonna 2013 keskitytään myynnin maksimointiin, keskihinnan puolustamiseen, markkinaosuuksien 
voittamiseen ydinmarkkinoilla uutuustuotteiden avulla, jakeluverkoston laajentamiseen, 
tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin optimaaliseen hyödyntämiseen. 

RASKAAT RENKAAT  

Nokian Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli 70,6 MEUR (78,5) eli 10,2 % vähemmän kuin 
edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto oli 7,5 MEUR (9,9) ja liikevoittoprosentti 10,7 % 
(12,6 %). 

Nokian Raskaiden Renkaiden myynti laski johtuen heikommasta kysynnästä kaivos-, metsäkone- 
ja satamarenkaissa sekä koneenvalmistuksen vähenemisestä Euroopassa useimmissa raskaiden 
renkaiden loppukäyttäjäryhmissä. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta keskihinta pysyi 
samalla tasolla vertailuajankohtaan nähden. Raaka-ainekustannusten aleneminen ja tuottavuuden 
paraneminen tukivat marginaaleja. 

Heikomman kysynnän ja varastotasojen hallinnan vuoksi tuotantomäärää leikattiin työpäiviä 
vähentämällä. Katsauskaudella tuotantoa (tonneja) leikattiin 15 %. Alhainen käyttöaste ja kiinteiden 
kustannusten suhteellisen osuuden kasvu rasittivat kannattavuutta. 

Tehtaassa tehdään parhaillaan investointeja tuotannon modernisoimiseksi, tuotantokapeikkojen 
avaamiseksi ja radial-renkaiden tuotannon lisäämiseksi. Tehtaan tekniset parannukset valmistuvat 
alkuvuodesta 2014. Rakenteelliset muutokset ovat vähentäneet miehitystarvetta, lisänneet 
joustavuutta sekä parantaneet tuotteiden laatua ja tuottavuutta jo katsauskauden aikana. 

Nokian Raskaiden Renkaiden näkymät säilyvät haasteellisina vuonna 2013, koska kysynnän taso 
on suhteellisen alhainen; metsäkoneiden valmistus on tosin näyttänyt piristymisen merkkejä. 
Vuonna 2013 keskitytään myynnin maksimointiin ja tuotantomäärän optimointiin. 

 7-9/13 7-9/12 Muutos% 1-9/13 1-9/12 Muutos% 2012 

Liikevaihto, m€ 23,1 25,0 -7,5 70,6 78,5 -10,2 104,4 

Liikevoitto, m€ 2,7 3,5 -24,8 7,5 9,9 -23,7 11,3 

Liikevoitto, % 11,5 14,2  10,7 12,6  10,8 

RONA,% (liukuva 12 kk)    10,4 14,4  12,5 
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VIANOR  

Oma myyntipisteverkosto 

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 183 (178) omaa myyntipistettä Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, USA:ssa, Sveitsissä ja Venäjällä. Vianorin liikevaihto oli 195,3 MEUR (194,0) eli 0,6 % 
enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Liiketulos oli -14,6 MEUR (-11,7) ja 
liiketulosprosentti -7,5 % (-6,0 %).  

Vianor onnistui strategisissa tehtävissään jakeluverkoston laajentamisessa ja Nokian Renkaiden 
tuotteiden markkinahinnan ohjaamisessa. Vianor pystyi myös voittamaan markkinaosuuksia 
haastavassa markkinatilanteessa. Liikevaihto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. 
Liiketulos oli negatiivinen johtuen toiminnan normaalista sesonkiluonteisuudesta. Liiketuloksen 
odotetaan olevan positiivinen viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2013 johtuen 
talvirengassesongin myynnistä ja tuotoista sekä palvelumyynnin kasvusta.  

Myyntipisteiden toimintamallin kehittäminen rengasmyynnistä autojen huoltamiseen jatkuu 
investoinnein ja paikallisia autohuoltoyrityksiä ostamalla. Katsauskauden loppuun mennessä oli 
toteutettu 43 yritysostoa ja niiden autohuoltopalvelujen integrointia olemassa oleviin Vianor-
liikkeisiin, mikä aiheutti jonkin verran konsolidointikustannuksia. 

Vuonna 2013 on käynnissä erityisiä hankkeita Vianor-verkoston laajentamiseksi, renkaiden 
kuluttajamyynnin ja autohuoltotoiminnan kehittämiseksi sekä asiakaskokemuksen parantamiseksi 
entisestään. Lisäksi on meneillään prosessien läpikäynti (Vianor Way) sekä toiminnanohjaus-
järjestelmän uudistus. 

Franchising- ja partner-verkosto 

Vianor laajensi katsauskauden aikana franchising- ja partner-verkostoaan Nokian Renkaiden 
ydinmarkkinoilla 124 myyntipisteellä. Katsauskauden lopussa Vianor toimii 26 maassa ja Vianor-
verkostoon kuului yhteensä 1 161 myyntipistettä, joista 978 oli partner- ja franchisingpisteitä. 
Nokian Renkaiden markkinaosuudet kasvoivat paikallisesti verkoston laajentumisen myötä. 
Partner-verkoston laajentaminen jatkuu aikaisempien suunnitelmien mukaisesti, tavoitteena 
kasvattaa ketju vuoden 2013 loppuun mennessä yli 1 180 myyntipisteeseen. 

Uusi, kevyempi kumppanuusmalli Nokian Authorized Dealer (NAD) on lähtenyt laajentumaan, kun 
Italiassa, Saksassa ja Kiinassa solmittiin yhteensä 262 yhteistyösopimusta. 

 7-9/13 7-9/12 Muutos% 1-9/13 1-9/12 Muutos% 2012 

Liikevaihto, m€         65,3 64,6 1,0 195,3 194,0 0,6 315,3 

Liiketulos, m€   -4,7 -4,6 -3,3 -14,6 -11,7 -24,5 0,0 

Liiketulos, %    -7,2 -7,0  -7,5 -6,0  0,0 

RONA,% (liukuva 12 kk)                                      -1,6 0,7  0,0 
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MUU LIIKETOIMINTA  

Kuorma-autonrenkaat 

Nokian Kuorma-autonrenkaiden liikevaihto nousi 2,4 % vertailuajanjaksoon nähden ja oli 39,2 
MEUR (38,3). Liikevoitto ja kassavirta paranivat ja olivat hyvällä tasolla.  

Liikevaihto kasvoi, vaikka Kuorma-autonrenkaiden markkina oli haastava Pohjoismaissa kysynnän 
laskiessa 5 % edellisvuoteen verrattuna. Parantunut tuotevalikoima sekä premium- että 
standardirenkaissa kasvatti kuitenkin Nokian kuorma-autonrenkaiden markkinaosuutta 
ydinmarkkinoilla Pohjoismaissa ja Venäjällä. 

Jälleenmyyjien alhaiset varastotasot Pohjoismaissa, premium-kuorma-autonrenkaiden kysynnän 
kasvu Venäjällä sekä talvirengassesongin odotetaan tukevan myyntiä viimeisellä 
vuosineljänneksellä. 

Loppuvuonna keskitytään myynnin lisäämiseen ja markkinaosuuksien parantamiseen 
ydinmarkkinoilla. Laajentuminen Venäjälle ja IVY-maihin ”Vianor Truck” -palvelukonseptia 
hyödyntäen jatkuu. 

VENÄJÄ JA IVY-MAAT 

Yhtiön myynti Venäjällä laski 3,7 % vertailuajanjaksoon nähden ja oli 411,7 MEUR (427,3). Myynti 
IVY-maissa (pois lukien Venäjä) kasvoi ja oli 42,4 MEUR (23,0). Myynti Venäjällä ja IVY-maissa 
yhteensä kasvoi 0,8 % ja oli 454,0 MEUR (450,3). 

Myynti Venäjällä laski, mikä johtui talouden epävarmuuden ja automyynnin heikkenemisen 
aiheuttamasta kesärenkaiden selvästi heikommasta ja talvirenkaiden hieman heikommasta 
markkinakysynnästä. Nokian talvirenkaiden myynti lisääntyi selvästi ja keskihintaisten renkaiden 
osuus myynnistä nousi. Kesärenkaiden myynti laski johtuen jakelijoiden edellisvuoden varastoista 
ja koska yhtiö myi suuren osan kuluvan vuoden kesärenkaista jakelijoille jo vuoden 2012 
viimeisellä neljänneksellä. Nokian talvirenkaiden markkinaosuus nousi selvästi ja yhtiö vahvisti 
markkinajohtajan asemaansa Venäjällä. Myyntisaamiset asiakkailta ja valtion verokannustimien 
maksusuoritukset kotiutuivat suunnitellusti. 

Jakeluverkostoa laajennettiin sekä jakelusopimuksin että Vianorin verkostoa kasvattamalla. 
Venäjällä ja muissa IVY-maissa toimi katsauskauden lopussa yhteensä 603 Vianor-myyntipistettä 
345 kaupungissa. Nokian Renkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä toimiva Hakka Guarantee –
jälleenmyyntiverkosto Venäjällä koostui 2 776 rengasliikkestä, Vianorista, autoliikkeestä ja 
verkkokaupasta. Nokian Renkaiden verkkokauppa kehittyi suunnitelmien mukaan. 

Uuden tehtaan toinen linja (linja 12) otettiin käyttöön ensimmäisellä neljänneksellä, jonka jälkeen 
vuotuinen maksimikapasiteetti Venäjän-tehtaalla oli noin 14 miljoonaa rengasta. Kapasiteetti on 
kasvanut entisestään, kun linjan 13 koneet asennettiin toisen neljänneksen aikana. Linjan 13 
viimeistely kasvattaa vuotuisen kapasiteetin yli 15 miljoonaan renkaaseen vuoden 2013 loppuun 
mennessä. Kolmannella neljänneksellä tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä. 

Nokian Renkaiden Venäjän-tehdas tullimuurien sisäpuolella yhdessä vahvojen brändien ja 
laajentuvan Vianor-rengasketjun kanssa antaa yhtiölle merkittävän kilpailuedun markkinassa. 
Venäjän liityttyä WTO:n jäseneksi rengastullit pienenevät asteittain; henkilö- ja pakettiautojen 
renkaiden tullit putoavat 20 %:sta 18 %:iin vuonna 2013 ja edelleen viiden vuoden aikana asteittain 
10 %:iin. 
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MUUT ASIAT 

1. Optio-oikeudet Helsingin pörssin päälistalle 

Optio-oikeuksia 2010A on yhteensä 1 320 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010A oikeuttaa 
merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 
2010A alkoi 1.5.2012 ja päättyy 31.5.2014. Yhteensä optio-oikeuksilla 2010A voi merkitä enintään 
1 320 000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on 14,84 euroa/osake. 
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. 

Optio-oikeuksia 2010B on yhteensä 1 340 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus 2010B oikeuttaa 
merkitsemään yhden Nokian Renkaat Oyj:n osakkeen. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 
2010B alkoi 1.5.2013 ja päättyy 31.5.2015. Yhteensä optio-oikeuksilla 2010B voi merkitä enintään 
1 340 000 osaketta. Tämänhetkinen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010B on 30,25 euroa/osake. 
Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. 

2. Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet 

Nokian Renkaat Oyj:n 17.12.2012 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2007 optio-
oikeuksien 2007C-optioilla merkitty 116 427 osaketta ja vuoden 2010 optio-oikeuksien 2010A-
optioilla 248 376 osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity 
kaupparekisteriin 19.2.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet 
rekisteröintipäivästä lähtien. Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä 
nousi 132 321 930 osakkeeseen. 

Nokian Renkaat Oyj:n 19.2.2013 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2007 optio-
oikeuksien 2007C-optioilla merkitty 160 246 osaketta ja vuoden 2010 optio-oikeuksien 2010A-
optioilla 127 320 osaketta. Optio-oikeuden 2007C merkintäaika päättyi 31.3.2013. Optio-oikeuksien 
perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.5.2013. Uudet osakkeet 
tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Merkintöjen 
seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä nousi 132 609 496 osakkeeseen. 

Nokian Renkaat Oyj:n 14.5.2013 rekisteröityjen uusien osakkeiden jälkeen on vuoden 2010 optio-
oikeuksien 2010A-optioilla merkitty 464 130 osaketta ja optio-oikeuksien 2010B-optioilla 40 
osaketta. Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 
22.8.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet 
rekisteröintipäivästä lähtien. Merkintöjen seurauksena Nokian Renkaat Oyj:n osakkeiden määrä 
nousi 133 073 666 osakkeeseen. 

3. Osakekurssin kehitys   

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden päättyessä 37,54 euroa (31,65 euroa). 
Katsauskauden volyymipainotettu keskikurssi oli 33,56 euroa (32,12 euroa), ylin noteeraus 38,49 
euroa (38,20 euroa) ja alin 29,85 euroa (24,84 euroa). Katsauskaudella vaihdettiin 97 837 785 
osaketta (148 817 615), mikä on 74 % (113 %) yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön markkina-arvo 
katsauskauden päättyessä oli 4,996 (4,173) miljardia euroa. Osakkeenomistajista 36,4 % (37,0 %) 
oli suomalaisia ja 63,6 % (63,0 %) hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia 
sisältäen Bridgestonen 15,0 %:n omistusosuuden. 

4. Yhtiökokouspäätökset 

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2012 ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 1,45 euroa 
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2013 on 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäiväksi 
päätettiin 26.4.2013 
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4.1. Hallitus ja tilintarkastaja  

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin kuusi. Hallituksen jäseninä jatkavat nykyiset Kim Gran, Hille 
Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä, Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén. Tilintarkastajana jatkaa 
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.   

4.2. Hallituksen jäsenten palkkiot 

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenelle  
40 000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin, että jokaisesta mahdollisesta hallituksen tai sen 
valiokunnan kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle läsnä olleelle jäsenelle, 
toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. 

Vuosipalkkio päätettiin maksaa 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, 
että 12.4.–30.4.2013 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen 
puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. 
Palkkiopäätös tarkoittaa hallituksen jäsenten lopullisen palkkion olevan riippuvainen yhtiön 
osakkeen kurssikehityksestä. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta hallitustyöskentelystä. 

4.3. Optio-oikeuksien antaminen 

Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja 
Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on 
tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan 
henkilöstöä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään 
myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 3 450 000 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. 
Optio-oikeuksista 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013A, 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013B 
ja 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä 
enintään 3 450 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien 
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,5 % yhtiön 
kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos 
merkinnässä annetaan uusia osakkeita. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2013A on 1.5.2015–
31.5.2017, optio-oikeudella 2013B 1.5.2016–31.5.2018 ja optio-oikeudella 2013C 1.5.2017–
31.5.2019. 

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2013, optio-oikeudella 2013B osakkeen 
vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2014 ja optio-oikeudella 
2013C osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2015. 
Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2013, 2014 ja 2015. 

Optio-oikeuksiin 2013 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto velvoitetaan hallituksen 
optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön 
osakkeita osalla optio-oikeuksista saadusta tulosta. 

Optio-oikeuksien ja osakeomistusohjelman ehdot on esitelty 11.4.2013 päivätyn tiedotteen 
liitteessä.  

4.4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 300 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta 
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 0,2 prosenttia 
kaikista yhtiön osakkeista. 
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Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan 
julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen vähimmäisvastike on osakkeen alin 
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja 
enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta 
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa (suunnattu hankinta). 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm. käytettäväksi yhtiön 
kannustinjärjestelmissä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, 
kuitenkin enintään 11.10.2014 asti. 

5. Yritysvastuu 

Nokian Renkaat Oyj on mukana OMX GES Sustainability Finland –indeksissä. Indeksi tarjoaa 
sijoittajille läpinäkyvän, objektiivisen ja luotettavan mittariston vastuulliseen sijoittamiseen. 
Vertailuindeksi käsittää yritysvastuun näkökulmasta 40 johtavaa NASDAQ OMX Helsingissä 
noteerattua yhtiötä. Yritykset valitaan indeksiin sen perusteella, miten hyvin ne täyttävät 
vaatimukset, jotka kohdistuvat yrityksen ympäristöasioiden hoitoon, sosiaaliseen vastuuseen sekä 
hallintotapaan (ESG-asiat). NASDAQ OMX laskee indeksin yhteistyössä GES Investment 
Services’in kanssa. 

Nokian Renkaat julkaisi yritysvastuuraportin kesäkuussa 2013. 

6. Muutoksia osakkeenomistuksessa 

Nokian Renkaat Oyj vastaanotti 2.5.2013 Bridgestone Europe NV:n ja Bridgestone Corporationin 
ilmoituksen, jonka mukaan yhtiöt ovat sopineet, että Bridgestone Europe NV siirsi omistamansa 
Nokian Renkaat Oyj:n osakkeet Bridgestone Corporationin omistukseen 7.5.2013. Tämä sopimus 
laski Bridgestone Europe NV:n omistuksen Nokian Renkaat Oyj:stä alle 5 %:n rajan ja nosti 
Bridgestone Corporationin omistuksen yli 15 %:iin Nokian Renkaat Oyj:n osakekannasta. 

7. Uuden Commercial Tyres –yksikön muodostaminen 1.1.2014 alkaen 

Nokian Renkaat julkisti tiedotteessaan 23.9.2013 päätöksen yhdistää Raskaiden renkaiden ja 
Kuorma-autonrenkaiden tulosyksiköt uudeksi Commercial Tyres -tulosyksiköksi 1.1.2014 alkaen. 
Yhdistyvien yksiköiden liikevaihto vuonna 2012 oli noin 150 miljoonaa euroa ja yksiköt työllistävät 
noin 280 henkilöä Nokialla. Kahden pienen yksikön resurssien, toimintojen ja johdon yhdistämisen 
odotetaan parantavan myyntiä ja kannattavuutta. 

Nykyinen Nokian Kuorma-autonrenkaat-yksikön johtaja Pontus Stenberg tulee olemaan uuden 
tulosyksikön johtaja. Yhdistymisen valmistelun ajaksi Pontus Stenberg nimitettiin myös Raskaat 
renkaat –tulosyksikön johtajaksi 1.10.2013 alkaen. 

8. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat  

Nokian Renkaat ilmoitti tiedotteessaan 4.10.2013, että vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton 
arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2012 verrattuna. Venäjän ruplan epäsuotuisa kehitys vuoden 
2013 aikana heikentää Nokian Renkaat -konsernin koko vuoden liikevaihtoa arviolta 25 MEUR ja 
liikevoittoa arviolta 14 MEUR. 

Samalla kerrottiin, että Nokian Renkaiden uusi talvirengas Nokian Hakkapeliitta 8 on saavuttanut 
loistavaa testimenestystä ja –voittoja kaikissa tärkeimmissä automedioissa, ja yhtiö on kasvattanut 
markkinaosuuttaan kaikilla ydinmarkkinoillaan.  
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LÄHIAJAN RISKIT, EPÄVARMUUSTEKIJÄT JA RIITA-ASIAT  

Maailmantalous on näyttänyt vahvistumisen merkkejä viime kuukausien aikana. Kasvu on kuitenkin 
vielä haurasta ja epävarmuus jatkuu, koska rahoitussektorilla on edelleen useita riskitekijöitä. 
Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla Pohjoismaat jatkaa hidasta, mutta suhteellisen tasaista 
talouskehitystään, kun taas Venäjän talouden kasvuvauhti on hidastunut. Kaiken kaikkiaan 
talouden epävarmuus voi heikentää renkaiden kysyntää ja kasvattaa luottotappioriskiä. 

Yhtiön saatavat kasvoivat katsauskauden aikana sesonkiluonteisesti ja liiketoimintamallin 
mukaisesti. Rengasvarastot ovat suunnitellulla tasolla. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota 
käyttöpääoman hallintaan. Katsauskauden lopussa Venäjän myyntisaatavat edustivat 39 % 
konsernin kaikista myyntisaatavista. 

Vuonna 2013 konsernin liikevaihdosta arviolta 32 % syntyy euromääräisestä myynnistä. 
Merkittävimmät myyntivaluutat euron ohella ovat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunut, 
Yhdysvaltain dollari sekä Ukrainan grivna.  

Nokian Renkaiden muut riskit ja epävarmuustekijät liittyvät renkaiden haastavaan 
hinnoitteluympäristöön. Jos raaka-aineiden hinnat nousevat, yhtiön kannattavuuden säilyminen 
riippuu siitä, miten yhtiön raaka-ainekustannusten nousu saadaan siirrettyä renkaiden hintoihin. 
Venäjän-tehtaan uusien linjojen käyttöönoton tehokkuus riippuu siitä, miten uusien työntekijöiden 
rekrytointi ja pitäminen yhtiössä onnistuu tiukkenevilla työmarkkinoilla. 

Nokian Renkaat -konsernilla ei ole meneillään oikeusprosesseja tai riita-asioita joiden odotettaisiin 
vaikuttavan merkittävästi yhtiön tulokseen tai tulevaisuuden näkymiin. 

NÄKYMÄT VUODELLE 2013 

Maailmantalous on näyttänyt vahvistumisen merkkejä viime kuukausien aikana. Kehityksen 
odotetaan loppuvuonna 2013 olevan vaatimatonta, mutta maailmantalouden kasvun ennakoidaan 
kiihtyvän vuonna 2014. Euroopan talous alkoi kesän aikana kasvaa 18 kuukauden taantuman 
jälkeen. Kasvu on kuitenkin vielä haurasta ja epävarmuus jatkuu, koska rahoitussektorilla on 
edelleen useita riskitekijöitä. 

Nokian Renkaiden ydinmarkkinoilla Pohjoismaat jatkaa hidasta, mutta suhteellisen tasaista 
talouskehitystään, vuoden 2013 BKT:n kasvuodotuksen ollessa 1 %. Venäjän talouden 
kasvuennuste vuonna 2013 on laskenut 1,8 %:iin; vuonna 2014 kasvun odotetaan olevan 3,5 %.  

Henkilöautonrenkaiden jälkimarkkinakysyntä Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa on heikon 
alkuvuoden jälkeen kääntynyt toisella vuosipuoliskolla parempaan suuntaan, ja koko vuoden 2013 
kysynnän odotetaan olevan lähellä edellisvuoden tasoa. Venäjällä BKT:n hidastunut kasvu ja 
vähentynyt automyynti vaimentavat kysyntää vielä viimeisellä neljänneksellä, mutta elpymisen 
merkkejä on havaittavissa sekä kesä- että talvirengaskysynnässä.  

Nokian Renkaiden koko vuoden myynnin arvioidaan kasvavan hieman Pohjoismaissa. Keski-
Euroopassa myynnin arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Huolimatta markkinaosuuden 
selvästä kasvusta ja talvirengasmyynnin lisääntymisestä, yhtiön koko vuoden myynnin arvioidaan 
laskevan hieman Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. 

Hinnoitteluympäristö vuonna 2013 on haastava kaikissa tuoteryhmissä. Vuoden 2013 katekehitystä 
tukevat kuitenkin vahvistunut teollinen rakenne sekä raaka-ainekustannusten (€/kg) arvioitu  
12,5 %:n lasku, mikä antaa kustannushyötyä noin 50 MEUR edellisvuoteen verrattuna. Venäjän 
ruplan epäsuotuisa kehitys vuoden 2013 aikana heikentää Nokian Renkaat -konsernin koko 
vuoden liikevaihtoa arviolta 25 MEUR ja liikevoittoa arviolta 14 MEUR. 

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman toisella vuosipuoliskolla ja koko 
vuonna 2013 edellisvuoteen verrattuna, johtuen Ruplan kurssikehityksestä ja renkaiden 
heikentyneestä kysynnästä Venäjällä. Yhtiö arvioi palaavansa kannattavalle kasvu-uralle vuonna 
2014. 
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Nokian Renkaiden kasvava henkilöautonrenkaiden tuotantokapasiteetti Venäjällä tarjoaa 
kasvumahdollisuuksia sekä tuottavuuden nousua, ja maltillinen kiinteiden kustannusten kasvu 
tukee kannattavuutta. Tuotantoa Nokian-tehtaalla on leikattu Venäjän tuotannon kasvun 
tukemiseksi. Uuden tehtaan toinen linja (linja 12) otettiin käyttöön ensimmäisellä neljänneksellä, 
jonka jälkeen vuotuinen maksimikapasiteetti Venäjän-tehtaalla oli noin 14 miljoonaa rengasta. 
Kapasiteetti on kasvanut entisestään, kun linjan 13 koneet asennettiin toisen neljänneksen aikana. 
Linjan 13 viimeistely kasvattaa vuotuisen kapasiteetin yli 15 miljoonaan renkaaseen vuoden 2013 
loppuun mennessä. Kolmannella neljänneksellä tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä. 

Raskaiden renkaiden kysyntä on edelleen suhteellisen heikko. Nokian Raskaiden Renkaiden 
näkymät ovat heikommat kuin edellisvuonna. Vuonna 2013 keskitytään myyntiin ja tuotantomäärän 
optimointiin. 

Vianorin odotetaan laajentavan vähittäismyyntiketjuaan yli 140:llä uudella myyntipisteellä ja 
saavuttavan 1 180 pisteen kokonaismäärän 2013. Lisäksi Vianorin odotetaan kasvattavan 
myyntiään, jatkavan palveluliiketoimintansa kehittämistä ja tekevän positiivisen liiketuloksen koko 
vuonna 2013.  

Vahva asema ydinmarkkinoilla, laajeneva jakeluverkosto, parantunut kustannusrakenne, jossa 
pääosa valmistuksesta on Venäjän ja IVY-maiden tullimuurien sisäpuolella, sekä uudet 
Hakkapeliitta-testivoittajatuotteet antavat Nokian Renkaille hyvät edellytykset vahvistaa 
markkinajohtajuutta ydinmarkkinoillaan sekä kasvaa jälleen vuonna 2014.  

Taloudellinen ohjeistus (päivitetty 4.10.2013): 
Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto ja liikevoitto laskevat hieman vuoteen 2012 verrattuna. 

Edellinen ohjeistus 9.8.2013: 
Vuonna 2013 yhtiöllä on edellytykset saavuttaa vuoden 2012 taso tai maltillinen kasvu 
liikevaihdossa ja liikevoitossa. 

INVESTOINNIT VUONNA 2013 

Nokian Renkaiden vuoden 2013 investointibudjetti on yhteensä 144 MEUR (209,2), josta Venäjälle 
investoidaan 83 MEUR. Jäljelle jäävä summa sisältää investointeja Nokian-tehtaaseen 
(automaatio, muotit, ICT, T&K) 44 MEUR, Raskaisiin renkaisiin 6 MEUR sekä myyntiyhtiöihin ja 
Vianor-ketjuun yritysostoineen 11 MEUR. 

Nokialla 31.10.2013 

Nokian Renkaat Oyj  

Hallitus 

 

***** 
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin 
tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa 
ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista 
vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Nokian Renkaiden johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja 
tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin 
liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden 
ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin 
tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista. 

***** 
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Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä, 
mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin 
vaatimuksia. 

 

         Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
      

         NOKIAN RENKAAT 
        KONSERNIN TULOSLASKELMA 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12 Viim. 1-12/12 

 
Muutos 

Miljoonina euroina 
    

12 kk 
  

% 

         Liikevaihto 357,0 368,0 1 109,1 1 166,0 1 555,5 1 612,4 
 

-4,9 

Myytyjä suoritteita 
        vastaavat kulut -190,6 -216,4 -596,5 -651,9 -845,2 -900,7 

 
8,5 

Bruttokate 166,4 151,6 512,7 514,2 710,2 711,7 
 

-0,3 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,4 2,6 1,3 3,2 1,9 
  Myynnin ja markkinoinnin kulut -56,5 -55,1 -177,2 -167,4 -248,3 -238,5 
 

-5,8 

Hallinnon kulut -8,6 -7,6 -26,9 -24,6 -37,1 -34,7 
 

-9,6 

Liiketoiminnan muut kulut -6,5 -3,8 -18,9 -20,2 -24,1 -25,4 
 

6,5 

Liikevoitto 95,7 85,5 292,2 303,3 404,0 415,0 
 

-3,6 

Rahoitustuotot 29,0 13,7 68,0 77,7 80,1 89,8 
 

-12,5 

Rahoituskulut -41,3 -26,0 -105,1 -97,4 -124,8 -117,1 
 

-7,9 

Voitto ennen veroja 83,4 73,2 255,1 283,5 359,3 387,7 
 

-10,0 

Verokulut    (1 -12,5 -13,6 -35,0 -41,0 -50,8 -56,8 
 

14,6 

Tilikauden voitto 70,9 59,6 220,1 242,6 308,5 330,9 
 

-9,2 

         Jakautuminen: 
        Emoyhtiön omistajille 71,0 59,7 220,3 242,5 308,6 330,9 

  Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,0 
  

         Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
        voitosta laskettu tulos/osake 
        laimentamaton, euroa    0,53 0,45 1,66 1,85 

 
2,52 

 
-10,3 

laimennettu, euroa      0,58 0,44 1,69 1,80 
 

2,46 
 

-6,3 
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KONSERNIN MUUT LAAJAN  
      TULOKSEN ERÄT 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12 

 
1-12/12 

Miljoonina euroina 
      

       Tilikauden voitto 70,9 59,6 220,1 242,6 
 

330,9 

Muut laajan tuloksen erät 
      verojen jälkeen: 
      Voitot/tappiot nettosijoituksen 
      suojauksista  0,0 -4,4 -1,9 -12,9 

 
-13,4 

Rahavirran suojaukset 0,7 0,1 0,3 0,3 
 

0,5 

Ulkomaisiin yksiköihin  
      liittyvät muuntoerot     10,8 18,2 -45,1 37,8 

 
33,9 

Tilikauden muut laajan tuloksen  
      erät yhteensä verojen jälkeen 11,5 13,9 -46,7 25,3 

 
21,0 

Tilikauden laaja tulos 
      yhteensä 82,5 73,6 173,4 267,8 

 
351,9 

       Tilikauden laajan tuloksen  
      jakautuminen: 
      Emoyhtiön omistajille 82,5 73,6 173,5 267,8 

 
351,9 

Määräysvallattomille omistajille -0,1 0,0 -0,1 0,1 
 

0,1 

       1)Katsauskauden verojen laskentaperusteena on käytetty katsauskauden  
   tulosta vastaavaa veroa. 

       

MUUT TUNNUSLUVUT 
 

30.9.13 30.9.12 
 

31.12.12 Muutos 

      

% 

Omavaraisuusaste, % 
 

65,6 62,7 
 

71,2 
 Gearing, %            

 

28,9 35,6 
 

-4,5 
 Oma pääoma/osake, euro  

 

10,85 10,23 
 

10,89 6,1 

Korollinen nettovelka, 
      milj. euroa 
 

417,2 480,5 
 

-65,2 
 Investoinnit, milj. euroa 

 

104,8 168,5 
 

209,2 
 Poistot, milj. euroa 

 

71,1 60,2 
 

81,9 
 Henkilöstö keskimäärin 

 

4 153 4 057 
 

4 083 
 

       

       Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl)    
      kauden lopussa 
 

133,07 131,93 
 

131,96 
 keskimäärin 

 

132,47 131,00 
 

131,24 
 keskimäärin, laimennettuna 

 

137,60 137,29 
 

137,39 
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KONSERNITASE 
 

30.9.13 30.9.12 
 

31.12.12 

Pitkäaikaiset varat  
     Aineelliset käyttöomaisuus- 
     hyödykkeet 
 

682,9 678,6 
 

692,5 

Liikearvo 
 

69,9 67,3 
 

67,9 

Muut aineettomat hyödykkeet 
 

25,0 25,3 
 

26,4 

Osuudet osakkuusyrityksissä 
 

0,1 0,1 
 

0,1 
Myytävissä olevat 
rahoitusvarat 

 
0,3 0,3 

 
0,3 

Muut saamiset 
 

12,5 19,3 
 

18,2 

Laskennalliset verosaamiset 
 

8,9 9,4 
 

5,4 

Pitkäaikaiset varat yht. 
 

799,5 800,2 
 

810,8 

      Lyhytaikaiset varat 
     Vaihto-omaisuus 
 

351,5 378,9 
 

314,9 

Myyntisaamiset  
 

853,3 821,2 
 

375,7 

Muut saamiset 
 

112,8 91,4 
 

88,0 

Rahavarat 
 

85,7 63,0 
 

430,3 

Lyhytaikaiset varat yht. 
 

1 403,3 1 354,5 
 

1 208,9 
      

Oma pääoma 
     Osakepääoma 
 

25,4 25,4 
 

25,4 

Ylikurssirahasto 
 

181,4 181,4 
 

181,4 

Muuntoerot -rahasto 
 

-83,9 -56,6 
 

-61,0 

Arvonmuutosrahasto 
 

-1,2 -1,7 
 

-1,5 
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto 93,9 79,1 

 
79,3 

Kertyneet voittovarat 
 

1 227,7 1 121,4 
 

1 213,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,3 
 

0,3 

Oma pääoma yht. 
 

1 443,6 1 349,4 
 

1 437,2 

      Pitkäaikaiset velat 
     Laskennalliset verovelat 
 

28,4 30,0 
 

34,9 

Varaukset 
 

0,1 0,1 
 

0,1 

Korolliset rahoitusvelat 
 

186,0 337,7 
 

323,1 

Muut velat 
 

3,8 3,3 
 

3,5 

Pitkäaikaiset velat yht.  
 

218,3 371,1 
 

361,7 

      Lyhytaikaiset velat 
     Ostovelat  
 

95,7 97,4 
 

75,5 

Muut lyhytaikaiset velat 
 

127,1 129,6 
 

99,0 

Varaukset 
 

1,3 1,4 
 

4,3 

Korolliset rahoitusvelat 
 

316,9 205,8 
 

42,0 

Lyhytaikaiset velat yht.  
 

540,9 434,2 
 

220,8 

      Taseen loppusumma 
 

2 202,8 2 154,7 
 

2 019,6 
Operatiivisesta liiketoiminnasta aiheutuvaa käyttöpääoman vaihtelua katetaan 350 
miljoonan euron määräisellä kotimaisella yritystodistusohjelmalla. 

 



18 
 

      

      

      KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 

1-9/13 1-9/12 
 

1-12/12 

Miljoonina euroina 
     

      Liiketoiminnan rahavirta: 
     Toiminnasta kertyneet  
     rahavarat 
 

-95,7 -118,4 
 

486,6 

Rahoituserät ja verot 
 

-79,3 -88,7 
 

-97,9 

Liiketoiminnasta kertyneet 
     nettorahavarat 
 

-175,1 -207,0 
 

388,7 

      Investointien rahavirta: 
     Investointeihin käytetyt 
     nettorahavarat 
 

-103,6 -155,2 
 

-203,4 

      Rahoituksen rahavirta: 
     Osakeannista saadut maksut 
 

14,6 43,7 
 

43,9 

Lyhytaikaisten saamisten 
     ja lainojen muutos 
 

57,8 -69,2 
 

-233,7 

Pitkäaikaisten saamisten 
     ja lainojen muutos 
 

54,0 142,4 
 

126,5 

Maksetut osingot 
 

-191,9 -156,6 
 

-156,6 

Rahoitukseen käytetyt 
     nettorahavarat 
 

-65,5 -39,7 
 

-219,9 

      Rahavarojen nettomuutos 
 

-344,2 -401,9 
 

-34,5 

      Rahavarat tilikauden alussa 
 

430,3 464,5 
 

464,5 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 
 

-0,5 0,4 
 

0,3 

Rahavarat tilikauden lopussa 
 

85,7 63,0 
 

430,3 

  
-344,2 -401,9 

 
-34,5 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 

      

          A = Osakepääoma 
         B = Ylikurssirahasto 
         C = Muuntoerot-rahasto 
         D = Arvonmuutosrahasto 
         E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

       F = Kertyneet voittovarat 
         G = Määräysvallattomien omistajien osuus 

       H = Oma pääoma yhteensä 
         

          

   
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

Miljoonina euroina A B C D E F  G H 
 Oma pääoma 1.1.2012 25,4 181,4 -81,5 -2,0 35,4 1 027,2 0,3 1 186,1 
 Tilikauden voitto 

     
242,5 0,1 242,6 

 Muut laajan tuloksen erät 
         (verovaikutuksella oikaistuna) 
         Rahavirran suojaukset 
   

0,3 
   

0,3 
 Nettosijoituksen suojaus 

  
-12,9 

    
-12,9 

 Muuntoerot 
  

37,8 
   

0,0 37,8 
 Tilikauden laaja tulos 

         yhteensä 
  

24,9 0,3 
 

242,5 0,1 267,8 
 Osingonjako 

     
-156,6 

 
-156,6 

 Käytetyt osakeoptiot 
    

43,7 
  

43,7 
 Osakeperusteiset maksut 

     
8,3 

 
8,3 

 Liiketoimet omistajien  
         kanssa yhteensä 
    

43,7 -148,3 
 

-104,6 
 

        Oma pääoma 30.9.2012 25,4 181,4 -56,6 -1,7 79,1 1121,4 0,3 1 349,4 
 

          Oma pääoma 1.1.2013 25,4 181,4 -61,0 -1,5 79,3 1 213,2 0,3 1 437,2 
 Tilikauden voitto 

     
220,3 -0,1 220,1 

 Muut laajan tuloksen erät 
         (verovaikutuksella oikaistuna) 
         Rahavirran suojaukset 
   

0,3 
   

0,3 
 Nettosijoituksen suojaus 

  
-1,9 

    
-1,9 

 Muuntoerot 
  

-21,0 
  

-24,1 
 

-45,1 
 Tilikauden laaja tulos 

         yhteensä 
  

-22,9 0,3 
 

196,2 -0,1 173,4 
 Osingonjako 

     
-191,9 

 
-191,9 

 Käytetyt osakeoptiot 
    

14,6 
  

14,6 
 Osakeperusteiset maksut 

     
10,2 

 
10,2 

 Liiketoimet omistajien  
         kanssa yhteensä 
    

14,6 -181,7 
 

-167,1 
 Oma pääoma 30.9.2013 25,4 181,4 -83,9 -1,2 93,9 1 227,7 0,2 1 443,6 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
       

        Miljoonina euroina 7-9/13 7-9/12 1-9/13 1-9/12 1-12/12 
 

Muutos 

       
% 

Liikevaihto 
       Henkilöautonrenkaat 273,8 282,9 865,4 915,9 1 220,1 

 
-5,5 

Raskaat renkaat 23,1 25,0 70,6 78,5 104,4 
 

-10,2 

Vianor 65,3 64,6 195,3 194,0 315,3 
 

0,6 

Muut toiminnot  20,5 16,0 49,0 47,3 66,7 
 

3,7 

Eliminoinnit -25,6 -20,4 -71,1 -69,7 -94,1 
 

-2,0 

Yhteensä 357,0 368,0 1 109,1 1 166,0 1 612,4 
 

-4,9 

Liiketulos 
       Henkilöautonrenkaat 96,3 87,9 303,3 316,6 410,8 

 
-4,2 

Raskaat renkaat 2,7 3,5 7,5 9,9 11,3 
 

-23,7 

Vianor -4,7 -4,6 -14,6 -11,7 0,0 
 

-24,5 

Muut toiminnot 2,4 0,4 0,5 -2,6 -5,5 
 

120,4 

Eliminoinnit -1,0 -1,8 -4,5 -8,9 -1,6 
 

49,4 

Yhteensä  95,7 85,5 292,2 303,3 415,0 
 

-3,6 

Liiketulos, % liikevaihdosta 
       Henkilöautonrenkaat 35,2 31,1 35,0 34,6 33,7 

  Raskaat renkaat 11,5 14,2 10,7 12,6 10,8 
  Vianor -7,2 -7,0 -7,5 -6,0 0,0 
  Yhteensä  26,8 23,2 26,3 26,0 25,7 
  

        Kassavirta II 
       Henkilöautonrenkaat -77,3 -111,0 -163,3 -233,4 258,4 

 
30,1 

Raskaat renkaat 2,1 1,4 4,0 -10,2 8,2 
 

139,4 

Vianor -15,2 -23,4 -23,7 -31,8 -1,4 
 

25,7 

Yhteensä  -94,3 -125,9 -190,2 -289,8 262,3 
 

34,3 
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VASTUUSITOUMUKSET 
 

30.9.13 30.9.12 31.12.12 

Miljoonina euroina 
    

     OMASTA VELASTA 
    Kiinteistökiinnitykset 
 

1,1 1,1 1,1 

Pantit 
 

0,2 0,1 0,2 

     MUUT OMAT VASTUUT 
    Takaukset 
 

3,4 3,4 3,4 

Leasing- ja vuokravastuut 
 

82,5 87,3 84,8 

     Aineellisten käyttöomaisuus- 
    hyödykkeiden hankkimista  
    koskevat sitoumukset 
 

2,0 3,0 3,0 

     JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 

30.9.13 30.9.12 31.12.12 

Miljoonina euroina 
    

     KORKOJOHDANNAISET 
    Koronvaihtosopimukset 
    Nimellisarvo 
 

99,2 100,4 40,1 

Käypä arvo 
 

-0,7 -1,6 -1,3 

     VALUUTTAJOHDANNAISET 
    Valuuttatermiinit 
      Nimellisarvo 
 

260,2 717,2 538,4 

  Käypä arvo 
 

0,2 4,6 -1,3 

Valuuttaoptiot, ostetut 
      Nimellisarvo 
 

379,4 81,8 9,5 

  Käypä arvo 
 

2,9 1,2 0,1 

Valuuttaoptiot, asetetut 
      Nimellisarvo 
 

560,9 167,0 19,1 

  Käypä arvo 
 

-1,3 -1,4 -0,1 

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 
     Nimellisarvo 

 
20,0 - 20,0 

  Käypä arvo 
 

2,1 - -0,2 

     SÄHKÖJOHDANNAISET 
    Sähkötermiinit 
    Nimellisarvo 
 

12,3 14,9 13,3 

Käypä arvo 
 

-1,7 -2,0 -1,9 
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KONSERNIN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
     

         
Tulos / osake, euro (EPS): 

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos 
 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
keskimäärin tilikauden aikana  

  

         
Tulos / osake (laimennettu), euro (EPS): 

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos 
 

Osakkeiden osakeantioikaistu ja laimennettu 
lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana  

 
 

         

 

Optioiden laimennusvaikutus on otettu huomioon 
osakkeiden tilikauden keskimääräisen 
markkinahinnan ylittäessä määritetyn 
merkintähinnan. 

 

  

  

         
Omavaraisuusaste, %: 

Oma pääoma x 100 
 (Taseen loppusumma - saadut ennakot) 
 

         
Velkaantumisaste (gearing), %: 

Korollinen nettovelka x 100  
 Oma pääoma  
 

         Oma pääoma / osake, euro: Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 
 

 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 30.9. 
 

          

MYYNTIALUEIDEN MÄÄRITTELY 

Pohjoismaat: Norja, Ruotsi ja Suomi 

Venäjä ja IVY:  

Venäjä, Armenia, Azerbaidzan, Georgia, Kazakstan, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä 

Keski- ja Itä-Eurooppa: 

Alankomaat, Belgia, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, 
Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia,  
Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, Tsekin 
tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro. 

Pohjois-Amerikka: Kanada ja USA 

Ydinmarkkinat: Pohjoismaat sekä Venäjä ja IVY 

***** 

Nokian Renkaat Oyj 

Antti-Jussi Tähtinen 
Markkinointi- ja viestintäjohtaja 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kim Gran, puh. 010 401 7336. 
 
Jakelu: NASDAQ OMX, media ja www.nokiantyres.com 

*****  

http://www.nokiantyres.com/
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Nokian Renkaiden osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 julkistetaan torstaina 31.10.2013 klo 
8.00. 

Tulosta käsittelevä englanninkielinen informaatiotilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään 
samana päivänä klo 10.00 Hotelli Kämpissä, Helsingissä. Tilaisuutta voi kuunnella suorana 
lähetyksenä internetin välityksellä osoitteessa: http://www.nokiantyres.com/tulosinfoq32013 

Tilaisuuden yhteydessä järjestetään myös englanninkielinen puhelinkonferenssi. 
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 
+358 (0)9 2313 9201 tai +44 (0)20 7162 0077 (UK). Tunnus: 937298 

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat ladattavissa ennen tilaisuuden alkua osoitteesta: 
http://www.nokiantyres.com/ir-kalenteri 

Samasta osoitteesta on ladattavissa puhelinkonferenssin jälkeen myös tilaisuuden äänitallenne. 

Nokian Renkaat Oyj:n tulos 2013 julkaistaan perjantaina 7.2.2014. Tiedotteet ja yritysinformaatio 
löytyvät internet-sivuilta osoitteesta www.nokiantyres.com 

 


