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Nokian Renkaat Oyj Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020, 4.8.2020 klo 14.00 
 
Nokian Renkaat Oyj puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: 
COVID-19 ja Venäjä vaikuttivat toiseen neljännekseen – vahva tase tukee vaikeina aikoina 
 
Huhti–kesäkuu 2020 
 

 Liikevaihto oli 270,7 milj. euroa (huhti−kesäkuu 2019: 415,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto laski 31,9 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta ja Venäjän jakelukanavassa 
olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. 

 Segmentit yhteensä liikevoitto oli 24,4 milj. euroa (98,8), ei merkittävää valuuttavaikutusta. Lasku 
johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä ja tehtaiden matalammasta käyttöasteesta. Kuluja 
kirjattiin 47,3 milj. euroa ei-IFRS-rajauksina. Liikevoitto oli -22,8 milj. euroa (94,1). 

 Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,57). Osakekohtainen tulos oli -0,18 
euroa (0,53). 

 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 25,3 milj. euroa (-20,8). 
 

Tammi–kesäkuu 2020 
 

 Liikevaihto oli 550,5 milj. euroa (tammi−kesäkuu 2019: 756,1). Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto laski 25,0 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta, Venäjän jakelukanavassa 
olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä sekä leudosta talvesta 
kaikilla päämarkkinoilla. 

 Segmentit yhteensä liikevoitto oli 40,8 milj. euroa (155,5), ei merkittävää valuuttavaikutusta. 
Lasku johtui alhaisemmista myyntivolyymeistä ja tehtaiden matalammasta käyttöasteesta. Kuluja 
kirjattiin 54,6 milj. euroa ei-IFRS-rajauksina. Liikevoitto oli -13,7 milj. euroa (148,0). 

 Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (2,01; verokiistojen päätökset vaikuttivat 
1,08 euroa positiivisesti). Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (1,94; verokiistojen päätökset 
vaikuttivat 1,08 euroa positiivisesti). 

 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -13,6 milj. euroa (-89,8).  
 Taloudellinen ohjeistus peruttiin maaliskuussa 2020 johtuen lisääntyneestä epävarmuudesta 

auto- ja rengasmarkkinalla. Jatkuvien epävarmuuksien takia yhtiö pidättäytyy ohjeistuksen 
antamisesta vuodelle 2020. 

 
Toimitusjohtaja Jukka Moisio:  

”COVID-19-pandemia vaikutti voimakkaasti Nokian Renkaiden vuoden 2020 toiseen neljännekseen. 
Terveyden ja turvallisuuden kannalta tärkeät laajamittaiset rajoitustoimet johtivat globaalin auto- ja 
rengaskysynnän jyrkkään laskuun. Tämän seurauksena Henkilöautonrenkaiden ja Raskaiden Renkaiden 
liikevaihto laski toisella neljänneksellä. Henkilöautonrenkaiden myyntiin vaikuttivat negatiivisesti myös 
Venäjällä tehdyt toimet jakelukanavan korkeiden varastotasojen alentamiseksi alkuvuoden 2020 
ilmoituksen mukaisesti. Vianorin toinen vuosineljännes oli erinomainen vaikeissa olosuhteissa. 

Olen tyytyväinen, että nopeasti toteuttamamme toimet COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi ja 
liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Tämä ei olisi ollut mahdollista 
ilman tiimimme korkeaa sitoutumista ja joustavuutta. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta 
strategiamme ja lyhyen tähtäimen prioriteettimme ovat selkeät: tarjoamme asiakkaille huippuluokan 
tuotteita ja palveluita samalla kun pidämme kustannukset tiukasti kurissa ja suojaamme rahavirtaa 
investointien supistamisella, aktiivisella käyttöpääoman hallinnalla ja hankkeiden lykkäämisellä.  

Nokian Renkailla on vahva tase ja olemme vahvistaneet yhtiön likviditeettiä edelleen ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla. Lisäksi operatiivinen rahavirta kääntyi positiiviseksi toisella neljänneksellä aktiivisella 
rahavirtojen hallinnalla pienentämällä varastotasoja tuotantoseisokkien avulla.  

Kun katsotaan tämänhetkisten haasteiden yli, meillä on monia mahdollisuuksia kehittää edelleen 
liiketoimintaamme. Olemme investoineet merkittävästi aikaisemmilla kvartaaleilla, ja nyt käytössämme 
oleva kapasiteetti ja osaaminen mahdollistavat myynnin kasvattamisen markkinan elpyessä. Meillä on 
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arvostettu brändi sekä vahva ja kyvykäs tiimi, joka on suoriutunut hyvin tässä poikkeuksellisessa 
tilanteessa. Niiden avulla menestymme tulevilla vuosineljänneksillä.”  
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Avainluvut, milj. euroa   

 4–6 
/20 

4–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

1–6 
/20 

1–6 
/19 

Muutos  
% 

VV*  
Muutos  

% 

2019 

Liikevaihto 270,7 415,7 -34,9 % -31,9 % 550,5 756,1 -27,2 % -25,0 % 1 585,4 

Liikevoitto -22,8 94,1   -13,7 148,0   316,5 

Liikevoitto-% -8,4 % 22,6 %   -2,5 % 19,6 %   19,8 % 

Voitto ennen veroja -26,9 88,9   -21,2 179,5   336,7 

Tilikauden voitto -24,8 73,0   -22,4 267,6   399,9 

Tulos/osake, euroa** -0,18 0,53   -0,16 1,94   2,89 

Segmentit yhteensä 
liikevoitto 

24,4 98,8   40,8 155,5   337,2 

Segmentit yhteensä 
liikevoitto-% 

9,0 % 23,8 %   7,4 % 20,6 %   21,3 % 

Segmentit yhteensä 
tulos/osake, euroa** 

0,09 0,57   0,16 2,01   3,06 

Segmentit yhteensä 
ROCE, %*** 

    10,6 % 17,2 %   18,6 % 

Omavaraisuusaste, 
% 

    63,3 % 70,5 %   75,9 % 

Liiketoiminnasta 
kertyneet 
nettorahavarat 

25,3 -20,8   -13,6 -89,8   219,8 

Gearing, %     16,3 % 15,7 %   2,3 % 

Korollinen nettovelka     254,1 252,0   41,1 

Bruttoinvestoinnit 36,6 93,7   87,5 148,0   299,6 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
** Tulos/osake 1–6/2019 pois lukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 0,86 euroa. Segmentit yhteensä tulos/osake 
1–6/2019 pois lukien em. vaikutus oli 0,93 euroa. 
*** Rullaava 12 kk 
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Markkinatilanne 

 Pohjoismaat Venäjä Eurooppa  
(pl. Pohjoismaat) 

Pohjois-
Amerikka 

Uusien autojen myynti  
1−6/2020 vrt. 1−6/2019 

-25 % -23 % -40 % -25 % 

Henkilöautonrenkaiden 
markkina (sisäänmyynti) 
1−6/2020 vrt. 1−6/2019 

-11 % -33 % -19 % -22 % 

Henkilöautonrenkaiden 
kysyntä E2020  
(johdon arvio) 

laskee laskee laskee laskee 

Raskaiden renkaiden 
segmentit* E2020 
(johdon arvio) 

laskee laskee laskee laskee 

* Nokian Renkaiden ydintuotealueet 
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TALOUDELLINEN TULOS HUHTI–KESÄKUU 2020 

Liikevaihto huhti−kesäkuussa 2020 laski 34,9 % ja oli 270,7 milj. euroa (huhti−kesäkuu 2019: 415,7). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 31,9 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemian takia 
hidastuneesta taloudellisesta toiminnasta ja Venäjän jakelukanavassa olevien korkeiden 
henkilöautonrengasvarastojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Valuuttakurssimuutokset 
heikensivät liikevaihtoa 12,3 milj. euroa.  

Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan 
   
 M€ 

4–6/20 
M€ 

4–6/19 
Muutos 

% 
VV* 

Muutos 
% 

M€ 
2019 

Pohjoismaat 131,3 152,3 -13,8 % -9,2 % 613,2 

Muu Eurooppa 64,6 91,2 -29,2 % -26,3 % 375,5 

Venäjä ja Aasia 39,8 99,4 -60,0 % -56,3 % 324,3 

Amerikka 27,1 55,4 -51,1 % -51,4 % 209,3 

Muut maat 7,9 17,4 -54,4 % -57,1 % 63,2 

Yhteensä 270,7 415,7 -34,9 % -31,9 % 1 585,4 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin  

 
 M€ 

4–6/20 
M€ 

4–6/19 
Muutos 

% 
VV* 

Muutos 
% 

M€ 
2019 

Henkilöautonrenkaat 163,9 296,8 -44,8 % -42,0 % 1 123,8 

Raskaat Renkaat 40,5 47,8 -15,3 % -13,1 % 202,7 

Vianor 80,8 89,8 -9,9 % -5,4 % 336,5 
Muut toiminnot ja 
eliminoinnit 

-14,5 -18,6 22,1 %   -77,6 

Yhteensä 270,7 415,7 -34,9 % -31,9 % 1 585,4 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Valmistustoiminnan raaka-aineiden yksikkökustannukset laskivat 7,5 % viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna, valuutat vaikuttivat negatiivisesti. Yksikkökustannukset laskivat 5,3 % vuoden 
2020 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.  

Segmentit yhteensä liikevoitto oli 24,4 milj. euroa (98,8). Lasku johtui pääasiassa COVID-19-
pandemiasta (vaikutus noin -40 milj. euroa), alhaisemmista myyntivolyymeistä Venäjällä (vaikutus noin -
20 milj. euroa) ja matalammasta kapasiteetin käyttöasteesta. 

Toisen neljänneksen segmentit yhteensä liikevoitto sisältää 47,3 milj. euroa kuluja ei-IFRS-rajauksina 
liittyen arvonalentumisiin ja alaskirjauksiin Vianorissa (18 milj. euroa) ja Henkilöautonrenkaissa (7 milj. 
euroa), tuotekehityskulujen laskentaperiaatteiden yhtenäistämiseen konsernissa (11 milj. euroa) sekä ei-
operatiivisiin eriin, jotka eivät kuvasta Nokian Renkaiden liiketoiminnan kehittymistä (6 milj. euroa). 
Lisäksi ei-IFRS-rajaukset sisältävät 5,8 milj. euroa liittyen Yhdysvaltain-tehtaan ylösajoon.  

Liikevoitto oli -22,8 milj. euroa (94,1). 

Segmenttien liikevoitto liiketoimintayksiköittäin 
 
 M€ 

4–6/20 
M€ 

4–6/19 
M€ 

2019 
Henkilöautonrenkaat 13,6 84,7 308,5 
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Raskaat Renkaat 2,6 8,3 35,7 
Vianor 9,6 9,4 7,7 
Muut toiminnot ja eliminoinnit -1,3 -3,5 -14,7 
Segmentit yhteensä liikevoitto 24,4 98,8 337,5 
Ei-IFRS-rajaukset -47,3 -4,7 -20,8 

Rahoituserät ja verot 

Nettorahoituskulut olivat 4,2 milj. euroa (5,2), sisältäen nettokorkokulut 2,1 milj. euroa (1,5). 
Nettorahoituskulut sisältävät valuuttakurssikuluja 2,0 milj. euroa (3,7). Segmentit yhteensä voitto ennen 
veroja oli 20,3 milj. euroa (93,6). Voitto ennen veroja oli -26,9 milj. euroa (88,9) ja verot olivat 2,1 milj. 
euroa (-15,9). Segmentit yhteensä tilikauden voitto oli 12,7 milj. euroa (77,7; vuosien 2007−2011 
verokiistojen päätökset vaikuttivat 149,6 milj. euroa positiivisesti). Tilikauden voitto oli -24,8 milj. euroa 
(73,0). Segmentit yhteensä osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa (0,57) ja osakekohtainen tulos oli -0,18 
euroa (0,53). 

Nettorahavarat  

Huhti−kesäkuussa 2020 liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 25,3 milj. euroa (-20,8). 
Käyttöpääoma kasvoi 8,5 milj. euroa (kasvoi 112,2). Varastot laskivat 33,9 milj. euroa (laskivat 3,7) ja 
saatavat laskivat 2,4 milj. euroa (kasvoivat 139,0). Lyhytaikaiset korottomat velat laskivat -44,7 milj. 
euroa (kasvoivat 23,0). 

TALOUDELLINEN TULOS TAMMI–KESÄKUU 2020 

Liikevaihto laski 27,2 % tammi−kesäkuussa 2020 ja oli 550,5 milj. euroa (tammi−kesäkuu 2019: 756,1). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 25,0 % johtuen erityisesti COVID-19-pandemiasta, Venäjän 
jakelukanavassa olevien korkeiden henkilöautonrengasvarastojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä 
sekä leudosta talvesta kaikilla päämarkkinoilla. Valuuttakurssimuutokset heikensivät liikevaihtoa 16,8 
milj. euroa.  

Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan 
   
 M€ 

1–6/20 
M€ 

1–6/19 
Muutos 

% 
VV* 

Muutos 
% 

M€ 
2019 

Pohjoismaat 250,4 273,4 -8,2 % -4,7 % 613,2 

Venäjä  125,4 162,3 -22,7 % -21,1 % 375,5 

Muu Eurooppa 96,3 192,1 -49,9 % -47,2 % 324,3 

Amerikka 65,0 99,1 -34,4 % -35,0 % 209,3 

Muut maat 13,4 29,1 -54,8 % -54,8 % 63,2 

Yhteensä 550,5 756,1 -27,2 % -25,0 % 1 585,4 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin  

 
 M€ 

1–6/20 
M€ 

1–6/19 
Muutos 

% 
VV* 

Muutos 
% 

M€ 
2019 

Henkilöautonrenkaat 354,4 549,8 -35,5 % -33,4 % 1 123,8 

Raskaat Renkaat 91,6 96,1 -4,6 % -3,3 % 202,7 

Vianor 135,3 146,7 -7,8 % -3,9 % 336,5 
Muut toiminnot ja 
eliminoinnit 

-30,8 -36,5 15,7 %  -77,6 



    7 
 

 Nokian Renkaiden puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020 
 

Yhteensä 550,5 756,1 -27,2 % -25,0 % 1 585,4 
* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Valmistustoiminnan raaka-aineiden yksikkökustannukset (EUR/kg) laskivat 5,3 % viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, valuutat vaikuttivat negatiivisesti. 

Segmentit yhteensä liikevoitto oli 40,8 milj. euroa (155,5). Lasku johtui pääasiassa COVID-19-
pandemiasta (vaikutus noin -50 milj. euroa), alhaisemmista myyntivolyymeistä Venäjällä (vaikutus noin -
40 milj. euroa) ja matalammasta kapasiteetin käyttöasteesta. 

Tammi−kesäkuun segmentit yhteensä liikevoitto sisältää 54,6 milj. euroa kuluja ei-IFRS-rajauksina 
liittyen arvonalentumisiin ja alaskirjauksiin Vianorissa (18 milj. euroa) ja Henkilöautonrenkaissa (7 milj. 
euroa), tuotekehityskulujen laskentaperiaatteiden yhtenäistämiseen konsernissa (11 milj. euroa) sekä ei-
operatiivisiin eriin, jotka eivät kuvasta Nokian Renkaiden liiketoiminnan kehittymistä (6 milj. euroa). 
Lisäksi ei-IFRS-rajaukset sisältävät 13,1 milj. euroa liittyen Yhdysvaltain-tehtaan ylösajoon.  

Liikevoitto oli -13,7 milj. euroa (148,0). 

Segmenttien liikevoitto liiketoimintayksiköittäin 
 
 M€ 

1–6/20 
M€ 

1–6/19 
M€ 

2019 
Henkilöautonrenkaat 39,5 150,7 308,5 

Raskaat Renkaat 10,8 17,3 35,7 

Vianor -2,8 -2,6 7,7 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -6,7 -9,8 -14,7 

Segmentit yhteensä liikevoitto 40,8 155,5 337,5 

Ei-IFRS-rajaukset -54,6 -7,5 -20,8 

Rahoituserät ja verot 

Nettorahoituskulut olivat 7,4 milj. euroa (nettorahoitustuotot 31,5; sisältävät 35,9 milj. euroa verokiistoihin 
liittyviä palautuksia) sisältäen nettokorkokulut 3,5 milj. euroa (nettokorkotuotot 32,5). Nettorahoituskulut 
sisältävät valuuttakurssikuluja 3,9 milj. euroa (0,9). Segmentit yhteensä voitto ennen veroja oli 33,4 milj. 
euroa (187,0). Voitto ennen veroja oli -21,2 milj. euroa (179,5) ja verot olivat -1,2 milj. euroa (88,1). 
Segmentit yhteensä tilikauden voitto oli 22,4 milj. euroa (275,1; vuosien 2007−2011 verokiistojen 
päätökset vaikuttivat 149,6 milj. euroa positiivisesti). Tilikauden tulos oli -22,4 milj. euroa (267,6; 
verokiistojen lopulliset päätökset vaikuttivat positiivisesti 149,6 milj. euroa). Segmentit yhteensä 
osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (2,01; verokiistojen päätökset vaikuttivat positiivisesti 1,08 euroa). 
Osakekohtainen tulos oli -0,16 euroa (1,94; verokiistojen päätökset vaikuttivat positiivisesti 1,08 euroa).  

Nettorahavarat  

Tammi−kesäkuussa 2020 liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -13,6 milj. euroa (-89,8). 
Käyttöpääoma kasvoi 70,7 milj. euroa (kasvoi 410,2). Varastot kasvoivat 7,2 milj. euroa (kasvoivat 19,7) 
ja saatavat kasvoivat 12,5 milj. euroa (kasvoivat 223,4). Lyhytaikaiset korottomat velat laskivat 50,1 milj. 
euroa (laskivat 167,1). 

Investoinnit 

Tammi−kesäkuussa 2020 investoinnit olivat 87,5 milj. euroa (148,0). Tämä sisälsi uuden Yhdysvaltain-
tehtaan rakentamista, testikeskuksen Espanjassa sekä tuotantoinvestointeja Raskaissa Renkaissa. 
Strategiset projektit etenevät pääpiirteittäin suunnitellusti, mutta aikatauluihin tulee viivästyksiä COVID-
19-pandemian vuoksi. Poistot olivat yhteensä 90,3 milj. euroa (61,3). 

Taloudellinen asema 30.6.2020 
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Nokian Renkaat on tehnyt toimenpiteitä likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja 
nostamattomat pitkä- ja lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 30.6.2020 yhteensä 734,1 milj. euroa 
(424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). Huhtikuussa komittoitujen luottolimiittien määrää nostettiin 125 
milj. eurolla. 

 
 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 
Rahavarat, M€ 403,7 109,3 218,8  
Korolliset velat, M€ 657,8 361,3 259,9  
    josta lyhytaikaisten korollisten velkojen osuus, M€ 446,6 116,1 30,9  
Korollinen nettovelka, M€ 254,1 252,0 41,1  
Käyttämättömät luottolimiitit*, M€ 567,3 458,7 561,0  
    josta komittoituja, M€ 330,4 205,5 205,5  
Velkaantumisaste, % 16,3 % 15,7 % 2,3 % 

Omavaraisuusaste, % 63,3 %  70,5 % 75,9 %  
* Lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja yritystodistusohjelmalla rahoitetaan varastoja, myyntisaatavia ja jakelukanavina toimivia 
tytäryrityksiä sekä hallitaan konsernille tyypillinen käyttöpääomakassavirran kausivaihtelu. Yritystodistusohjelmaa korotettiin 350 
milj. eurosta 500 milj. euroon huhtikuussa 2020. 
 
Henkilöstö 

Nokian Renkaat ryhtyi tarvittaviin varotoimiin COVID-19-pandemian alkaessa varmistaakseen 
työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden. Toimiin sisältyvät fyysinen eristäytyminen, matkustuskiellot, 
siirtyminen etätyöskentelyyn kaikkialla missä mahdollista ja eri maiden terveyssuositusten 
noudattaminen. Yhtiö ilmoitti Suomea koskevista määräaikaisista lomautuksista ensimmäisellä 
neljänneksellä sopeuttaakseen henkilöstömääräänsä alhaisempiin tuotantotasoihin ja heikkenevään 
kysyntään. Nämä toimenpiteet jatkuivat toisella vuosineljänneksellä ja niitä on suunniteltu jatkettavan 
tulevilla neljänneksillä. Kaikissa toimintamaissa tehtiin toisella neljänneksellä kustannussäästöihin 
tähtääviä sopeutustoimia ja yhtiö toteuttaa lisäsäästöjä, jos kysyntä ei palaudu. Nokian Renkaiden 
johtoryhmä työskentelee kuukauden ilman palkkaa vuonna 2020. 
 
 1–6/20 1–6/19 2019* 
Konsernin henkilöstö    
      keskimäärin 4 915 4 816 4 995 
      katsauskauden lopussa 4 729 4 880 4 847  
      Suomessa, katsauskauden lopussa 1 724 1 793 1 781  
      Venäjällä, katsauskauden lopussa 1 565 1 615 1 604 
      Pohjois-Amerikassa, katsauskauden lopussa 291 262 296  
Vianorin (oma) henkilöstö, katsauskauden lopussa 1 504 1 593 1 504  

* Luvut korjattu sisältämään joulukuun 2019 passiiviset työsuhteet (pitkillä lomilla olevat työntekijät). 
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LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET 

Henkilöautonrenkaat   

 4–6 
/20 

4–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

1–6 
/20 

1–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

2019 

Liikevaihto, M€ 163,9 296,8 -44,8 % -42,0 % 354,4 549,8 -35,5 % -33,4 % 1 123,8  
Segmentin 
liikevoitto, M€ 

13,6 84,7   39,5 150,7   308,5 

Segmentin 
liikevoitto, % 

8,3 % 28,5 %   11,1 % 27,4 %   27,4 %  

* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Huhti−kesäkuu 2020  

Huhti−kesäkuussa 2020 Henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 163,9 milj. euroa (296,8). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 42,0 % johtuen COVID-19-pandemiasta ja Venäjän 
jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. 
Keskimyyntihinta vertailukelpoisilla valuutoilla laski huhti−kesäkuussa 2020 johtuen Venäjällä tehdyistä 
toimista sekä kesärenkaiden myynnin kasvusta ja talvirenkaiden myynnin laskusta.  

Segmentin liikevoitto oli 13,6 milj. euroa (84,7). Lasku johtui pääasiassa COVID-19-pandemiasta 
(vaikutus noin -35 milj. euroa), alhaisemmista myyntivolyymeistä Venäjällä (vaikutus noin -20 milj. euroa) 
ja matalammasta kapasiteetin käyttöasteesta.  

Tammi−kesäkuu 2020 

Tammi−kesäkuussa 2020 Henkilöautonrenkaiden liikevaihto oli 354,4 milj. euroa (549,8). 
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto laski 33,4 % johtuen COVID-19-pandemiasta, Venäjän 
jakelukanavassa olevien korkeiden varastotasojen alentamiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja leudosta 
talvesta. Keskimyyntihinta vertailukelpoisilla valuutoilla laski tammi−kesäkuussa 2020 johtuen Venäjällä 
tehdyistä toimista sekä kesärenkaiden myynnin kasvusta ja talvirenkaiden myynnin laskusta. 
Tammi−kesäkuussa 2020 talvirenkaiden osuus myynnistä oli 58 % (68 %), kesärenkaiden 29 % (22 %) 
ja all season -renkaiden 13 % (10 %).  

Kesärengasvarastot ovat laskeneet Venäjän jakeluketjussa edeltäneestä vuodesta, mutta varastot ovat 
edelleen normaalia korkeammalla tasolla johtuen heikosta ja viivästyneestä ulosmyynnistä. 
Talvirengasvarastot laskivat Venäjän jakelukanavassa edeltäneeseen vuoteen verrattuna, sillä yhtiö 
rajoittaa renkaiden sisäänmyyntiä vuoden 2020 aikana varastotasojen sopeuttamiseksi vastaamaan 
heikkoa kuluttajakysyntää. 

Segmentin liikevoitto oli 39,5 milj. euroa (150,7). Lasku johtui pääasiassa COVID-19-pandemiasta 
(vaikutus noin -45 milj. euroa), alhaisemmista myyntivolyymeistä Venäjällä (vaikutus noin -40 milj. euroa) 
ja matalammasta kapasiteetin käyttöasteesta kaikissa tehtaissa.  

Tuotantoa sopeutettiin vastaamaan markkinoiden kysyntää Venäjällä ja Suomessa. Yhdysvaltain-
tehtaalla on siirretty toisen työvuoron rekrytointia myöhemmäksi. Kokonaistuotantomäärä (kpl) laski 39 % 
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tammi−kesäkuussa 2020 henkilöautonrenkaista (kpl) 
86 % (83 %) valmistettiin Venäjällä.  

Maaliskuussa Nokian Renkaat lanseerasi uuden korkean nopeusluokan Nokian Snowproof P  
-talvirenkaan Keski-Euroopan markkinoille. Katsauskaudella yhtiön tuotteet menestyivät useissa 
autolehtien rengastesteissä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi/testimenestys/. 

Markkinatilanne Venäjällä  

Vuonna 2020 yhtiö odottaa uusien autojen myynnin Venäjällä laskevan noin 20–25 % vuoteen 2019 
verrattuna johtuen COVID-19-pandemiaan liittyvistä rajoitustoimista ja meneillään olevasta talouden 
taantumasta. Kokonaisuudessaan renkaiden jälkimarkkinan sisäänmyynnin arvioidaan laskevan 
Venäjällä noin 20 % vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna heikon kysynnän ja korkeiden varastotasojen 
vuoksi.  
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Raskaat Renkaat  

 4–6 
/20 

4–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

1–6 
/20 

1–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

2019 

Liikevaihto, M€ 40,5 47,8 -15,3 % -13,1 % 91,6 96,1 -4,6 % -3,3 % 202,7  

Segmentin liikevoitto, 
M€ 

2,6 8,3   10,8 17,3   35,7  

Segmentin liikevoitto, 
% 

6,4 % 17,4 %   11,8 % 18,0 %   17,6 %  

* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
 
Huhti−kesäkuu 2020 

Huhti−kesäkuussa 2020 Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli 40,5 milj. euroa (47,8). Vertailukelpoisilla 
valuutoilla liikevaihto laski 13,1 % johtuen alhaisemmista myyntivolyymeistä erityisesti 
ensiasennusmarkkinalla. Pois lukien Levypyörä-yritysosto elokuussa 2019, liikevaihto laski 21,9 %.  

Segmentin liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (8,3), johon vaikuttivat negatiivisesti alhaisemmat myyntivolyymit 
ja matalampi kapasiteetin käyttöaste. 

Tammi−kesäkuu 2020 

Tammi−kesäkuussa 2020 Raskaiden Renkaiden liikevaihto oli 91,6 milj. euroa (96,1). Vertailukelpoisilla 
valuutoilla liikevaihto laski 3,3 % johtuen alhaisemmista myyntivolyymeistä erityisesti 
ensiasennusmarkkinalla. Pois lukien Levypyörä-yritysosto elokuussa 2019, liikevaihto laski 11,6 %. 

Segmentin liikevoitto oli 10,8 milj. euroa (17,3), johon vaikuttivat negatiivisesti alhaisemmat 
myyntivolyymit ja matalampi kapasiteetin käyttöaste. 

Tuotelanseeraukset ja uudet innovaatiot jatkuivat tammi−kesäkuussa. Esimerkiksi uusi Nokian 
Hakkapeliitta Truck E2 -rengasvalikoima kuorma-autoihin lanseerattiin ja uuden Nokian Ground King -
traktorirenkaan tuotanto alkoi. Nokian Tractor King -rengasvalikoimaan lisättiin useita uusia kokoja.   
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Vianor, omat pisteet  
 
 4–6 

/20 
4–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

1–6 
/20 

1–6 
/19 

Muutos 
% 

VV* 
Muutos 

% 

2019 

Liikevaihto, M€ 80,8 89,8 -9,9 % -5,4 % 135,3 146,7 -7,8 % -3,9 % 336,5 

Segmentin liikevoitto, 
M€ 

9,6 9,4   -2,8 -2,6    7,7**  

Segmentin liikevoitto, 
% 

11,8 % 10,4 %   -2,1 % -1,8 %   2,3 %  

Omat palvelupisteet, 
kpl, ajanjakson 
lopussa 

186 188       189 

* Vertailukelpoisilla valuutoilla 
** Sisältää 2,0 milj. euron voiton kiinteistön myynnistä 
 
Huhti−kesäkuu 2020 
 
Huhti−kesäkuussa 2020 Vianorin liikevaihto oli 80,8 milj. euroa (89,8). Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto laski 5,4 %. 

Segmentin liikevoitto oli 9,6 milj. euroa (9,4). Oikea-aikainen reagointi toimintamaissa johti hyvään 
tulokseen. 

Tammi−kesäkuu 2020 

Tammi−kesäkuussa 2020 Vianorin liikevaihto oli 135,3 milj. euroa (146,7). Vertailukelpoisilla valuutoilla 
liikevaihto laski 3,9 %. 

Segmentin liikevoitto oli -2,8 milj. euroa (-2,6).  

Katsauskauden lopussa Vianorilla oli 186 (188) omaa palvelupistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja 
USA:ssa. 
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Segmentit yhteensä ja Nokian Renkaat yhteensä -lukujen täsmäytyslaskelma 
 

4–6/2020 Liike-
vaihto 

Myytyjä 
suoritteita 
vastaavat 

kulut 

Myynnin, 
markkinoinnin 

ja hallinnon 
kulut 

Liike-
toiminnan 
muut kulut 

/ tuotot 

Liike-
voitto 

Rahoitus-
tuotot / 
kulut  

 

Verot Tili-
kauden 
voitto 

Segmentit yhteensä 270,7 -187,6 -54,4 -4,2 24,4 -4,2 -7,6 12,7 

Yhdysvaltain-tehtaan 
ylösajo 

 -5,5 -0,3  -5,8  2,7 -3,1 

Aineellisten ja 
aineettomien 
hyödykkeiden 
arvonalentumiset ja 
alaskirjaukset, ja tietyt 
muut erät 

 -6,2 -13,7 -5,0 -24,9  3,8 -21,1 

Konsernin 
tuotekehityskulujen 
laskentaperiaatteiden 
yhtenäistäminen  

 -5,7 -4,9  -10,6  2,1 -8,5 

Ei-operatiiviset erät ja 
muut 

  -5,6 -0,4 -6,0  1,2 -4,8 

Ei-IFRS-rajaukset   -17,4 -24,5 -5,4 -47,3  9,8 37,5 

Nokian Renkaat 
yhteensä 

270,7 -205,0 -78,9 -9,6 -22,8 -4,2 2,1 -24,8 

 
1–6/2020  Liike-

vaihto 
Myytyjä 

suoritteita 
vastaavat 

kulut 

Myynnin, 
markkinoinnin 

ja hallinnon 
kulut 

Liike-
toiminnan 
muut kulut 

/ tuotot 

Liike-
voitto 

Rahoitus-
tuotot / 
kulut  

 

Verot Tili-
kauden 
voitto 

Segmentit yhteensä  550,5 -385,2 -116,5 -8,0 40,8 -7,4 -11,0 22,4 

Yhdysvaltain-tehtaan 
ylösajo 

  -11,3 -1,8  -13,1  2,7 -10,4 

Aineellisten ja 
aineettomien 
hyödykkeiden 
arvonalentumiset ja 
alaskirjaukset, ja 
tietyt muut erät 

  -6,2 -13,7 -5,0 -24,9  3,8 -21,1 

Konsernin 
tuotekehityskulujen 
laskentaperiaatteiden 
yhtenäistäminen  

  -5,7 -4,9  -10,5  2,1 -8,4 

Ei-operatiiviset erät ja 
muut 

   -5,6 -0,4 -6,0  1,2 -4,8 

Ei-IFRS-rajaukset    -23,2 -26,0 -5,4 -54,6  9,8 44,8 

Nokian Renkaat 
yhteensä 

 550,5 -408,4 -142,5 -13,4 -13,7 -7,4 -1,2 -22,4 
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OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 

Kesäkuun 2020 lopussa osakkeiden lukumäärä oli 138 921 750. 

Valtuutukset  

Vuoden 2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli noin 
9,9 % kaikista yhtiön osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. 

Vuoden 2020 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta 
osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus 
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Tämä 
valtuutus kumoaa kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen 
valtuutukset. 

Vuoden 2019 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen 
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli 3,6 % 
kaikista yhtiön osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus oli voimassa vuoden 2020 
yhtiökokoukseen asti. 

Hallitus ei käyttänyt valtuutuksia tammi−kesäkuussa 2020.   

Omat osakkeet 

Nokian Renkaat ei ostanut omia osakkeitaan katsauskaudella eikä omistanut 30.6.2020 yhtään yhtiön 
osaketta. 

Yhtiöllä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän 
hallinnoinnista. Nokian Renkaiden kannustinosakkeet ovat ulkopuolisen omaisuutta, kunnes osakkeet 
kannustinjärjestelmän puitteissa luovutetaan sen osallistujille. 30.6.2020 näiden konsernitaseessa omina 
osakkeina raportoitavien osakkeiden määrä oli 497 400 kappaletta (31.12.2019: 197 947). Tämä 
osakemäärä vastasi 0,36 % (0,14 %) yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. 

Kaupankäynti osakkeella 

Katsauskaudella vaihdettiin 190 973 943 osaketta (91 803 281) Nasdaq Helsingissä, mikä on 137 % (66 
%) yhtiön koko osakekannasta. Keskimääräinen päivävolyymi katsauskaudella oli 1 552 634 osaketta 
(746 368). Nokian Renkaiden osakkeilla käydään kauppaa myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla 
kuten BATS CXE:ssä, Turquoisessa ja BATS BXE:ssä. Osakkeita vaihdettiin näillä vaihtoehtoisilla 
kaupankäyntipaikoilla yhteensä 92 250 683 (55 904 312) kappaletta katsauskaudella. 

Nokian Renkaiden osakekurssi oli katsauskauden lopussa 19,54 euroa (27,46). Katsauskauden 
volyymipainotettu keskikurssi oli 20,96 euroa (28,99), ylin noteeraus 27,67 euroa (32,44) ja alin 16,38 
euroa (24,92). Yhtiön markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 2,7 (3,8) miljardia euroa. 

Rekisteröityjen osakkeenomistajien määrä oli 64 965 (51 348) katsauskauden lopussa. 
Osakkeenomistajista 42,9 % (34,1 %) oli suomalaisia ja 57,1 % (65,9 %) ulkomaisia ja 
hallintarekisterissä olevia ulkomaisia osakkeenomistajia. Julkisyhteisöt omistivat 12,8 % (10,6 %), 
rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6,5 % (4,8 %), kotitaloudet 16,4 % (12,9 %), voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 3,5 % (3,5 %) ja yhtiöt 3,7 % (2,4 %). 

Muutoksia osakkeenomistuksessa  

Nokian Renkaat vastaanotti Sprucegrove Investment Managementilta 10.3. ilmoituksen, jonka 
mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 %:n rajan 9.3. tehtyjen 
osakekauppojen seurauksena. 
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Nokian Renkaat vastaanotti Sprucegrove Investment Managementilta 18.6. ilmoituksen, jonka 
mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista oli laskenut alle 5 %:n rajan 17.6. tehtyjen 
osakekauppojen seurauksena. 

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock, Inc,:lta 11.3., 12.6. ja 18.6. ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön 
hallinnoimien rahastojen omistusosuus, tai yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista, oli laskenut 
alle 5 %:n rajan 10.3., 11.6. ja 17.6. tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock, Inc,:lta 20.3., 15.6. ja 30.6. ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön 
hallinnoimien rahastojen omistusosuus, tai yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista, oli noussut 
yli 5 %:n rajan 19.3., 12.6. ja 29.6. tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa omistuksessa tapahtuneista muutoksista on saatavilla osoitteesta 
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/liputusilmoitukset/. 

YHTIÖKOKOUSPÄÄTÖKSET 

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous 2.4.2020 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja vahvisti palkitsemispolitiikan. 

Osinko  

Kokouksessa päätettiin, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,79 euroa 
osakkeelta. Osinko maksettiin 17.4.2020 osakkaille, jotka olivat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
6.4.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,79 euron osakekohtaisen 
osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana, kun Nokian Renkaat 
kykenee arvioimaan tarkemmin COVID-19-koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen 
mahdollisen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat 
täsmäytys- ja maksupäivät. 

Hallitus ja tilintarkastaja 

Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseninä jatkavat nykyiset 
Heikki Allonen, Kari Jordan, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero, George Rietbergen ja Pekka 
Vauramo. Jukka Hienonen valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. 

Tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

Hallituksen jäsenten palkkiot  

Kokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 7 917 euroa tai 
95 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 
maksetaan kuukausipalkkiona 5 833 euroa tai 70 000 euroa vuodessa, ja hallituksen jäsenelle 
maksetaan kuukausipalkkiona 3 958 euroa tai 47 500 euroa vuodessa. 

Vuosipalkkio maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 6.5.–
5.6.2020 hankittiin Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 38 000 
eurolla ja hallituksen varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 28 00 
eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 19 000 eurolla. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta 
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.  

Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jäsenen kotimaassa pidettävästä 
kokouksesta ja 1 200 euroa jäsenen kotimaan ulkopuolella pidettävästä kokouksesta. Jäsenen 
osallistuessa kokoukseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. 
Matkakulut sovittiin korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 

Valtuutukset  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön 
vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä oli noin 9,9 % kaikista yhtiön 
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osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla 
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan 
lukien vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Tämä valtuutus 
kumoaa kaikki muut osakeanteja ja erityisten oikeuksien myöntämistä koskevat hallituksen valtuutukset. 

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan perustaminen 

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta valmistelemaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärää, 
kokoonpanoa, hallituksen puheenjohtajaa ja mahdollista varapuheenjohtajaa sekä hallituksen ja 
valiokuntien palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä kartoittamaan hallituksen jäsenten mahdollisia 
seuraajaehdokkaita. Lisäksi yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen 
vahvistamisesta. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Vuoden 2020 yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälät 4 ja 11 kuulumaan seuraavasti: 

4 § Hallitus 
 
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu 
yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään yhdeksän jäsentä. 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 
 
11 § Varsinainen yhtiökokous 
 
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun 
mennessä. Yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko yhtiön kotipaikassa tai 
Tampereen tai Helsingin kaupungissa. 
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
esitettävä: 
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus, 
2. tilintarkastuskertomus; 
 
päätettävä: 
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta, 
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta, 
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 
 
valittava: 
10. hallituksen jäsenet, 
11. tilintarkastaja; sekä 
 
käsiteltävä: 
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 

Kokouksessaan 2.4.2020 hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jukka Hienosen ja varapuheenjohtajaksi Kari 
Jordanin. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Kari Jordan (pj), Veronica Lindholm ja 
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Jukka Hienonen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Raimo Lind (pj), Heikki Allonen, Inka Mero ja 
Pekka Vauramo. 

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO 

Nokian Renkaiden osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustettiin huhtikuussa 2020. 
Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa yhtiön neljää suurinta 
osakkeenomistajaa ja yksi jäsen on hallituksen puheenjohtaja. Kesäkuussa 2020 seuraavat henkilöt 
nimettiin toimikuntaan:  

 Antti Mäkinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) Solidium Oy:n nimeämänä 
 Heikki Westerlund (hallitusammattilainen) Bridgestone Corporationin nimeämänä 
 Mikko Mursula (varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä 
 Timo Sallinen (osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) Keskinäinen 

työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä 
 Jukka Hienonen, Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 

MUUTOKSET JOHDOSSA 

Toukokuussa 2020 Nokian Renkaiden hallitus ilmoitti nimittäneensä Jukka Moision Nokian Renkaiden 
toimitusjohtajaksi 27.5.2020 alkaen. Moisio seuraa tehtävässään Hille Korhosta, joka toimi yhtiön 
toimitusjohtajana kolme vuotta ja sitä ennen yhtiön hallituksessa. 

Toukokuussa 2020 Nokian Renkaat ilmoitti nimittäneensä Toni Silfverbergin uuden Marketing & Sales 
Excellence -yksikön johtajaksi ja Nokian Renkaiden johtoryhmän jäseneksi 1.6.2020 alkaen. Silfverberg 
raportoi tuotteista ja markkinoinnista vastaavalle johtajalle Jukka Kasille. 

Huhtikuussa 2020 Nokian Renkaat ilmoitti nimittäneensä Adrian Kaczmarczykin uudeksi tuotannosta, 
toimitusketjusta ja hankinnoista vastaavaksi johtajaksi. Kaczmarczyk aloittaa tehtävässä viimeistään 
1.11.2020. Hänestä tulee Nokian Renkaiden johtoryhmän jäsen ja hän raportoi toimitusjohtaja Jukka 
Moisiolle. 

YRITYSVASTUU 

Nokian Renkaat julkaisi yritysvastuuraportin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. 
Yritysvastuuraportti on saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www,nokianrenkaat,fi/yritys/vastuullisuus/. 

Ensimmäisellä neljänneksellä Nokian Renkaat päivitti vastuullisuusstrategian ja vastuullisuuden tiekartan 
ohjaamaan yhtiön vastuullisuustyötä. 

Toukokuussa 2020 Nokian Renkaat ilmoitti saaneensa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteille 
hyväksynnän Science Based Targets initiative -ohjelmalta (SBTi) ensimmäisenä rengasyhtiönä 
maailmassa. Nokian Renkaiden tuotannon kattavat kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteet (scope 1 
ja 2 -kategoriat) noudattavat 1,5 asteen rajaa ilmaston lämpenemiselle. 

MUUT ASIAT 

OSAKEPOHJAINEN PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2020–2022 NOKIAN 
RENKAAT OYJ:N JOHDOLLE JA VALITUILLE AVAINHENKILÖILLE 

Nokian Renkaat Oyj:n hallitus on päättänyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 
perustamisesta yhtiön johdolle ja valituille avainhenkilöille vuosille 2020–2022 jatkona aiemmille vuonna 
2019 päätetyille ohjelmille. Järjestelmä koostuu suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”PSP 
2020”) päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä (”RSP 2020”) täydentävänä 
palkkiojärjestelmänä. 

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on kohdistaa omistajien ja avainhenkilöiden 
tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön ja 
sen strategisiin tavoitteisiin. 
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Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2020 

Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä kolmevuotisista 
ansaintajaksoista, jonka jälkeen mahdollinen osakepalkkio maksetaan. Kunkin yksittäisen 
ansaintajakson alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.  

Ansaintajakso (PSP 2020–2022) alkaa vuoden 2020 alusta ja sen perusteella mahdollisesti suoritettava 
osakepalkkio maksetaan vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle 
asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Nokian Renkaat Oyj:n 
osakkeina ja osittain käteisenä. Käteisosuus on tarkoitettu palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen. 
PSP 2020–2022 ansaintajaksoon on oikeutettu osallistumaan noin 200 henkilöä, mukaan lukien Nokian 
Renkaiden johtoryhmän jäsenet. 

Ansaintajaksoon 2020–2022 sovellettavat ansaintatavoitteet ovat osakekohtainen tulos (EPS) sekä 
sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE). PSP 2020–2022 -ohjelman perusteella maksettavien 
osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 569 260 brutto-osaketta. 

Jos tietyn henkilön työsuhde Nokian Renkailla päättyy ennen osakepalkkion maksamispäivää, hän ei 
pääsääntöisesti ole oikeutettu mihinkään palkkioon tämän ohjelman perusteella. 

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2020 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin 
osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nokian Renkaiden avainhenkilöille ja esimerkiksi 
rekrytointien yhteydessä tai sitouttamistarpeessa. Se koostuu vuosittain alkavista ehdollisista 
osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma koostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen 
ohjelman puitteissa luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Nokian Renkaat Oyj:n osakkeina ja 
osittain käteisenä.  

Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.  

Ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle yksittäiselle 
osallistujalle on, että osallistujan työsuhde Nokian Renkaissa jatkuu palkkioiden maksamisajankohtaan 
saakka.  

Seuraava ohjelma ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä (RSP 2020–2022) alkaa vuoden 2020 alusta 
ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2023 ensimmäisellä 
puoliskolla. Tämän ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä 
enintään 120 000 brutto-osaketta.  

Muita ehtoja 

Nokian Renkaat soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän 
kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään 25 % yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä 
saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa vähintään hänen 
kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.    

Hallitus arvioi, ettei osakepalkkiojärjestelmän yhteydessä lasketa liikkeelle uusia osakkeita ja ettei 
järjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään. 
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MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ KÄYNNISSÄ OLEVAT RIITA-ASIAT 

Useat epävarmuustekijät voivat vaikuttaa Nokian Renkaiden liiketoimintaan ja taloudelliseen 
suoritukseen. Konsernissa on hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka, joka tukee strategisten 
tavoitteiden saavuttamista ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. Konsernin riskienhallintapolitiikka 
keskittyy sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien, että konsernin tavoitteiden saavuttamista 
uhkaavien riskien hallintaan muuttuvassa toimintaympäristössä. Riskienhallinnan prosessissa riskit 
pyritään tunnistamaan ja arvioimaan, jonka jälkeen suunnitellaan ja toteutetaan käytännössä 
toimenpiteet kunkin riskin osalta. Vuoden 2019 Selvitys Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää Nokian 
Renkaiden kuvaukset liiketoiminnan riskeistä sekä riskienhallinnasta.  

Esimerkiksi seuraavat riskit voivat mahdollisesti vaikuttaa Nokian Renkaiden kehitykseen: 

- Nokian Renkaisiin kohdistuu riskejä liittyen kuluttajien luottamukseen sekä makroekonomisiin ja 
geopoliittisiin olosuhteisiin. Poliittiset epävarmuustekijät voivat aiheuttaa merkittäviä häiriöitä ja synnyttää 
kaupan esteitä sekä vaikuttaa yhtiön myynti- ja luottoriskiin. Kielteinen talouskehitys voi lisätä 
tukkuasiakkaiden maksuongelmia, jolloin Nokian Renkaat voi joutua kirjaamaan myyntisaatavien 
arvonalentumisia. 

- Renkaiden tukkukauppa ja vähittäiskauppa kehittyvät vastatakseen muuttuviin asiakastarpeisiin. Uudet 
teknologiat kiihdyttävät tätä yhä lisääntyvällä digitalisaatiolla. Epäonnistuminen myyntikanavan 
muutoksiin sopeutumisessa voisi aiheuttaa kielteisen vaikutuksen Nokian Renkaiden taloudelliseen 
suoritukseen. 

- Nokian Renkaiden menestys riippuu sen kyvystä innovoida ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita, jotka 
vetoavat asiakkaisiin ja kuluttajiin. Vaikka tuotteita testataan kattavasti, tuotteiden laatuun liittyvät 
ongelmat sekä kyvyttömyys vastata suorituskykyyn ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin voivat 
vahingoittaa Nokian Renkaiden mainetta ja niillä voi tämän myötä olla kielteinen vaikutus taloudelliseen 
suoritukseen. 

- Nokian Renkaiden tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Venäjällä ja USA:ssa. Odottamattomat 
tuotanto- tai toimituskatkokset näissä laitoksissa voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan. 
Keskeytykset logistiikassa voivat vaikuttaa merkittävästi huippusesongin myyntiin. 

- Merkittävät vaihtelut raaka-aineiden hinnoissa voivat vaikuttaa katteisiin. Nokian Renkaat hankkii 
luonnonkumin tuottajilta mm. Indonesiasta ja Malesiasta. Vaikka Nokian Renkaat on määritellyt 
käytäntöjä, kuten Supplier Code of Conduct -sopimuksen, sekä prosesseja työolosuhteiden valvomista 
varten, se ei voi täysin valvoa toimittajiensa toimia. Raaka-aineiden tuottajien tekemät lakien, 
säännösten tai standardien rikkomukset tai niiden poikkeaminen käytännöistä, joita Euroopan unionissa 
tai kansainvälisessä yhteisössä yleisesti pidetään eettisinä, voi vaikuttaa merkittävän kielteisesti Nokian 
Renkaiden maineeseen. 

- Rengasteollisuuteen voi kohdistua ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä, kuten muutoksia kuluttajien 
rengasmieltymyksissä, lainsäädännöllisiä muutoksia tai säässä tapahtuvien ääri-ilmiöiden vaikutuksia 
luonnonkumin tuottajiin. Nokian Renkaat on sitoutunut vähentämään toimintansa 
kasvihuonekaasupäästöjä torjuakseen ilmastonmuutosta. Yhtiö laskee toimintansa synnyttämät 
kasvihuonekaasupäästöt vuosittain ja vähentää niitä systemaattisesti. Yksityiskohtaisempi selostus 
Nokian Renkaiden ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista on saatavilla yhtiön 
vuoden 2019 Muun kuin taloudellisen tiedon raportista. 

- Valuuttakurssiriski koostuu transaktio- ja valuuttamuunnosriskistä. Merkittävimpiä valuuttariskejä 
aiheuttavat Venäjän rupla, Ruotsin ja Norjan kruunu sekä Yhdysvaltain ja Kanadan dollari. Noin 60 % 
konsernin myynnistä syntyy euroalueen ulkopuolella.  

- Finanssivalvonta teki toukokuussa 2017 Keskusrikospoliisille tutkintapyynnön mahdollisesta 
arvopaperimarkkinarikoksesta. Maaliskuussa 2019 poliisi siirsi syyteharkintaan 
arvopaperimarkkinarikosepäilyn. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen. 

- COVID-19-pandemia muodostaa lyhytaikaisen riskin Nokian Renkaiden liiketoiminnalle ja 
toimintaympäristölle, joka on muuttunut nopeasti. Yhtiö on ryhtynyt proaktiivisesti toimenpiteisiin 
pandemian vaikutusten hillitsemiseksi ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Näistä toimista 
huolimatta on oletettavaa, että epävarmuus pandemian kestosta, sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitustoimet 
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sekä näistä johtuva taloudellisen toiminnan hidastuminen vaikuttavat negatiivisesti Nokian Renkaiden 
toimintoihin ja toimitusketjuun sekä yhtiön tuotteiden kysyntään ja hinnoitteluun.    

Nokian Renkaiden riskianalyysi kiinnittää erityisesti huomiota myös yhteiskuntavastuuriskeihin, joista 
merkittävimmät ovat brändimielikuvaan ja tuotteen laatuun liittyvät riskit. Tietoturvaan, tietosuojaan ja 
asiakkaiden tietoihin liittyvät selvitykset ja hankkeet ovat jatkuvasti erityisenä painopistealueena.  

Veroriidat 

Nokian Renkaat Oyj:n 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, Nokian Tyres U.S. Finance Oy, vastaanotti 
toukokuussa 2019 negatiivisen päätöksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta koskien yhtiön valitusta 
oikaisupäätöksistä, joiden perusteella yhtiö oli velvollinen maksamaan verovuosilta 2007–2013 
kokonaisuudessaan 18,5 milj. euroa lisäveroja sekä veronkorotuksia ja korkoja. Summasta 11,0 milj. 
euroa oli lisäveroja ja 7,5 milj. euroa veronkorotuksia ja korkoja. Yhtiö on maksanut ja kirjannut verot 
kokonaisuudessaan vuosien 2013, 2014 ja 2017 tilinpäätöksiin ja tuloksiin. Yhtiö pitää päätöstä 
perusteettomana ja on valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen heinäkuussa 2019. 

COVID-19 – YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ  

Terveys- ja turvallisuustoimenpiteet: 
 

• COVID-19-tilanteen jatkuva seuranta ja informointi organisaatiossa 
• Eri maiden terveys- ja turvallisuusohjeiden sekä määräysten noudattaminen 
• Matkustus- ja vierailurajoitusten käyttöönotto pandemian alkuvaiheesta helmikuun lopusta alkaen 
• Useimpien toimistotyöntekijöiden siirtyminen etätyöskentelyyn maaliskuun puolivälissä 
• Tehtaissa ja palvelupisteissä suojaavia varotoimia ml. tiimien hajauttaminen sekä siivous- ja 

hygieniatoimien lisääminen 
 

Operatiiviset toimenpiteet: 
 

• Käyttöpääoman hallinta: jatkuva tuotantokapasiteetin sopeuttaminen varastotasojen 
hallitsemiseksi ja saatavuuden varmistamiseksi, tehostettu asiakasmaksujen seuranta  

• Työvoimakustannusten vähentäminen: tiivis yhteistyö työntekijöiden edustajien kanssa, tuotanto- 
ja toimistohenkilökunnan lomauttaminen yhtiössä määräaikaisesti 

• Tehtaiden väliaikainen sulkeminen Venäjällä, Suomessa ja Yhdysvalloissa maalis-toukokuussa.  
• Johtoryhmä työskentelee kuukauden ilman palkkaa 
• Kustannustehokkuus: Vuodelle 2020 suunniteltujen toimien leikkaus ja lykkääminen, 

harkinnanvaraisten kulujen karsiminen 
 
Taloudelliset toimenpiteet: 
 

• Osinko 0,79 euroa/osake (2019: 1,58 euroa). Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
enintään 0,79 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta yhdessä tai useammassa erässä 
myöhempänä ajankohtana, kun Nokian Renkaat kykenee arvioimaan tarkemmin COVID-19-
pandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan 

• Vuoden 2020 investointien leikkaus noin 200 milj. eurosta noin 170 milj. euroon 
• Toimenpiteitä likviditeettiaseman vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja 

lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 30.6.2020 yhteensä 734,1 milj. euroa (424,3 milj. 
euroa vuoden 2019 lopussa) 

• Vahva tase tukee vaikeina aikoina 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Muutoksia osakkeenomistuksessa  

Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock, Inc,:lta 1.7., 15.7. ja 28.7. ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön 
hallinnoimien rahastojen omistusosuus, tai yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista, oli laskenut 
alle 5 %:n rajan 30.6., 14.7. ja 27.7. tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 
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Nokian Renkaat vastaanotti BlackRock, Inc,:lta 13.7. ja 16.7 ilmoitukset, joiden mukaisesti yhtiön 
hallinnoimien rahastojen omistusosuus, tai yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista, oli noussut 
yli 5 %:n rajan 10.7. ja 15.7. tehtyjen osakekauppojen seurauksena. 

Nokian Renkaat vastaanotti Sprucegrove Investment Managementilta 30.7. ilmoituksen, jonka 
mukaisesti yhtiön suora osakeomistus Nokian Renkaista oli noussut yli 5 %:n rajan 27.7. tehtyjen 
osakekauppojen seurauksena. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa omistuksessa tapahtuneista muutoksista on saatavilla osoitteesta 
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/osake/liputusilmoitukset/. 
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OHJEISTUS VUODELLE 2020 

Johtuen COVID-19-koronaviruspandemian aiheuttamasta lisääntyneestä epävarmuudesta auto- ja 
rengasmarkkinalla Nokian Renkaat Oyj:n hallitus päätti 27.3.2020 peruuttaa 4.2.2020 julkaistun 
taloudellisen ohjeistuksensa vuodelle 2020. Jatkuvien epävarmuuksien takia yhtiö pidättäytyy 
ohjeistuksen antamisesta vuodelle 2020. 

Aikaisempi ohjeistus 4.2.2020: 

Vuonna 2020 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan laskevan ja liikevoiton olevan 
merkittävästi vuotta 2019 alemmalla tasolla. Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti yhtiö hakee 
lisäkasvua Venäjällä, Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 liikevaihdon ja liikevoiton 
Venäjällä arvioidaan kuitenkin laskevan huomattavasti muuttuneen markkinadynamiikan vuoksi. Vuoden 
2020 liikevoitto sisältää kuluja Pohjois-Amerikan kasvustrategiaan ja muihin investointiohjelmiin liittyen, 
kuten yhtiö on kertonut vuonna 2018. 

 

Helsinki 4.8.2020 

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 puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja 
arvostusperiaatteita ja samoja laatimisperiaatteita kuin edellisessä 
vuositilinpäätöksessä. 
 
COVID-19-pandemian kirjanpidolliset vaikutukset 
 
Nokian Renkaat on arvioinut COVID-19-pandemian vuoksi hidastuneen taloudellisen 
toiminnan mahdollisia kirjanpidollisia vaikutuksia. Osavuosikatsauksen laatiminen 
edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 
laatimisperiaatteiden soveltamisessa ja raportoitavien varojen, velkojen, tuottojen ja 
kulujen määriin. Tehdyn arvion perusteella yhtiö ei ole tunnistanut arvonalentumisille 
muita tarpeita kuin kesäkuussa 2020 ilmoitetut.   
 
Yhtiö on tarkastanut ja päivittänyt myyntisaatavista odotettavissa olevia luottotappioita 
koskevan mallinsa niin, että siinä huomioidaan makroekonominen kehitys. Päivitys ei 
aiheuttanut merkittävää kasvua myyntisaatavien odotettavissa oleviin luottotappioihin 
kesäkuun lopussa, mutta luottoriski saattaa kohota, mikäli tämänhetkiset 
kaupankäyntiolosuhteet heikkenevät edelleen. 
 
COVID-19-pandemian vaikutus Nokian Renkaiden tammi−kesäkuun liikevoittoon 
2020 arvioidaan olevan noin -50 milj. euroa. Yhtiö on tehnyt toimenpiteitä 
likviditeettiasemansa vahvistamiseksi. Yhtiön rahavarat ja nostamattomat pitkä- ja 
lyhytaikaiset komittoidut luottolimiitit olivat 30.6.2020 yhteensä 734,1 milj. euroa 
(424,3 milj. euroa vuoden 2019 lopussa). 

     
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
     
NOKIAN RENKAAT       
KONSERNIN TULOSLASKELMA 4-6/20 4-6/19 1-6/20 1-6/19 1-12/19 Muutos % 

Miljoonina euroina         

         
Liikevaihto 270,7 415,7 550,5 756,1 1 585,4 -34,9 

Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -205,0 -252,6 -408,4 -477,0 -1 013,8 18,9 

Bruttokate 65,7 163,1 142,2 279,1 571,6 -59,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,1 0,9 0,7 3,5 384,3 
Myynnin, markkinoinnin ja 
tuotekehityksen kulut -46,5 -45,4 -89,7 -88,9 -175,1 -2,6 

Hallinnon kulut -32,4 -22,9 -52,8 -41,6 -75,2 -41,4 

Liiketoiminnan muut kulut -10,3 -1,0 -14,4 -1,2 -8,4 -978,9 

Liikevoitto -22,8 94,1 -13,7 148,0 316,5 -124,2 

Rahoitustuotot 25,6 11,0 73,4 30,1 67,3 132,2 

Rahoituskulut   (1 -29,7 -16,2 -80,8 1,4 -47,0 -83,4 

Tulos ennen veroja -26,9 88,9 -21,2 179,5 336,7 -130,3 

Verokulut    (2 2,1 -15,9 -1,2 88,1 63,1 113,4 

Tilikauden tulos -24,8 73,0 -22,4 267,6 399,9 -134,0 

         
Jakautuminen:         
Emoyhtiön omistajille -24,8 73,0 -22,4 267,6 399,9  
Määräysvallattomille omistajille - - - - -  

         
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta         
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos         
laimentamaton, euroa    -0,18 0,53 -0,16 1,94 2,89 -133,8 

laimennettu, euroa      -0,18 0,53 -0,16 1,94 2,89 -133,9 
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KONSERNIN MUUT LAAJAN         
TULOKSEN ERÄT 4-6/20 4-6/19 1-6/20 1-6/19 1-12/19 

Miljoonina euroina        

        
Tilikauden tulos -24,8 73,0 -22,4 267,6 399,9 

Muut laajan tuloksen erät, jotka        
saatetaan myöhemmin siirtää        
tulosvaikutteiseksi, verojen        
jälkeen:        
Voitot/tappiot nettosijoituksen        
suojauksista  - - - - 0,0 

Rahavirran suojaukset 0,6 -1,3 -1,0 -3,1 -1,2 

Ulkomaisiin yksiköihin         
liittyvät muuntoerot    35,4 -0,8 -77,3 57,9 86,6 

Tilikauden muut laajan tuloksen         
erät yhteensä verojen jälkeen 36,0 -2,0 -78,3 54,8 85,4 

Tilikauden laaja tulos        
yhteensä 11,2 71,0 -100,7 322,4 485,3 

        
Tilikauden laajan tuloksen         
jakautuminen:        
Emoyhtiön omistajille 11,2 71,0 -100,7 322,4 485,3 

Määräysvallattomille omistajille - - - - - 

      

1) Rahoituskuluihin on kausilla 1-6/2019 ja 1-12/2019 kirjattu 34,4 miljoonaa euroa 
palautettuja verokiistoihin liittyneitä korkoja, jotka oli kirjattu kuluiksi aiemmilla tilikausilla 
perustuen verotuksen oikaisupäätöksiin. 

Lisäksi rahoituskuluihin on kausilla 1-6/2019 ja 1-12/2019 kirjattu saatuja tuloveron 
palautuksen korkoja 1,4 miljoonaa euroa. 

2) Verokuluihin on kausilla 1-6/2019 ja 1-12/2019 kirjattu 115,2 miljoonaa euroa 
palautettuja verokiistoihin liittyneitä lisäveroja ja veronkorotuksia, jotka oli kirjattu kuluiksi 
aiemmilla tilikausilla perustuen verotuksen oikaisupäätöksiin. 

 

MUUT TUNNUSLUVUT 30.6.20 30.6.19 31.12.19 Muutos % 

      
Omavaraisuusaste, % 63,3 70,5 75,9  
Gearing, %            16,3 15,7 2,3  
Oma pääoma/osake, euro  11,23 11,67 12,76 -3,8 

Korollinen nettovelka, milj. euroa 254,1 252,0 41,1  
Investoinnit, milj. euroa 87,5 148,0 299,6  
Poistot, milj. euroa 90,3 61,3 125,2  
Henkilöstö keskimäärin 4 915 4 816 4 942  

      
Osakkeiden lukumäärä (milj. kpl)         
kauden lopussa 138,42 137,88 138,72  
keskimäärin 138,63 137,83 138,17  
keskimäärin, laimennettuna 138,63 138,17 138,38  
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KONSERNITASE 30.6.20 30.6.19 31.12.19 

Miljoonina euroina     
     
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuus-     
hyödykkeet 879,8 774,2 885,0 

Liikearvo 76,9 83,3 84,4 

Muut aineettomat hyödykkeet 23,0 38,6 35,3 

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 0,1 

Käyttöoikeusomaisuuserät 104,9 125,3 122,9 

Pitkäaikaiset sijoitukset  3,0 0,7 0,7 

Muut saamiset 9,2 8,0 7,7 

Laskennalliset verosaamiset 28,0 13,5 15,9 

Pitkäaikaiset varat yht. 1 124,8 1 043,6 1 152,0 

     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 367,1 401,0 387,0 

Myyntisaamiset  482,6 642,1 498,3 

Muut saamiset 78,9 89,1 76,4 

Rahavarat 403,7 109,3 218,8 

Lyhytaikaiset varat yht. 1 332,1 1 241,4 1 180,5 

Varat yhteensä 2 457,0 2 285,1 2 332,6 

     
Oma pääoma     
Osakepääoma 25,4 25,4 25,4 

Ylikurssirahasto 181,4 181,4 181,4 

Omat osakkeet -13,5 -9,3 -8,0 

Muuntoerot-rahasto -356,1 -307,5 -278,8 

Arvonmuutosrahasto -2,7 -3,6 -1,8 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 238,2 238,2 238,2 

Kertyneet voittovarat 1 482,3 1 484,8 1 613,3 

Määräysvallattomien omistajien osuus - - - 

Oma pääoma yht. 1 554,9 1 609,3 1 769,7 

     
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 30,2 29,7 36,4 

Varaukset 0,0 0,0 0,0 

Korolliset velat 211,2 245,2 229,1 

Muut velat 1,0 0,7 1,0 

Pitkäaikaiset velat yht.  242,4 275,5 266,5 

     
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat  53,7 83,0 89,4 

Muut lyhytaikaiset velat 154,5 196,6 171,1 

Varaukset 4,9 4,5 5,0 

Korolliset velat 446,6 116,1 30,9 

Lyhytaikaiset velat yht.  659,7 400,2 296,4 

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 457,0 2 285,1 2 332,6 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA     1-6/20 1-6/19 1-12/19 

Miljoonina euroina       
       
Tilikauden tulos   -22,4 267,6 399,9 

    Oikaisut       
          Poistot ja arvonalentumiset   90,3 61,3 125,2 

          Rahoitustuotot ja -kulut   7,4 -31,5 -20,3 

          Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, muut oikaisut  1,1 6,1 6,4 

          Tuloverot   1,2 -88,1 -63,1 

    Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta   77,7 215,4 448,0 
       

    Käyttöpääoman muutos       
          Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -15,3 -223,4 -68,0 

          Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)   -7,2 -19,7 6,1 

          Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -51,0 -167,1 -173,8 

    Käyttöpääoman muutos   -73,5 -410,2 -235,7 
       

    Rahoituserät ja verot       
          Saadut korot ja muut rahoituserät   0,8 2,8 4,1 

          Maksetut korot ja muut rahoituserät   -3,2 26,4 -56,7 

          Maksetut tuloverot   -15,5 75,7 60,1 

    Rahoituserät ja verot     -17,8 104,9 7,4 

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A)   -13,6 -89,8 219,8 
       

    Investointien rahavirta       
           Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  -87,5 -148,0 -290,1 

           Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot  0,1 0,2 2,3 

           Ostetut konserniyhtiöt    - - -9,5 

           Investoinnit muihin sijoituksiin   - - 0,0 

           Muu investointien rahavirta   -0,5 - - 

Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B)   -87,9 -147,8 -297,2 
       

    Rahoituksen rahavirta       
          Osakeannista saadut maksut   - 15,6 15,6 

          Omien osakkeiden hankkiminen   -5,5 - - 

          Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  -0,4 5,1 75,0 

          Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+)  -2,3 0,1 1,2 

          Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)  418,6 -21,6 -125,8 

          Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) / vähennys (-)  -0,4 127,9 127,9 

          Vuokrasopimusvelkojen maksut   -11,7 -11,6 -30,7 

          Saadut osingot   0,0 0,3 0,3 

          Maksetut osingot ja muu voitonjako   -109,6 -218,6 -218,1 

Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C)   288,6 -102,6 -154,5 
       

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C)   187,1 -340,2 -231,9 

       
Rahavarat tilikauden alussa   218,8 447,5 447,5 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -2,2 2,0 3,2 

Rahavarat tilikauden lopussa   403,7 109,3 218,8 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA           
A = Osakepääoma          
B = Ylikurssirahasto          
C = Omat osakkeet          
D = Muuntoerot-rahasto          
E = Arvonmuutosrahasto          
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         
G = Kertyneet voittovarat          
H = Määräysvallattomien omistajien osuus         
I = Oma pääoma yhteensä          
     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
Miljoonina euroina A B C D E F G H I 

Oma pääoma 1.1.2019 25,4 181,4 -11,4 -365,4 -0,6 222,6 1 434,2 - 1 486,1 

Tilikauden tulos       267,6  267,6 
Muut laajan tuloksen erät          
(verovaikutuksella oikaistuna):          
Rahavirran suojaukset     -3,1    -3,1 
Nettosijoituksen suojaus          
Muuntoerot       57,9         57,9 

Tilikauden laaja tulos          
yhteensä       57,9 -3,1   267,6   322,4 

Osingonjako       -218,6  -218,6 
Käytetyt osakeoptiot      15,6   15,6 
Omien osakkeiden hankinta         - 
Osakeperusteiset maksut     2,1       1,6   3,7 

Liiketoimet omistajien           
kanssa yhteensä   2,1   15,6 -217,0  -199,3 

Oma pääoma 30.6.2019 25,4 181,4 -9,3 -307,5 -3,6 238,2 1 484,8 - 1 609,4 

          
Oma pääoma 1.1.2020 25,4 181,4 -8,0 -278,8 -1,8 238,2 1 613,3 - 1 769,8 

Tilikauden tulos             -22,4   -22,4 
Muut laajan tuloksen erät                   
(verovaikutuksella oikaistuna):                   
Rahavirran suojaukset         -1,0       -1,0 
Nettosijoituksen suojaus                   
Muuntoerot       -77,3         -77,3 

Tilikauden laaja tulos                   
yhteensä       -77,3 -1,0   -22,4   -100,7 

Osingonjako             -109,6   -109,6 
Käytetyt osakeoptiot                  - 
Omien osakkeiden hankinta     -5,5           -5,5 
Osakeperusteiset maksut             1,0   1,0 

Liiketoimet omistajien                    
kanssa yhteensä     -5,5       -108,6   -114,1 

Oma pääoma 30.6.2020 25,4 181,4 -13,5 -356,1 -2,7 238,2 1 482,3 - 1 554,9 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 4-6/20 4-6/19 1-6/20 1-6/19 1-12/19 Muutos % 

Miljoonina euroina         
         

Liikevaihto         
Henkilöautonrenkaat 163,9 296,8 354,4 549,8 1 123,8 -44,8 

Raskaat renkaat 40,5 47,8 91,6 96,1 202,7 -15,3 

Vianor 80,8 89,8 135,3 146,7 336,5 -9,9 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -14,5 -18,6 -30,8 -36,5 -77,6 22,1 

Yhteensä 270,7 415,7 550,5 756,1 1 585,4 -34,9 

         
Liiketulos         
Henkilöautonrenkaat -10,0 79,9 8,6 143,1 287,7 -112,5 

Raskaat renkaat 2,6 8,3 10,8 17,3 35,7 -68,7 

Vianor -4,9 9,4 -18,4 -2,6 7,7 -152,6 

Muut toiminnot ja eliminoinnit -10,5 -3,5 -14,7 -9,8 -14,7 -195,9 

Yhteensä  -22,8 94,1 -13,7 148,0 316,5 -124,2 

         
Liiketulos, % liikevaihdosta         
Henkilöautonrenkaat -6,1 26,9 2,4 26,0 25,4  
Raskaat renkaat 6,4 17,4 11,8 18,0 17,6  
Vianor -6,1 10,4 -13,6 -1,8 2,3  
Yhteensä  -8,4 22,6 -2,5 19,6 19,8  

         
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISTEN         
ALUEITTEN MUKAAN 4-6/20 4-6/19 1-6/20 1-6/19 1-12/19 Muutos % 

Miljoonina euroina         

         
Pohjoismaat 131,3 152,3 250,4 273,5 613,2 -13,8 
Muu Eurooppa 64,6 91,2 125,4 162,2 375,5 -29,2 

Venäjä ja Aasia 39,8 99,4 96,3 192,2 324,3 -60,0 

Amerikka 27,1 55,4 65,0 99,1 209,3 -51,1 

Muut maat 7,9 17,4 13,4 29,1 63,2 -54,4 

Yhteensä 270,7 415,7 550,5 756,1 1 585,4  

       
AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN      
HANKINNAT JA VÄHENNYKSET 30.6.20 30.6.19 31.12.19    
Miljoonina euroina        

        
Kirjanpitoarvo kauden alussa  885,0 647,3 647,3    
Lisäykset  84,9 145,0 292,9    
Vähennykset -0,1 -8,2 -16,3    
Poistot  -50,2 -41,7 -76,1    
Muuntoerot -39,9 31,8 37,2    
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 879,8 774,2 885,0    
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VASTUUSITOUMUKSET 30.6.20 30.6.19 31.12.19    
Miljoonina euroina        
        
Omasta velasta        
Kiinteistökiinnitykset 0,9 0,9 0,9    
Yrityskiinnitykset 3,5 2,5 2,5    
Pantit 2,2 2,2 2,2    
        
Muiden puolesta        
Takaukset 0,0 0,4 0,4    
        
Muut omat vastuut        
Takaukset 25,6 29,9 29,9    
Leasing- ja vuokravastuut 6,8 22,8 27,5    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden        
hankkimista koskevat sitoumukset 29,5 29,0 29,4    
       
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN       
KIRJANPITOARVOT JA KÄYVÄT ARVOT 30.6.20   30.6.19   31.12.19   

 Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä Kirjanpito- Käypä 
Miljoonina euroina arvo arvo arvo  arvo arvo arvo 
RAHOITUSVARAT         
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti         

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät         
johdannaiset 4,6 4,6 1,5 1,5 2,9 2,9 
Suojauksiksi määritetyt         
johdannaiset* 8,1 8,1 14,7 14,7 1,2 1,2 
Noteeraamattomat sijoitukset 2,7 2,7 - - - - 

Jaksotettuun hankintamenoon         
Muut pitkäaikaiset saamiset 9,2 8,7 8,0 6,7 7,6 7,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 483,0 483,5 642,6 643,1 498,8 499,4 

Pankkitalletukset         
Käteinen raha ja pankkitilit 403,7 403,7 109,3 109,3 218,8 218,8 

Käypään arvoon muiden laajan         
tuloksen erien kautta         
    Noteeraamattomat osakesijoitukset 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 
Rahoitusvarat yhteensä 911,5 911,5 776,8 776,0 730,1 730,2 

         
RAHOITUSVELAT         
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti         

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät         
johdannaiset 3,2 3,2 4,4 4,4 2,3 2,3 
Suojauksiksi määritetyt         
johdannaiset* 4,8 4,8 6,8 6,8 6,3 6,3 

Jaksotettuun hankintamenoon         
Korolliset rahoitusvelat 550,6 553,6 235,2 237,8 135,2 138,1 
Ostovelat ja muut velat 53,7 53,7 83,0 83,0 89,4 89,4 

Rahoitusvelat yhteensä 612,3 615,3 329,4 332,0 233,2 236,1 

       
* Käyvän arvon muutosten kirjaamisessa sovelletaan suojauslaskennan mukaista suojaussuhteen 
kirjanpitokäsittelyä.  

       
Kaikki käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat erät on luokiteltu käyvän arvon hierarkian 
tasoon 2 ja eriin kuuluvat konsernin johdannaissopimukset. Näiden instrumenttien käyvän 
arvon määrittämisessä käytetään yleisesti hyväksyttyjä arvostusmalleja, joiden syöttötiedot  
perustuvat merkittäviltä osin todennettaviin markkinatietoihin. Käyvän arvon hierarkian eri  
tasojen välillä ei ole ollut siirtoja.   
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JOHDANNAISSOPIMUKSET 30.6.20 30.6.19 31.12.19 

Miljoonina euroina     

     
KORKOJOHDANNAISET     
Koronvaihtosopimukset     

Nimellisarvo 100,0 100,0 100,0 

Käypä arvo -3,7 -4,0 -3,2 

     
VALUUTTAJOHDANNAISET     
Valuuttatermiinit     

Nimellisarvo 283,3 495,0 396,8 

Käypä arvo 1,4 -2,9 0,5 

Valuuttaoptiot, ostetut     
Nimellisarvo - 5,2 20,3 

Käypä arvo - 0,1 0,0 

Valuuttaoptiot, asetetut     
Nimellisarvo - 10,3 - 

Käypä arvo - -0,1 - 

Koron- ja valuutanvaihtosopimukset     
Nimellisarvo 75,0 86,0 75,0 

Käypä arvo 7,5 10,4 -2,7 

     
SÄHKÖJOHDANNAISET     
Sähkötermiinit     

Nimellisarvo 4,4 4,4 3,9 

Käypä arvo -0,5 1,4 0,9 

    

    
LIIKETOIMINTOJEN YHDISTYMISET    

    
Kuluvalla kaudella ei ole toteutettu liiketoimintojen yhdistymisiä.   
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IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET        

     

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17 -standardin. 
Nokian Renkaat -konserni otti standardin käyttöön soveltaen yksinkertaistettua 
lähestymistapaa. Konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan lyhytaikaisia 
vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi, ei ole tarpeen kirjata 
taseeseen. Konserni ei myöskään kirjaa taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen 
arvo ei ole konsernin kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 -standardin perusteella 
käyttöoikeusomaisuudeksi tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä 
sekä varastoja.  

     

Alla yhteenveto vuokrasopimusten IFRS 16 -standardin mukaisen käsittelyn 
vaikutuksista kuluvalla tilikaudella.  

     

     
Vaikutukset taseella 30.6.2020 30.6.19 31.12.19  

      
Käyttöomaisuus      
Käyttöoikeusomaisuuserät 104,9 125,3 122,9  
Yhteensä 104,9 125,3 122,9  

      
Oma pääoma ja Velat      
Pitkäaikainen velka 80,1 110,9 94,8  
Lyhytaikainen velka 27,1 15,2 30,0  
Yhteensä 107,2 126,1 124,8  

      
Vaikutukset tuloslaskelmalla 1-6/20 1-6/19 1-12/19 Muutos % 

      
Peruutetut vuokrat 16,1 15,7 32,2 2,5 

Poistot -15,1 -14,4 -31,1 -4,6 

Rahoituskulut -1,6 -2,1 -3,8 24,1 

Yhteensä -0,6 -0,8 -2,7 29,2 
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KONSERNIN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 
Tulos / osake, euro (EPS): 

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos / Osakkeiden  
osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita tilikauden 
aikana 

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

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden tulos / Osakkeiden  

osakeantioikaistu ja laimennettu lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita 

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 ilman omia osakkeita tilikauden aikana 

 
Keskimääräinen nettovelka / Käyttökate (EBITDA): 

(Keskimääräinen korollinen velka - Keskimääräiset likvidit varat)  

/ (Liikevoitto + Poistot) 
 


