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ROBIT OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1                                                                                                                                                                                                
-30.6.2018: LIIKEVAIHTO VERTAILUKAUDEN TASOLLA – YRITYSOSTOJEN INTEGROINTI JA 
VALUUTTAKURSSIEN MUUTOKSET PAINOIVAT KASVUA JA KANNATTAVUUTTA  

Robit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018 (tilintarkastamaton). 
Tekstissä H1 tarkoittaa katsauskautta 1.1.-30.6.2018 ja H2 tarkoittaa katsauskautta 1.7.-31.12.2018. 
 

1.1.-30.6.2018 lyhyesti 

 Liikevaihto 43,1 miljoonaa euroa (H1/2017: 42,6), muutos +1,1 prosenttia.  
 EBITDA -0,9 miljoonaa euroa (H1/2017: 1,3), muutos -171,8 prosenttia. 
 Vertailukelpoinen EBITDA 0,1 miljoonaa euroa (H1/2017: 2,9), muutos -97,6 prosenttia.  
 EBITA -3,2 miljoonaa euroa (H1/2017: -0,8). 
 Vertailukelpoinen EBITA -2,2 miljoonaa euroa (H1/2017: 0,8). 
 Liikevoittoprosentti (EBIT %) -8,4 prosenttia liikevaihdosta (H1/2017: -3,0). 
 Katsauskauden tulos -4,4 miljoonaa euroa (H1/2017: -1,9).  
 Operatiivinen kassavirta +1,1 miljoonaa euroa (H1/2017 0,1) 
 Osakekohtainen tulos katsauskaudelta -0,21 euroa (H1/2017: -0,11). 
 Omavaraisuusaste katsauskauden H1 lopussa 55,2 prosenttia (H1/2017: 56,9). 

 

Tunnuslukuja H1 2018 H1 2017 Muutos 
% 2017 

Liikevaihto, 1000 euroa 43 100 42 645 1,1 % 88 222 
EBITDA, 1000 euroa -948 1 320 -171,8 % 1 626 
Vertailukelpoinen EBITDA*, 1000 euroa 69 2 908 -97,6 % 3 500 
EBITA, 1000 euroa -3 186 -824 286,7 % -2 734 
Vertailukelpoinen EBITA, 1000 euroa -2 169 764 -384,0 % -861 
Vertailukelpoinen EBITA % -5,0 % 1,8 %   -1,0 % 
EBIT, 1000 euroa -3 616 -1 288 180,7 % -3 640 
EBIT, osuus liikevaihdosta % -8,4 % -3,0 %   -4,1 % 
Katsauskauden tulos, 1000 euroa -4 370 -1 898 130,2 % -5 190 

*) H1 2018 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat uudelleenjärjestelykulut 1,0 MEUR.  
H1 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: listanvaihto- ja osakeantikulut 1,3 miljoonaa euroa sekä 
yrityskauppoihin liittyvät neuvonantajakulut 0,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisista eristä löytyy lisätietoja 
laadintaperiaatteista kappaleesta 4.2. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Yhtiö täsmensi näkymiään 15.6.2018.Päivitetyn näkemyksen mukaan vuoden 2018 euromääräinen EBITA-
kannattavuus (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jää hieman edellisvuoden alapuolelle, mikäli 
markkinakysyntä säilyy nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 
 
Aikaisempi ohjeistus oli: vuoden 2018 suhteellinen EBITA-kannattavuus (ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä) paranee merkittävästi vuoden 2017 kannattavuustasosta, mikäli markkinakysyntä säilyy 
nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 
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TOIMITUSJOHTAJA MIKA VIRTANEN: 

Robitin tärkeimpiä tavoitteita ovat kannattava kasvu ja toiminnan sitoman pääoman alentaminen. 
Katsauskaudella yhtiön liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja jäi siten 15 %:n vuotuisen orgaanisen kasvun 
tavoitteista. Liikevaihdon kasvu oli kuitenkin noin 8 prosenttia vertailukelpoisin valuutoin, mikä on selvästi 
kulutusosien markkinoiden kasvu vauhtia nopeampaa. Top Hammer -liiketoiminta jatkoi merkittävästi 
markkinoita nopeampaa kasvua (+18%). Down The Hole -liiketoiminnan myynti kehittyi puolestaan 
negatiivisesti vertailukauteen nähden (-9%), kuitenkin Robitin perinteisen paalutusliiketoiminnan 
kehittyessä positiivisesti. 

Korean uuden automatisoidun tehtaan tuotanto käynnistyi katsauskaudella, mikä tukee yhtiön 
toimituskykyä ja volyymin kasvua tulevaisuudessa. Uuden tehtaan läpimeno aika on jo lyhyempi kuin 
vanhan tehtaan.  

Katsauskauden kannattavuus ei ollut tavoitellulla tasolla. Kasvustrategiaa tukemaan tehtyjen yritysostojen 
saattaminen kannattavaan kasvuun on kestänyt ennakoitua kauemmin.   Kannattavuutta rasittivat myös 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka johtuivat 2018 tehdyistä uudelleenjärjestelyistä. 
Uudelleenjärjestelyt keskittyivät kapasiteetin tasapainottamiseen ja yritysostojen integrointiin. Nämä 
toimenpiteet ja toiminnan uudelleenorganisointi parantavat kannattavuutta jatkossa. Kannattavuuteen 
vaikuttivat edelleen Korean tehtaan käynnistämiseen liittyvät toimitusvarmuuden varmistamiseen tehdyt 
toimenpiteet, joilla turvattiin asiakkaiden toimitukset muutoksen aikana. Koreassa oli katsauskaudella kaksi 
tehdasta käytössä, mikä aiheutti normaalia raskaamman kulurakenteen. Korean vanha tehdas suljettiin 
kesäkuussa.   

Yhtiön tuote- ja palvelutarjontaa rationalisoidaan ja kehitetään osana kasvustrategiaa. Robit selkeyttää 
brändivalikoimaansa ja vahvistaa tunnetuinta brändiään, Robitia. Halco-liiketoiminta jatkaa kuitenkin 
omana brändinään. 

Toiminnan uudelleenjärjestelyt vahvistavat kasvustrategian toteuttamista yhdessä jakelijoiden kanssa. 
Katsauskaudella toimitusketjuun (Supply Chain) tehdyt panostukset ja toimenpiteet tukevat 
kannattavuuden kehitystä ja parantavat vaihto-omaisuuden kiertonopeutta. Katsauskaudella liiketoiminnan 
nettorahavirta kääntyi positiiviseksi.  

MARKKINAKATSAUS 
  
Robitin liiketoiminta keskittyy pääasiassa neljään markkinasegmenttiin: kaivosteollisuus, maanrakennus, 
tunnelirakentaminen ja kaivon poraus.  Yhtiö jakaa myyntialueet viiteen markkina-alueeseen: Americas, 
Asia, Australasia, East ja EMEA. 

Kaivosteollisuuden aktiivisuus oli hyvällä tasolla kaikilla markkina-alueilla laiteinvestointien osalta ja vakaa 
myös kulutusosissa. Uusien kaivoksien osuus kulutusosamarkkinapotentiaalista oli edelleen pieni. Tässä 
markkinasegmentissä myynti kehittyi positiivisimmin Afrikassa. 

Myös maanrakennuksen markkinakysyntä oli hyvällä tasolla, erityisesti EMEA-alueella. East-alueen 
rakennusprojektit vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon.  

Tunnelirakentaminen kehittyi positiivisimmin Australasiassa sekä EMEA:ssa. 

Kaivonporausmarkkina oli aktiivista Pohjoismaissa. Lähi-idässä Robitille merkittävissä maissa kysyntä oli 
alhaisella tasolla.  
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TARJONNAN KEHITTÄMINEN  

Robitin Top Hammer tarjontaa kehitettiin edelleen laajentamalla uuden sukupolven Evolution Bit -
tuotesarjaa. Asiakaspalaute näistä porakruunuista on ollut erittäin positiivista. Yhtiö on myös pitkällä uuden 
Top Hammer -putkituotetarjonnan testauksen kanssa. Nämä kolmannella vuosineljänneksellä 
lanseerattavat uudet tuotteet laajentavat markkinapotentiaalia maanalaisiin kaivoksiin.   

Top Hammer -tuotteiden kasvua rajoitti Korean tankotuotteita valmistavan uuden tehtaan tuotannon 
käynnistämisen viivästyminen.  

Yritysostojen mukana merkittävästi kasvaneen DTH-tarjonnan myynti kehittyi hyvin infrarakentamiseen 
liittyvässä paalutusliiketoiminnassa. DTH-tarjonnan myynnin kehitys uusille markkinoille avolouhoksiin ja -
kaivoksiin ei vielä muodostanut merkittävää osaa yhtiön kokonaismyynnistä. Yhtiö onnistui kuitenkin 
saamaan useita uusia avolouhos ja -kaivosreferenssiasiakkuuksia. Näiden pohjalta Robit jatkaa DTH-
tarjonnan myynnin kehitystä uusilla maatieteellisillä alueilla. Raportointijakson aikana Robit laajensi 
tarjontaansa Rotary Bit -tuotteilla. Tämä on uusi kasvumahdollisuus yhtiölle.   

Digital Services -tarjonnan kehitystyö jatkui avainasiakkaiden kanssa. Näillä ratkaisuilla uskotaan olevan 
markkinoilla merkittävää liiketoimintapotentiaalia tulevina vuosina.   
 

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN  

  H1 2018 H1 2017 Muutos 
% 2017 

Liikevaihto, 1 000 euroa 43 100 42 645 1,1 % 88 222 
Liikevaihdon kasvu, % 1,1 % 102,3 %   37,7 % 
Myyntikate, 1 000 euroa 12 566 14 987 -16,2 % 28 557 
Myyntikate, osuus liikevaihdosta % 29,2 % 35,1 %   32,4 % 
EBITDA, 1 000 euroa -948 1 320 -171,8 % 1 626 
EBITDA, osuus liikevaihdosta % -2,2 % 3,1 %   1,8 % 
Vertailukelpoinen EBITDA 69 2 908 -97,6 % 3 500 
Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 0,2 % 6,8 %   4,0 % 
EBITA, 1 000 euroa -3 186 -824 286,7 % -2 734 
EBITA, osuus liikevaihdosta, % -7,4 % -1,9 %   -3,1 % 
Vertailukelpoinen EBITA -2 169 764 -384,0 % -861 
Vertailukelpoinen EBITA, osuus liikevaihdosta % -5,0 % 1,8 %   -1,0 % 
EBIT, 1 000 euroa -3 616 -1 288 180,7 % -3 640 
EBIT, osuus liikevaihdosta % -8,4 % -3,0 %   -4,1 % 
Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -4 370 -1 898 130,2 % -5 190 
Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -10,1 % -4,5 %   -5,9 % 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,21 -0,11   -0,27 
Oman pääoman tuotto (ROE) % -4,9 % -2,6 %   -7,3 % 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -3,7 % -0,3 %   -5,8 % 
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) %  -2,9 % 1,1 %   -4,2 % 
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 12 881 -3 922 -428,4 % 7 752 
Omavaraisuusaste % 55,2 % 56,9 %   57,6 % 
Nettovelkaantumisaste % 15,2 % -4,1 %   8,4 % 
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 4 102 5 856 -30,0 % 13 341 
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 9,5 % 13,7 %   15,1 % 
Bruttoinvestoinnit ilman yritysostoa, 1 000 euroa 4 102 3 654 12,3%  11 139 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 1 000 euroa 911 772 18,1 % 1 482 
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Tutkimus- ja tuotekehityskulut, osuus liikevaihdosta % 2,1 % 1,8 %   1,7 % 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 310 294 5,4 % 296 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 290 325 -10,8 % 329 

*) H1 2018 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat uudelleenjärjestelykulut 1,0 MEUR.  
H1 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät: listanvaihto- ja osakeantikulut 1,3 miljoonaa euroa sekä 
yrityskauppoihin liittyvät neuvonantajakulut 0,3 miljoonaa euroa.  

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 43,1 miljoonaa euroa (42,6), kasvua vertailukauteen oli 1,1 
prosenttia.  

Liikevaihdosta 18,9 miljoonaa euroa (16,1) tuli Top Hammer -liiketoiminnasta ja 24,2 miljoonaa euroa (26,5) 
Down The Hole -liiketoiminnasta. Digital Services -liiketoiminnan liikevaihto oli edelleen vähäistä, sen 
keskittyessä referenssitoimituksiin merkittävien asiakkaiden kanssa. 

Konsernin liikevaihdosta EMEA-alueen osuus oli 16,7 miljoonaa euroa (14,7), Australian 11,3 miljoonaa 
euroa (12,7), Asian 5,6 miljoonaa euroa (6,1), Americas -alueen 6,6 miljoonaa euroa (7,0) sekä East-alueen 
2,9 miljoonaa euroa (2,2). 

Liiketulos (EBIT) oli -3,6 miljoonaa euroa (-1,3). Liiketulos oli -8,4 prosenttia (-3,0) katsauskauden 
liikevaihdosta. EBITA oli -3,2 miljoonaa euroa (-0,8). Vertailukelpoinen EBITA oli -2,2 miljoonaa euroa (0,8) 
eli -5,0 prosenttia (1,8) liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä olivat rakenne- ja 
liiketoimintamallin muutoksista johtuneet uudelleenjärjestelykulut konsernin useissa yhtiöissä.  

Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,8), josta korkokulujen osuus oli 0,3 miljoonaa euroa ja 
valuuttakurssitappioiden oli 0,6 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli -4,5 miljoonaa euroa (-2,1) ja verot 
0,2 miljoonaa euroa (0,2). Valuuttakurssien muutosten vaikutus tunnuslukuihin oli katsauskaudella 
negatiivinen. 

TALOUDELLISET TAVOITTEET  

Robitin 15.6.2018 päivittämän näkemyksen mukaan vuoden 2018 euromääräinen EBITA-kannattavuus 
(ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jää hieman edellisvuoden alapuolelle, mikäli markkinakysyntä 
säilyy nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 

Aikaisempi ohjeistus oli; vuoden 2018 suhteellinen EBITA-kannattavuus (ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä) paranee merkittävästi vuoden 2017 kannattavuustasosta, mikäli markkinakysyntä säilyy 
nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 

Yhtiö tavoittelee strategiansa mukaisesti kasvua. Kasvua haetaan asetetun tavoitteen mukaisesti 
keskimäärin vähintään 15 prosentin vuotuisella liikevaihdon orgaanisella kasvulla.  

Pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on saavuttaa yli 13 prosentin EBITA-marginaali yli suhdannesyklin. 
Tavoitteen saavuttamiseksi yhtiö on tehnyt katsauskaudella muutoksia operatiiviseen rakenteeseen. 
Näiden hyötyjen odotetaan realisoituvan osin vuoden 2018 toisella puoliskolla ja täysimääräisesti vuoden 
2019 aikana. 

Yritys tehostaa käyttöpääoman hallintaa pyrkien samalla säilyttämään hyvän palvelukyvyn valituilla 
markkinasegmenteillä jatkossakin. 
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RAHOITUS JA INVESTOINNIT  

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,1 miljoonaa euroa (0,1). Käyttöpääoman muutoksien vaikutus 
oli 2,2 miljoonaa euroa (-0,2). 

Tilinpäätösajankohtaan verrattuna käyttöpääoman muutos katsauskaudella johtui pääosin korottomien 
velkojen 5,5 miljoonan euron kasvusta sekä vaihto-omaisuuden 3,7 miljoonan euron kasvusta. 
Myyntisaamisten lasku oli 0,4 miljoonaa euroa.  

Nettokäyttöpääoma oli 39,2 miljoonaa euroa (39,6) katsauskauden lopussa.  

Investointien nettorahavirta oli -4,1 miljoonaa euroa (-5,9). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,1 
miljoonaa euroa (5,9). Investoinneista 3,2 miljoonaa euroa liittyi Korean uuteen tehtaaseen. 

Rahoituksen nettorahavirta -5,6 miljoonaa euroa (49,8) muodostui osingonjaosta sekä lainojen 
nettomuutoksista. 

Konsernilla oli likvidejä varoja katsauskauden lopussa 33,6 miljoonaa euroa (54,7) ja korollisia 
rahoitusvelkoja yhtensä 46,5 miljoonaa euroa (51,5). Korolliset nettovelat olivat 12,9 miljoonaa euroa  
(-3,9). 

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 85,0 miljoonaa euroa (95,7). 

Konsernin omavaraisuusaste oli 55,2 prosenttia (56,9) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 
15,2 prosenttia (-4,1). 

Yhtiön pitkäaikaisten lainojen kovenantti (korolliset nettovelat/käyttökate) ei täyttänyt asetettuja ehtoja. 
Yhtiö on saanut rahoittajaltaan suostumuksen ehdon rikkoutumiselle 30.6.2018.  Ehdon rikkoutumisen 
vuoksi 26 miljoonaa euroja lainoja, jotka erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua, on edelleen esitetty 
lyhytaikaisissa lainoissa. Kun yhtiö on neuvotellut uudet kovenanttiehdot, jotka ottavat huomioon IFRS16 
säännösten aiheuttamat muutokset raportoitaviin tunnuslukuihin, yli 12 kuukauden kuluttua erääntyvät 
velat tullaan esittämään pitkäaikaisissa veloissa. 

Poistot olivat 2,7 (2,6) miljoonaa euroa. Poistoista 0,4 miljoonaa euroa liittyi yrityskauppojen aiheuttamiin 
poistoihin.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

Robitin tavoitteena on kasvaa markkinoita nopeammin. Tuotetarjonnan kehitys lisättynä laajentuneeseen 
omaan jakeluverkkoon ja kehittyneempään jälleenmyyjäverkostoon mahdollistavat hyvät 
kasvumahdollisuudet. Ammattitaitoisen, tehokkaan ja asiakaslähtöisen jälleenmyyjäverkoston merkitys 
tulevassa orgaanisessa kasvussa on entistäkin keskeisempää. Suuremmilla toimituskokonaisuuksilla kyetään 
palvelemaan asiakkaita paremmin. Edellä mainitut tekijät luovat edellytykset yhtiön markkinaosuuden ja 
markkina-aseman vahvistamiseen.  

Yhtiö jatkaa sopivien yritysostokohteiden tutkimista osana toimialan konsolidoitumiskehitystä. 

Robitin 15.6.2018 päivitetyn näkemyksen mukaan vuoden 2018 euromääräinen EBITA-kannattavuus (ilman 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jää hieman edellisvuoden alapuolelle, mikäli markkinakysyntä säilyy 
nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 



  
 

Robitin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 

Aikaisempi ohjeistus oli: vuoden 2018 suhteellinen EBITA-kannattavuus (ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä) paranee merkittävästi vuoden 2017 kannattavuustasosta, mikäli markkinakysyntä säilyy 
nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 

 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO  

Yhtiö aloitti katsauskaudella säästötoimenpiteet, jotka koskevat koko organisaatiota. Suunnitellut 
rakennemuutokset ovat johtaneet henkilöstövähennyksiin, joiden kokonaisvaikutus on noin 60 henkilöä. 
Henkilöstömäärä oli katsauskauden päättyessä 290 (325). Katsauskauden päättyessä yhtiön henkilöstöstä 
77 (73) prosenttia oli Suomen ulkopuolella. 

Johtoryhmää uudistettiin katsauskaudella. Yhtiön johtoryhmän muodostavat 14.3.2018 alkaen: CEO Mika 
Virtanen, EVP Tommi Lehtonen, CFO Ilkka Miettinen, Head of Supply Chain Jukka Pihamaa, ja Head of HR 
Jaana Rinne. 
 

OSAKEPOHJAINEN PALKITSEMISOHJELMA  

Robitin hallitus päätti huhtikuussa 2017 konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä. Suunnitelma on jaettu kahteen osaan; Performance Share Planiin ja Matching 
Share Planiin. Tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien, ohjelmaan osallistuvien henkilöiden sekä yhtiön 
pitkän tähtäimen tavoitteet eli yhtiöarvon kasvattaminen sekä sitouttaa henkilöt yhtiöön ja samalla tarjota 
ohjelmaan osallistuville henkilöille kilpailukykyinen palkitsemistapa perustuen yhtiön tuloksen kasvuun ja 
osakkeiden arvonnousuun. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa Matching Share Planin perusteella vuoden 
päästä sijoituksestaan vastaavan määrän osakkeita kuin on ohjelmaan sijoittanut sekä kolmen vuoden 
ansaintajakson jälkeen maksimissaan viisinkertaisen määrän osakkeita, mikäli yhtiön liikevaihdon kasvuun 
ja osakekohtaiseen tuloksen kehityksen tavoitteet täyttyvät. Vuoden 2017 ohjelmaan osallistuu 18.672 
perusosaketta, joille maksetaan vastaava osakepalkkio syyskuussa 2018. 

Robitin hallitus päätti kesäkuussa 2018 uudesta konsernin johtoa ja avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Suunnitelma on jaettu kahteen osaan; Performance Share 
Planiin ja Matching Share Planiin. Ohjelmaan osallistuva henkilö saa Matching Share Planin perusteella 
kolmen vuoden päästä sijoituksestaan osakkeita määrän, joka vastaa henkilön sijoitusta henkilökohtaisen 
veron osuutensa määrällä vähennettynä kuin on ohjelmaan sijoittanut. Lisäksi kolmen vuoden 
ansaintajakson jälkeen henkilö voi saada osakkeita määrän, joka on sidottu yhtiön liikevaihdon kasvuun ja 
osakekohtaisen tuloksen kehitykseen. Uuteen osakeohjelmaan osallistuu 24.000 osaketta. Performance 
Share Planin perusteella annetaan maksimissaan 136.000 osaketta, mikäli kasvuun ja kannattavuuteen 
liittyvät tavoitteet saavutetaan.  

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2018 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2017 ja päätti, 
että osinkoa jaetaan 0,10 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2018 ja 
maksupäivä 10.4.2018. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen 
Tapio Hintikka, Mammu Kaario, Hannu-Kalle Reponen ja Harri Sjöholm sekä uusina jäseninä Heikki Allonen 
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ja Kai Seikku. Heikki Allonen valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsen Matti Kotola luopui 
jäsenyydestään.  

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Mikko Järventausta. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.108.390 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä 
tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 
10% yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä 
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10% yhtiön kaikista osakkeista. Omia 
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Hallituksen 20.4.2017 
saama omien osakkeiden hankintavaltuutus kumottiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n 
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, 
joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien 
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 3.000.000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 14 % 
yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia 
osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. Valtuutus 
kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. 

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA 

Katsauskauden aikana yhtiö on perustanut uuden yhtiön Robit Asia Limitedin Hong Kongiin sekä lunastanut 
loput 49 % Halco Brighouse Limitedin osakkeista.  

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA 

Yhtiön hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 28.3.2018, jossa hallitus valitsi keskuudestaan jäsenet 
palkitsemisvaliokuntaan, nimitysvaliokuntaan, työvaliokuntaan ja tarkastusvaliokuntaan. 
Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Allonen (pj.), Mammu Kaario ja Kai Seikku. 
Nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Allonen (pj.), Kai Seikku ja Harri Sjöholm. Työvaliokunnan 
jäseniksi valittiin Heikki Allonen (pj.), Kalle Reponen ja Tapio Hintikka. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi 
valittiin Mammu Kaario (pj.), Kalle Reponen ja Kai Seikku. Lisäksi, Mammu Kaario valittiin hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. 

Yhtiö organisoi johtoryhmän 14.3.2018 uudelleen. Johtoryhmän muodostavat Mika Virtanen (CEO), Tommi 
Lehtonen (EVP), Ilkka Miettinen (CFO), Jukka Pihamaa (Head of Supply Chain) sekä Jaana Rinne (Head of 
HR).  

Yhtiö saattoi 14.3.2018 päätökseen 29.1.2018 tiedottamansa rakenne- ja toimintamallimuutokset. Yhtiö 
siirtyi matriisiorganisaatiosta linjaorganisaatiomalliin. Uudella organisaatiomallilla yhtiö pyrkii viemään 
osaamisen ja päätöksenteon lähelle asiakkaiden liiketoimintaa tarjoten nopeamman ja tehokkaamman 
toteutuksen. Osana rakenne- ja toimintamallin uudistamista yhtiö panostaa samanaikaisesti toimitusketjun 
tehokkuuden ja joustavuuden kehittämiseen. Yhtiö ilmoitti myös aloittavansa säästötoimenpiteet, jotka 
koskevat globaalisti koko organisaatiota. Rakennemuutosten seurauksena yhtiö ilmoitti vähentävänsä 
vuoden 2018 aikana yli 60 työpaikkaa. Vuositason säästöjen arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa euroa. 
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Yhtiö avasi 8.2.2018 merkittävän tuotantolaitoksen Etelä-Koreaan, lähelle Soulia vastaamaan Top Hammer -
tuotelinjan kankien ja niskojen kasvavaan kysyntään. Tuotantolaitoksen kokonaisinvestointi oli noin 10 
miljoonaa euroa. 
Yhtiö lunasti 29.1.2018 loput tytäryhtiönsä Halco Brighouse Ltd:n johdon omistuksessa olevat osakkeet (49 
prosenttia). Osakkeiden kauppahinta oli noin 0,075 miljoonaa puntaa (noin 0,086 miljoonaa euroa).    

Hallitus perusti 29.1.2018 tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin yhtiökokouksen jälkeisessä 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuraavat hallituksen jäsenet: Mammu Kaario (puheenjohtaja), Kai 
Seikku ja Hannu-Kalle Reponen.  

Yhtiö nimitti 18.1.2018 DI Tommi Lehtosen (s. 1970) Robit Oyj:n varatoimitusjohtajaksi.  

Yhtiön 15.6.2018 päivittämän näkemyksen mukaan vuoden 2018 euromääräinen EBITA-kannattavuus 
(ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) jää hieman edellisvuoden alapuolelle, mikäli markkinakysyntä 
säilyy nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 

Aikaisempi ohjeistus oli; vuoden 2018 suhteellinen EBITA-kannattavuus (ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä) paranee merkittävästi vuoden 2017 kannattavuustasosta, mikäli markkinakysyntä säilyy 
nykytasolla eikä markkinoilla esiinny ennalta-arvaamattomia häiriötekijöitä. 

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO  

Yhtiön osakemäärä 30.6.2018 oli 21 083 900 osaketta. Yhtiön osakkeenomistajien määrä 30.6.2018 oli  
2 387.  

Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 86 320 (0,4 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-
arvo 30.6.2018 oli 103 miljoonaa euroa (osakkeen arvo 4,90 euroa). 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT  

 Olennaisia raportoitavia tapahtumia 16.8.2018 mennessä ei ole. 

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
  
Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät liittyvät toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin sekä globaaliin 
taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. 

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, uusien tietojärjestelmien toimivuus ja 
käyttöönotto, yritysostojen integroinnin onnistuminen, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit 
sekä IPR-riskit. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön 
harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi 
olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat 
vaikuttaa kielteisesti asiakkaidemme maksukäyttäytymiseen ja lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin 
toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä. 
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Lempäälässä 16.8.2018 

Robit Oyj 

Toimitusjohtaja Mika Virtanen 
Hallitus 
 
 
 
Lisätiedot: 

Mika Virtanen, toimitusjohtaja 
+358 40 832 7583 
mika.virtanen@robitgroup.com 

 
 
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 Robitin 
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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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA       
        

EUR tuhatta 
1.1.2018-
30.6.2018 

1.1.2017-
30.6.2017 

1.1.2017-
31.12.2017 

Liikevaihto 43 100 42 645 88 222 
Liiketoiminnan muut tuotot 364 110 1 482 
Materiaalit ja palvelut* -27 673 -22 443 -47 960 
Henkilöstökulut -10 841 -9 059 -18 943 
Poistot ja arvonalentumiset -2 668 -2 608 -5 267 
Liiketoiminnan muut kulut* -5 898 -8 872 -18 526 
EBIT (Liikevoitto/-tappio) -3 616 -1 288 -3 640 
        
Rahoitustuotot  ja -kulut       

Korko- ja rahoitustuotot 1 283 639 1 333 
Korko- ja rahoituskulut -2 197 -1 475 -3 758 

Rahoitustuotot  ja -kulut yhteensä -915 -836 -2 425 
        
Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -4 530 -2 124 -6 065 
        
Verot       

Tulovero 0 -210 -238 
Laskennallisten verojen muutos 161 435 1 113 

Tuloverot 160 226 875 
        
Katsauskauden tulos -4 370 -1 898 -5 190 

        
Tilikauden tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön osakkeenomistajille -4 370 -1 898 -5 190 
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 

  -4 370 -1 898 -5 190 

        
Muut laajan tuloksen erät       

Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:       

Muuntoerot -670 -986 -1 301 
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -670 -986 -1 301 
Tilikauden laaja tulos yhteensä -5 040 -2 884 -6 492 

        
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:       

Emoyhtiön osakkeenomistajille -5 040 -2 884 -6 492 
Määräysvallattomille omistajille 0 0 0 

Konsernin laaja tulos -5 040 -2 884 -6 492 
        

Osakekohtainen tulos       

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos -0,21 -0,11 -0,27 
 
*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan 
käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa. 
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KONSERNITASE       
        

EUR tuhatta 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

VARAT       
Pitkäaikaiset varat       
Liikearvo 24 509 25 573 25 029 
Muut aineettomat hyödykkeet 7 593 8 314 8 088 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 27 750 20 901 26 280 
Lainasaamiset 567 376 517 
Muut saamiset 3 153 3 
Laskennalliset verosaamiset 2 285 1 078 1 903 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 62 707 56 395 61 820 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 33 223 32 726 30 141 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 949 24 338 25 921 
Lainasaamiset 14 31 17 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 172 27 139 
Rahavarat 33 589 54 698 42 172 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 91 948 111 819 98 391 
        
Varat yhteensä 154 655 168 214 160 211 

        

EUR tuhatta 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

OMA PÄÄOMA JA VELAT       
Oma pääoma       
Osakepääoma 705 705 705 
Ylikurssirahasto 202 202 202 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 502 82 436 82 502 
Muuntoerot -1 827 -842 -1 157 
Kertyneet voittovarat 7 800 15 059 15 057 
Tilikauden voitto/tappio -4 370 -1 898 -5 190 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 85 011 95 661 92 118 
        
Oma pääoma yhteensä 85 011 95 661 92 118 

        
Velat       
Pitkäaikaiset velat       
Lainat 6 602 42 340 3 511 
Laskennalliset verovelat 2 464 1 938 2 241 
Henkilöstövelvoitteet 1 223 1 178 988 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 289 45 456 6 740 
        
Lyhytaikaiset velat       
Lainat 39 869 9 122 46 413 
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Ennakkosaamiset 574 330 324 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat  -59 195 70 
Ostovelat ja muut velat 18 971 17 449 14 546 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 59 355 27 096 61 353 

        
Velat yhteensä 69 643 72 553 68 093 

        
Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 154 655 168 214 160 211 
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA   

Tuhatta euroa 1.1.2018-
30.6.2018 

1.1.2017-
30.6.2017 

1.1.2017-
31.12.2017 

Liiketoiminnan rahavirrat       
Voitto ennen veroja -4 530 -2 124 -6 065 
Oikaisut: 0     

Poistot ja arvonalentumiset 2 668 2 608 5 267 
Rahoitustuotot ja -kulut  936 836 2 425 
Osakeperusteiset maksut henkilöstölle  33 0 19 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) 5 0 110 
Käyttöomaisuuden myynnit 32 145 525 
Muut ei rahavirtavaikutteiset erät 264 0 703 
Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia  -594 1 465 2 983 

        
Käyttöpääoman muutos       

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-)  411 -2 276 -3 714 
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)  -3 683 -2 212 -1 753 
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+)  5 453 4 333 2 247 
Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja  1 586 1 309 -238 

        
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -397 -557 -1 010 
Saadut korot ja muut rahoituskulut  35 173 146 
Maksetut verot -155 -849 -926 
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta  1 069 76 -2 027 
        
Investointien rahavirrat       
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -3 522 -3 253 -10 155 
Aineettomien hyödykkeiden hankinta -460 -761 -1 494 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot  27 0 424 
Lainasaamisten takaisinmaksut -146 361 86 
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla  0 -2 202 -2 202 
Investointien nettorahavirta  -4 102 -5 856 -13 341 
        
Rahoituksen rahavirrat       
Osakeannista saatu rahamäärä kuluilla vähennettynä  0 47 962 46 709 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 6 000 11 314 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 100 -3 532 -10 811 
Luotollisten tilien muutos -125 1 072 2 070 
Rahoitusleasingvelkojen maksut -211 -130 -701 
Osingonjako -2 100 -1 578 -1 599 
Rahoituksen nettorahavirta  -5 536 49 794 46 982 
        
Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-)  -8 568 44 014 31 613 
Rahavarat tilikauden alussa  42 172 10 519 10 519 
Valuuttakurssierot rahavaroista -15 164 40 
Rahavarat tilikauden lopussa 33 589 54 698 42 172 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 
pääoman 
rahasto 

Kertynyt 
muuntoero 

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2017 705 202 32 368 144 16 638 50 057 
Tilikauden voitto 0 0 0 0 -1 898 -1 898 
Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 0 0 

Muuntoerot 0 0 0 -986 0 -986 
Laaja tulos 0 0 0 -986 -1 898 -2 884 
              
Osingonjako 0 0 0 0 -1 579 -1 579 
Halco osakkeiden 
hankinta 0 0 1 797 0 0 1 797 

Osakeanti 0 0 48270 0 0 48270 
Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
liiketoimet omistajien 
kanssa 

0 0 50 067 0 -1 579 48 488 

              
Oma pääoma 30.6.2017 705 202 82 435 -842 13 161 95 661 

              

EUR Tuhatta Osakepää-oma Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 
pääoman 
rahasto 

Kertynyt 
muuntoero 

Kertyneet 
voittovarat Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2018 705 202 82 502 -1 157 9 868 92 120 
Katsastuskauden tulos 0 0 0 0 -4 370 -4 370 
Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0 0 0 

Muuntoerot 0 0 0 -670 0 -670 
Laaja tulos 0 0 0 -670 -4 370 -5 040 

              
Osingonjako 0 0 0 0 -2 100 -2 100 

Osakepohjaiset palkkiot 
työntekijöille 0 0 0 0 33 33 

Suoraan omaan 
pääomaan kirjatut 
liiketoimet omistajien 
kanssa 

0 0 0 0 -2 067 -2 067 

              
Oma pääoma 30.6.2018 705 202 82 502 -1 827 3 431 85 013 
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LIITETIEDOT 

Sisältö 

1. Laatimisperiaatteet 
2. Käyttöönotetut uudet IFRS standardit 
3. Myöhemmin käyttöönotettava IFRS standardi 
4. Tunnusluvut ja laskentakaavat 
5. Liikevaihdon jaottelu 
6. Rahoitusjärjestelyt 
7. Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä  
8. Arvonalentumistestaus 
9. Vastuusitoumukset ja muut sitoumukset 
10. Yrityshankinnat 
11. Johdannaiset 

1. LAATIMISPERIAATTEET 

Olemme laatineet tämän puolivuosikatsauksen IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen 
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen 
yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.  

2. KÄYTTÖÖNOTETUT UUDET IFRS STANDARDIT 

IFRS 15  

IFRS 15 korvaa tavaroiden ja palvelujen myyntisopimuksia koskevan IAS 18:n ja pitkäaikaishankkeita 
koskevan IAS 11:n. Robit on soveltanut 1.1.2018 alkaen uutta IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista- 
standaria. IFRS 15 sisältää viisivaiheisen mallin asiakassopimusten mukaisen myyntituoton kirjaamiseksi. 
IFRS 15:n mukaan tuottoa kirjataan tuloksi siihen määrään saakka, joka odotetaan saatavan asiakkaalta 
tuotteen tai palvelun luovuttamisen vastikkeena. Tuotto kirjataan tuloksi, kun joko määräysvalta 
tuotteeseen tai palvelu on luovutettu asiakkaalle. Tuotoksi kirjaaminen tapahtuu joko kerralla yhtenä 
ajankohtana tai vähitellen ajan kuluessa.  

Uuden standardin käyttöönotto ei ole vaikuttanut tuloutuksen ajankohtaan tai taseen esittämiseen. 
Robitilla uusi standardi ei vaikuta tuloutettavan myynnin arvostukseen tai ajoitukseen. 

Robitin toimittaessa kulutusosia myyntituotto kirjataan silloin, kun määräysvalta siirtyy asiakkaalle, eli 
yleensä toimituksen perusteella. Tuotteiden myynnin jälkeisen palvelutuen myyntituotot kirjataan ajan 
kuluessa sitä mukaa, kun asiakas samanaikaisesti vastaanottaa ja kuluttaa Robitin tuottaman palvelun. 

IFRS 9 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit-standardi korvaa IAS 39:n mukaiset luokittelu- ja arvostusmallit ja sisältää 
uudistetun ohjeistuksen rahoitusvarojen luokittelusta ja arvostuksesta, uuden odotettavissa oleviin 
luottotappioihin perustuvan mallin rahoitusvarojen arvonalentumien laskentaa varten sekä uudet yleistä 
suojauslaskentaa koskevat vaatimukset. 
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IAS 39 mukaan myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus tehtiin, kun oli olemassa perusteltu näyttö, että 
konserni ei tule saamaan erääntyneitä saamisiaan. IFRS 9 käyttöönotossa konserni sovelsi 
yksinkertaistettua arvonalentumismallia myyntisaamisten “odotettavissa oleville luottotappioille”. Uuden 
mallin mukaan luottotappiovaraus kirjataan määrään, joka vastaa odotettavissa olevia luottotappioita. Uusi 
arvonalentumismalli perustuu tulevaisuuteen suuntautuvaan informaatioon sekä aiempiin kokemuksiin ja 
nykyisiin odotuksiin. 

IFRS 9:n soveltamisella ei ole ollut merkittävää vaikutusta rahoitusvarojen luokitteluun tai arvostamiseen, 
myyntisaamisten tai muiden rahoitussaamisten arvonalentumiskirjausiin.  

IFRS 2 

Robit tulee soveltamaan 30.6.2018 alkaen standardimuutosta IFRS 2 Classification and measurement of 
Sharebased Payment Transactions. Standardimuutos selventää osakeperusteisten suoritusten rahana 
suoritettavan osuuden määrittämistä ja kirjauskäytäntöjä. Kun yhtiö on sopinut nettoperiaatteesta niin, 
että se on sitoutunut pidättämään ja suorittamaan palkkion saajan puolesta osakepalkitsemisesta 
aiheutuvat veroseuraamukset, koko palkitsemisen määrä tulee käsitellä osakkeina suoritettavana 
palkitsemisena. IFRS 2 muutoksen myötä uuden 2018 osakepalkkiojärjestelmän veroseuraamukset kirjataan 
omaan pääomaan. Koska vuoden 2017 osakepalkkiojärjestelmä ei noudata nettoperiaatetta, IFRS 2 
standardin muutos ei aiheuta muutoksia aiempiin kirjauksiin. 

3. MYÖHEMMIN KÄYTTÖÖNOTETTAVA IFRS STANDARDI 

IFRS 16 

IIFRS 16:ssä määrätään periaatteet, joiden mukaan vuokrasopimukset kirjataan ja arvostetaan, miten ne 
esitetään tilinpäätöksessä ja mitä tietoja niistä annetaan. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset 
merkitään taseeseen, sillä operatiivisten vuokrasopimusten ja rahoitusleasingsopimusten välinen erottelu 
poistuu. Uuden standardin mukaisesti kirjataan omaisuuserä (vuokralle otetun omaisuuserän käyttöoikeus) 
ja vuokrien maksua koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä 
kohteita koskevat vuokrasopimukset. 

Konserni on aloittanut vuonna 2018 IFRS 16 -projektin käyttöönottovaiheen. Konserni suunnittelee 
ottavansa IFRS 16 -standardin käyttöön käyttäen yksinkertaistetun takautuvan soveltamisen 
lähestymistapaa soveltamisen aloittamisajankohtana 1.1.2019, jolloin vertailukausia ei oikaista. 

4.1 TUNNUSLUVUT 

KONSERNIN AVAINLUVUT H1 2018 H1 2017 2017 
Liikevaihto, 1000 euroa 43 100 42 645 88 222 
EBIT, 1000 euroa -3 616 -1 288 -3 640 
EBIT, osuus liikevaihdosta % -8,4 % -3,0 % -4,1 % 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,21 -0,11 -0,27 
Oman pääoman tuotto (ROE) % -4,9 % -2,6 % -7,3 % 
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -3,7 % -0,3 % -5,8 % 
Omavaraisuusaste % 55,2 % 56,9 % 57,6 % 
Nettovelkaantumisaste % 15,2 % -4,1 % 8,4 % 
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 4 102 5 856 13 341 
Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 9,5 % 13,7 % 15,1 % 
Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 083 900 21 083 900 21 083 900 
Omat osakkeet (konsernin hallussa) 86 320 94 674 86 320 
Osuus äänistä / osakkeista % 0,41 % 0,45 % 0,41 % 
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4.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS 

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin 
tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin 
näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan 
tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden 
tahojen käyttämiä.  

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n 
mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole 
vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. 

Vertailukelpoisiin eriin vaikuttavat seuraavat tapahtumat: listautumiseen, yritysjärjestelyihin ja 
uudelleenorganisointiin liittyvät kulut. 

EBITDA ja vertailukelpoinen EBITDA       

EUR tuhatta 1.1.2018-
30.6.2018 

1.1.2017-
30.6.2017 

1.1.2017-
31.12.2017 

EBIT (Liikevoitto/-tappio) -3 616 -1 288 -3 640 
Poistot ja arvonalentumiset 2 668 2 608 5 267 
EBITDA (Käyttökate) -948 1320 1626 
        
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät       
Listautumis- ja osakeantikulut   1 290 1 290 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut   298 469 
Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 1 017 1 588 115 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1017 1588 1874 
Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 69 2 908 3 500 
        
EBITA       

EUR tuhatta 1.1.2018-
30.6.2018 

1.1.2017-
30.6.2017 

1.1.2017-
31.12.2017 

EBIT (Liikevoitto/-tappio) -3 616 -1 288 -3 640 
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot -429 -464 907 
EBITA -4045 -1752 -2733 
        
EBIT (Liikevoitto/-tappio) -3 616 -1 288 -3 640 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät       
Listautumis- ja osakeantikulut   1 290 1 290 
Yrityshankintoihin liittyvät kulut   298 467 
Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 1 017   115 
Vertailukelpoinen EBIT (Liikevoitto/-tappio) -2 599 300 -1 768 
Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 429 464 907 
Vertailukelpoinen EBITA -2 169 764 -861 
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4.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

EBITDA* =EBIT + Poistot ja arvonalentumiset   
  

EBITA =EBIT + Konserniliikearvon poistot 
  
  

        
Osakekohtainen tulos (EPS), 
euroa 

=
Tilikauden voitto (tappio)   

Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana)   
        

Oman pääoman tuotto, % =
Tilikauden voitto (tappio) 

x 100 
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) 

        

Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROCE), % =

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + Korkokulut ja muut rahoituskulut 
x 

100 
Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + Korolliset rahoitusvelat 

(pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden 
aikana) 

        

Korolliset nettovelat =Lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta - Rahat ja pankkisaamiset 
- Lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit 

  
  

        

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma 

x 100 
Taseen loppusumma - Saadut ennakot 

        

Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset nettovelat 

x 100 
Oma pääoma 

                
5. LIIKEVAIHDON JAOTTELU 

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen. 

 

LIIKEVAIHTO         
Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin       

Tuhatta euroa 
1.1.2018-
30.6.2018 

1.1.2017-
30.6.2017 

1.1.2017-
31.12.2017 

Top Hammer 18 940 16 114 38 183 
Down the Hole 24 151 26 458 49 979 
Digital services 9 73 61 
Yhteensä 43 100 42 645 88 222 
        
Liikevaihto markkina-aluettain       

Tuhatta euroa 
1.1.2018-
30.6.2018 

1.1.2017-
30.6.2017 

1.1.2017-
31.12.2017 

Eurooppa, Lähi-itä  
ja Afrikka 16 656 14 683 32 299 

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 6 617 6 991 15 328 
Aasia 5 635 6 121 11 344 
Australasia 11 250 12 660 24 737 
Venäjä ja IVY-maat 2 941 2 190 4 515 
Yhteensä 43 100 42 645 88 222 
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6. RAHOITUSJÄRJESTELYT 

Robit Oyj:n rahoitusehtojen kovenantti (nettovelat / käyttökate) ei täyttynyt 31.12.2017. Tämän vuoksi 28 
miljoonaa euroja velkoja, jotka erääntyvät 12 kuukauden jälkeen on esitetty lyhytaikaisissa veloissa. Yhtiö 
sai rahoittajaltaan suostumuksen rikkoutumiselle. 

Robit Oyj:n rahoitusehtojen kovenantti (nettovelat/käyttökate) ei ole täyttynyt 30.6.2018. Yhtiö on saanut 
rahoittajaltaan suostumuksen rikkoutumiselle. Suostumusta ei ole saatu yli 12 kuukauden ajanjaksolle, 
koska yhtiön kovenanttitasojen määrittelyssä käytettävät tunnusluvut tulevat muuttumaan yhtiön ottaessa 
käyttöön IFRS 16 säännökset leasingkohteiden käsittelystä. Tämän vuoksi 26 miljoonaa euroja velkoja, jotka 
erääntyvät 12 kuukauden jälkeen on myös esitetty lyhytaikaisissa veloissa.  

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT 
Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 
Pitkäaikaiset lainat       

Lainat rahoituslaitoksilta 4 949 41 512 1 818 
Muut lainat 736 735 637 
Rahoitusleasingvelat 916 93 1 056 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 6 602 42 340 3 511 
        
Lyhytaikaiset lainat       

Lainat rahoituslainoksilta 35 269 4 871 41 606 
Muut lainat 68 0 75 
Luotolliset tilit 4 522 3 657 4 647 
Rahoitusleasingvelat 10 593 85 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 39 869 9 122 46 413 
        
Lainat yhteensä 46 470 51 462 49 924 

 

7. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ 

Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

        
Hankintameno kauden alussa 37 482 23 797 23 797 
Tytäryritysten hankinta  3 765 3 472 
Lisäykset 3 531 3 224 11 126 
Vähennykset -944 -316 -810 
Erien väliset siirrot -8 -170 648 
Valuuttakurssierot -301 -610 -751 

Hankintameno kauden lopussa 39 760 29 690 37 482 
        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -11 202 -7 186 -7 186 

Poistot -1 826 -1 917 -3 672 
Vähennykset 912 171 285 
Erien väliset siirrot 0 -801 -795 
Valuuttakurssierot 106 143 166 



  
 

Robitin puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2018 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -12 010 -8 789 -11 202 

        
Kirjanpitoarvo kauden alussa 26 280 16 611 16 611 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 27 750 20 901 26 280 

 

8. ARVONALENTUMISTESTAUS  

Robitin liikevaihto ja kannattavuus eivät ole katsauskaudella kehittyneet odotusten mukaisesti. Yhtiön 
liikearvon arvoon liittyy siten aiempaa suurempaa epävarmuutta. Liikearvotesti tehdään vuoden 2018 
toisella puoliskolla, kun kustannusrakenteeseen tehtyjen muutosten vaikutukset pystytään arviomaan 
tarkemmin. Raportointihetkellä 30.6.2018 yhtiön markkina-arvo on suurempi kuin nettovarat. 

9. EHDOLLISET VELAT JA VASTUUT 

ANNETUT TAKAUKSET JA EHDOLLISET VELAT 

Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 46 025 46 025 46 025 

Vakuustalletukset  0 0 0 
Muut takausvastuut 517 646 517 
Yhteensä 46 542 46 671 46 542 
        
  

Tuhatta euroa 30.6.2018 30.6.2017 31.12.2017 

Yhden vuoden kuluessa 1 154 589 1 455 

Yhtä vuotta pidemmän ajan mutta alle 5 vuoden kuluttua  3 030 1 345 3 957 

Myöhemmin kuin 5 vuotta 2 016 2 595 3 066 
Yhteensä 6 200 4 529 8 478 

10. YRITYSHANKKINAT 

YRITYSHANKINNAT VUONNA 2018 

Katsauskaudella Robit ei tehty yritysostoja, mutta lunasti 49 prosentin osakeomistuksen Halco Brighouse 
Ltd:stä omistaen sen nyt 100 prosenttisesti. Yhtiö on jo tilinpäätöksessä 2017yhdistetty 100% 
omistusosuuden mukaan konsernitilinpäätökseen.  

Katsauskauden aikana yhtiö perusti uuden tytäryhtiön Hong Kongiin (Robit Asia Ltd).  

 YRITYSHANKINNAT VUONNA 2017 

Helmikuussa 2017 Robit hankki Halcon Englannin yhtiöiden osakeomistuksesta 51 prosenttia Halco 
Brighouse Ltd ja 100 prosenttia Halco Drilling Tools Ltd. Lisäksi USA:han perustettiin uusi tytäryhtiö Robit 
LLC, joka osti Halcon USA:n käyttö- ja vaihto-omaisuuserät. 
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Tämän lisäksi yhtiö perusti uuden tytäryhtiön Kazakstaniin (TOO Robit).  

11. JOHDANNAISET 

Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön rahoituspolitiikan ja sen perusteella yhtiö on aloittanut 
merkittävimpien valuuttapositioiden suojaamisen. Raportointijaksolla suojauksen aloituksella ei ollut vielä 
merkittävää vaikutusta. 
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TIEDOTUSTILAISUUDET 

 

Puolivuosikatsaukseen liittyvä tiedotus järjestetään analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden 
edustajille Helsingissä torstaina 16.8.2018 klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuus pidetään Tapahtumatalo 
Bankissa. 

Ovet avautuvat puoli tuntia ennen tilaisuutta. Tilaisuus pidetään englanniksi. 

Tiedotustilaisuuden toteuttavat yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Tilaisuudessa esitellään 
puolivuosikatsaus sisältäen markkinakatsauksen, ensimmäisen vuosipuoliskon keskeiset tapahtumat ja 
tuloksen. 

Kysymyksiä voi esittää etukäteen sähköpostilla investors@robitgroup.com tai esityksen aikana. 

Esitystä voi seurata suorana myös internetissä webcast-lähetyksenä osoitteessa www.31415.fi/robit3 tai 
vaihtoehtoisesti www.3141.fi/robit3. Esityksen seuraaminen ei edellytä kirjautumista. 

Esitysmateriaali ja videotallenne ovat saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen osoitteessa 
https://www.robitgroup.com/?investor=taloudellinen-informaatio.  

 
TALOUDELLISEN TIEDOTTAMISEN AIKATAULU VUONNA 2018 
 
Yhtiö julkaisee kaudelta 1.1.-30.9.2018 liikevaihtolukunsa torstaina 18.10.2018. 
 
 

Lisätietoja: 

Mika Virtanen, toimitusjohtaja 
+358 40 832 7583 
mika.virtanen@robitgroup.com 

 

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti 
asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, rakentaminen ja urakointi, tunnelinporaus 
sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kolmeen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer, Down-the-
Hole ja Digital Services. Yhtiöllä on maailmalla 19 omaa myynti- ja varastopistettä ja aktiivinen 
myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa, 
Englannissa ja USA:ssa. 

Jakelu:          
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.robitgroup.com 

 


