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Suomisen liiketoiminnan tulos parani edellisvuotisesta ja voitto en-
nen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (-8,8). Tulokseen sisältyy kerta-
luonteisia kuluja 1,2 miljoonaa euroa (4,1).

 Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto vuonna 2009 oli 179,4 
miljoonaa euroa ja se aleni 16 % edellisvuodesta. Voitto verojen 
jälkeen oli 0,9 miljoonaa euroa (-7,2). Tulos osaketta kohti oli 0,04 
euroa (-0,31).

Hallitus esittää, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,02 euroa 
osakkeelle.

Konsernin liiketoiminta

Suominen Yhtymä Oyj:n liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 
oli 44,9 miljoonaa euroa (49,8). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa 
(-3,8), voitto ennen veroja -0,4 miljoonaa euroa (-5,0) ja verojen 
jälkeen -0,3 miljoonaa euroa (-4,4). Neljännen vuosineljänneksen 
tulos sisältää kertaluonteisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa (4,1).

Koko vuoden liikevaihto oli 179,4 miljoonaa euroa (214,6). 
Liikevoitto oli 6,7 miljoonaa euroa (-4,0), voitto ennen veroja 1,0 
miljoonaa euroa (-8,8) ja verojen jälkeen 0,9 miljoonaa euroa 
(-7,2). Poikkeuksellisen raaka-ainesyklin vuoksi ensimmäisen vuo-
sineljänneksen tulos oli tilivuoden jaksoista paras.

Liikevaihto aleni 16 % edellisvuodesta. Alenemisesta noin 
kolmasosa oli seurausta raaka-ainesidonnaisten myyntihintojen 
laskusta. Myyntimäärät laskivat myös omien rationalisointitoimien 
ja pienentyneen kysynnän takia. 

Suomisen kustannus- ja tehostamisohjelmia on jatkettu, min-
kä ansiosta toiminnan kulut olivat edellisvuotista selvästi alemmat. 
Alkuvuodesta toteutettiin Alankomaissa toiminnan merkittävä ra-
tionalisointi ja viimeisellä neljänneksellä aloitettiin toimenpiteet 
Ruotsin joustopakkaustuotannon lopettamiseksi. Öljypohjaisten 
raaka-aineiden hinnat olivat keskimäärin edellisvuotta alemmat. 
Hinnat kuitenkin nousivat vuoden alun tasoista ja vasta viimeisellä 
vuosineljänneksellä hinnat tasoittuivat. Myynnin katteet paranivat 
edellisvuotisesta.

Hallituksen toimintakertomus
Pääomien käyttöä tehostettiin vapauttamalla käyttöpääomaa 

ja rajaamalla investoinnit tehokkuutta parantaviin kohteisiin. Vah-
valla liiketoiminnan rahavirralla, 26,8 miljoonaa euroa (18,9), vä-
hennettiin nettovelkoja 22,2 miljoonaa euroa katsausvuoden ai-
kana. 

Kustannus- ja tehostamisohjelma
Portaat huipulle -ohjelmaa jatkettiin toiminnan tehostamisella ja 
myyntitarjonnan uudistamisella. Suurimmat säästöt kertomusvuo-
den aikana saavutettiin henkilöstökuluissa, ostoissa ja kuljetuksis-
sa. Myös tuotannon saanto ja tehokkuus paranivat, vaikka tuotan-
tomäärät alenivat. Säästö- ja tehostustoimenpiteiden vaikutus oli 
runsaat 7 miljoonaa euroa. 

Tuotetarjoaman uudistamisen merkittävimmät saavutukset 
olivat Kuitukankaiden uudet kevyemmät tuoteratkaisut ja Jous-
topakkausten markkinoille tuomat uudet tuotteet. Alueellisesti 
myynti kasvoi Venäjällä. Pyyhintätuotteissa onnistuttiin myymään 
lisävolyymeja syksyllä syntyneeseen markkinatarpeeseen. 

Rahoitus
Konsernin korolliset nettovelat olivat 59,1 miljoonaa euroa (81,4), 
mihin sisältyy yhtiön pääomalaina 8,0 miljoonaa euroa (10,0). Pit-
käaikaisten lainojen lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 65,0 mil-
joonaa euroa. Nettorahoituskulut olivat 5,7 miljoonaa euroa (4,8) 
eli 3,2 % (2,2) liikevaihdosta. Rahoituskuluihin sisältyy sijoitusva-
rojen alaskirjauksia 0,6 miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa vapau-
tui rahavirtalaskelmassa 15,2 miljoonaa euroa. Pankille myytyjen 
myyntisaatavien saldo oli vuoden lopussa 10,5 miljoonaa euroa, 
vuoden alussa vastaava luku oli 1,8 miljoonaa euroa. Omava-
raisuusaste oli 29,9 % (24,6), omavaraisuusaste pääomalainat 
omaan pääomaan lukien 36,4 % (31,6) ja velkojen suhde omaan 
pääomaan, johon pääomalainat on sisällytetty 114,4 % (157,2). 
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti oli 1,13 euroa (0,80). 

Liikevaihto ja liikevoitto 

Liikevaihto 
1 000 € 2009 2008 Muutos % 2007

Pyyhintä
- Codi Wipes 64 479 72 367 -10,9 70 032
- Kuitukankaat 56 905 76 320 -25,4 76 970
- eliminoinnit -7 888 -10 166 -22,4 -9 413
Yhteensä 113 496 138 521 -18,1 137 589
Joustopakkaukset 66 894 76 795 -12,9 78 269
Kohdistamattomat -1 036 -711 -613
Liikevaihto yhteensä 179 354 214 605 -16,4 215 245

 2009  2008  2007
Liikevoitto

1 000 € 
% liike- 

vaihdosta 1 000 € 
% liike- 

vaihdosta 1 000 €
% liike- 

vaihdosta

Pyyhintä 4 299 3,8 -2 266 -1,6 -359 -0,3
Joustopakkaukset 2 823 4,2 1 191 1,6 2 407 3,1
Kohdistamattomat -415 -480 -395
Liikevoitto ennen arvonalentumisia 6 706 3,7 -1 555 -0,7 1 653 0,8
Arvonalentumiset -2 490 -8 430
Liikevoitto 6 706 3,7 -4 045 -1,9 -6 777 -3,1
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Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,5 miljoonaa euroa 
(3,9). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 10,2 miljoonaa euroa 
(12,6). Investoinneista Codi Wipesin osuus oli 1,0 miljoonaa euroa 
(0,5), Kuitukankaiden 1,5 miljoonaa euroa (1,5) ja Joustopakkaus-
ten 2,0 miljoonaa euroa (1,9). Uusinvestoinneista merkittävimmät 
olivat Codi Wipesin investointi automaattilinjaan ja Joustopakka-
usten investointi kaupan kasseja valmistavaan kassikoneeseen. 
Muut investoinnit olivat tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

Investoinnit yksiköittäin

Milj. € 2009 2008 2007

Codi Wipes 1,0 0,5 2,5
Kuitukankaat 1,5 1,5 1,9
Joustopakkaukset 2,0 1,9 6,9
Yhteensä 4,5 3,9 11,3
% liikevaihdosta 2,5 1,8 5,2

Sijoitettu pääoma

1 000 € 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat 82 601 89 281 102 129
Lyhytaikaiset varat 40 229 54 538 70 291
Laskennallinen verovelka -3 065 -3 684 -5 848
Ostovelat -11 552 -7 420 -12 507
Siirtovelat -7 669 -8 078 -5 933
Muut korottomat velat -2 994 -2 844 -2 706
Yhteensä 97 550 121 793 145 426

Tunnuslukuja

2009 2008 2007

Sijoitetun pääoman 
tuotto, % 6,4 -2,9 -4,5
Oman pääoman  
tuotto, % 2,4 -16,7 -18,8
Omavaraisuusaste, % 29,9 24,6 26,9
Gearing, % 161,2 229,9 210,5
Tulos/osake, € 0,04 -0,31 -0,43
Oma pääoma/osake, € 1,55 1,50 1,96

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta on organisoitu liiketoi-
mintayksiköihin, joissa toiminnossa työskenteli vuoden lopussa 

yhteensä 40 (32) henkilöä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot 
olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,2) eli 1,3 % (1,0) liikevaihdosta. Suo-
minen panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen voidakseen 
tarjota asiakkailleen yhä käyttökelpoisempia materiaaleja ja toimi-
vampia ratkaisuja. Konsernilla on käytössään monipuoliset testi- ja 
pilottilaitteistot.

segmenttien tulos

Pyyhintä-toimialan liikevaihto vuonna 2009 oli 113,5 miljoonaa 
euroa eli 18 % alempi kuin edellisenä vuonna. Toimialan liikevoit-
to oli 4,3 miljoonaa euroa (-4,8). 

Codi Wipesin liikevaihto, 64,5 miljoonaa euroa, aleni 11 % 
edellisvuotisesta. Myynti aleni selvimmin kotitalouspyyhkeissä. Hen-
kilökohtaisten hygienia- ja lastenhoitopyyhkeiden osalta myynti las-
ki maltillisemmin. Huonosti kannattavien tuoteryhmien myynnin lo-
pettaminen alkuvuoden aikana vähensi myös liikevaihtoa. Myynnin 
marginaalit paranivat edellisvuotisesta. Viimeisellä neljänneksellä 
toteutettiin vaativa asiakasprojekti, jossa markkinoilla syntynyt tar-
jontavaje täytettiin Codi Connect -yhteistoimintakonseptia hyödyn-
täen. Yksikön rationointiohjelma eteni suunnitelmien mukaisesti ja 
toimintakulut alenivat selvästi. Ohjelmaan liittyvällä uudella auto-
maattilinjalla aloitettiin tuotanto viimeisen vuosineljänneksen alus-
sa. Yksikön henkilöstöresursseja vahvistettiin uusilla myynti- ja tuo-
tejohtajilla.

Kuitukankaiden liikevaihto aleni 25 % 56,9 miljoonaan eu-
roon. Pyyhintämateriaalin toimitukset alenivat niin Eurooppaan 
kuin USA:han. Myös hygieniatuotemateriaalin toimitukset pie-
nenivät hieman edellisvuotisesta, kun taas terveydenhoitotuot-
teiden kauppa kävi edellisvuotisella tasolla. Myynnin keskihinnat 
alenivat raaka-ainehintojen laskiessa. Myynnin marginaalit olivat 
edellisvuotista paremmat. Yksikkö kehitti nopealla aikataululla 
markkinatilanteeseen soveltuvan uuden raaka-aineita säästävän 
kuitukankaan, minkä myynti lähti käyntiin kesän aikana. Myös toi-
mitukset Venäjän markkinoille kasvoivat. Toimintakulut alenivat 
selvästi, tuotannon tehokkuus parani ja hävikki pienentyi edellis-
vuotiseen verrattuna. Yksikössä toteutettiin kevään ja syksyn aika-
na noin viikon mittaiset lomautusjaksot, jotka koskivat lähes koko 
henkilöstöä.

Joustopakkausten liikevaihto oli 66,9 miljoonaa euroa (76,8) 
ja liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa (1,2). Liikevaihto aleni 13 %. 
Laskua oli niin hygieniapakkausten, kaupan pakkausten kuin tur-
va- ja systeemipakkausten kohdalla. Elintarvikepakkausten myynti 
oli lähes edellisvuotisella tasolla. Toimitukset Venäjälle olivat lähes 
yhtä suuret kuin edellisvuonna. Myyntihinnat laskivat raaka-aine-
hintojen laskiessa. Myynnin marginaaleja onnistuttiin kuitenkin 
parantamaan. 

Joustopakkausten kulut alenivat, mihin vaikuttivat sekä tehdyt 
henkilöstövähennykset että säästöt ostoissa ja kiinteissä kuluissa. 
Syksyllä tehtiin päätös Ruotsin tuotannon lopettamisesta ja tuotan-
non siirto Puolaan aloitettiin yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. 
Tuotanto Ruotsissa päättyy vuoden 2010 ensimmäisellä neljännek-

liikevaihto, milj. €
liikevoitto ennen  
arvonalentumisia, milj. € Taseen loppusumma, milj. €
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sellä. Tuotannon uudelleenjärjestelystä syntyvä nettohenkilöstövä-
hennys on noin 20 henkilöä. Tuotannon lopettamisesta kirjattiin vii-
meiselle vuosineljännekselle ylimääräisiä kertaluonteisia kuluja 0,6 
miljoonaa euroa. Ruotsin tuotannon alasajo viimeisellä vuosineljän-
neksellä aiheutti sen, että segmentin tuotantomäärät olivat myynti-
määriä alemmat. Turva- ja systeemipakkausten kysynnän tilapäinen 
heikkeneminen syksyllä aiheutti lyhyen lomautustarpeen Ikaalisten 
tehtaalla. Vuoden lopulla tehtiin päätös hedelmä- ja vihannesrulla-
pussien tuotannon lopettamisesta. 

Henkilöstö 

Vuonna 2009 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 944 henki-
löä. Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 945. Taloustaantuman 
seurauksena Suomisen Nakkilan ja Ikaalisten tehtailla varauduttiin 
lomautuksiin. Lomautukset toteutuivat kuitenkin selvästi suunnitel-
tua pienempinä. Vuoden 2009 lopulla tehtiin päätös hedelmä- ja 
vihannesrullapussien tuotannon lopettamisesta. Lopettamisen seu-
rauksena Tampereelta vähennetään 14 henkilöä. Ruotsin tehtaan 
tuotanto päätettiin lopettaa vuoden 2010 ensimmäisen neljännek-
sen aikana. Tehtaan tuotantoa siirrettiin Puolaan, ja toimenpitees-

Tuloskehitys neljännesvuosittain

1 000 € I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I-IV/2009

Liikevaihto
Pyyhintä
- Codi Wipes 15 914 15 899 15 843 16 824 64 479
- Kuitukankaat 16 822 13 947 13 637 12 499 56 905
- eliminoinnit -2 372 -2 356 -1 567 -1 592 -7 888
Yhteensä 30 364 27 489 27 913 27 730 113 496
Joustopakkaukset 16 380 16 638 16 513 17 363 66 894
Kohdistamattomat 200 -739 -259 -238 -1 036
Liikevaihto yhteensä 46 944 43 388 44 167 44 855 179 354

Liikevoitto
Pyyhintä 1 405 1 319 677 898 4 299
% liikevaihdosta 4,6 4,8 2,4 3,2 3,8
Joustopakkaukset 2 220 420 496 275 3 412
% liikevaihdosta 13,6 2,5 3,0 1,6 5,1
Kohdistamattomat -74 -161 -202 21 -415
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 3 551 1 578 972 1 195 7 295
% liikevaihdosta 7,6 3,6 2,2 2,7 4,1
Kertaluonteiset erät -589 -589
Liikevoitto yhteensä 3 551 1 578 972 606 6 706
% liikevaihdosta 7,6 3,6 2,2 1,4 3,7

Nettorahoituskulut -1 539 -1 589 -1 529 -1 045 -5 701
Voitto ennen veroja 2 012 -11 -557 -439 1 005

tä aiheutuu 20 henkilön nettovähennys. Henkilöstövähennysten ja 
lomautusten yhteydessä yhtiö on noudattanut paikallisten lainsää-
däntöjen ja irtisanomiskäytäntöjen mukaisia menettelyjä. 

Vuonna 2009 maksettujen palkkojen ja palkkioiden koko-
naismäärä oli 32,1 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstö 31.12.

2009 2008 2007

Codi Wipes 219 226 256
Kuitukankaat 175 182 198
Joustopakkaukset 540 535 576
Konsernijohto ja -hallinto 11 11 11
Yhteensä 945 954 1 041

Henkilöstö keskimäärin 944 1 019 1 070

Palkat ja palkkiot,  
1 000 € 32 079 33 581 34 487

sijoitetun pääoman tuotto  
(ROi), % Tulos/osake, €

liiketoiminnan rahavirta/ 
osake, €
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Suomisen henkilöstöstrategian tavoitteena on tukea liiketoimin-
nan kehittymistä ja tämän vuoksi henkilöstön koulutusta, moti-
vaatiota ja sitoutumista yhtiön tavoitteisiin edistetään. Henkilös-
tön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi yksiköillä on käy-
tössä tavoitteelliset ohjelmat. 

Henkilöstölukuja
2009 2008 2007

Kannustinpalkkiot,  
1 000 € 429 466 533
   % palkoista 1,3 1,4 1,5
   Henkilöstöstä palkkio- 
 järjestelmien piirissä, % 86 94 45
Sairauspoissaolojen 
määrä säännöllisestä 
työajasta, % 5,3 6,1 5,5
Koulutusmenot, 1 000 € 413 305 532

Ympäristö

Suominen on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen kauppaka-
marin (ICC) kestävän kehityksen periaatteita. Joihinkin konsernin 
yksiköiden toimintoihin vaaditaan ympäristölupia. Ympäristövas-
tuu kannetaan yksiköissä, mutta hallintajärjestelmät on koordinoi-
tu yhtenäisiksi koko konsernissa. Suomisen yksiköistä Kuitukan-
kailla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

Ympäristövaatimukset huomioidaan jo tuotekehityksen alku-
vaiheista lähtien. Tavoitteena on hyödyntää raaka-aineita, energi-
aa ja muita resursseja, kuten pakkausmateriaaleja ja kuljetuspalve-
luja, mahdollisimman tehokkaasti. 

Konsernin ympäristövaikutukset syntyvät jätevesistä, kiinteis-
tä sekajätteistä sekä painovärien ja liuottimien käytöstä. Kuitu-
kankaat-yksikön yhteydessä olevassa lämpövoimalassa poltetaan 
biopolttoainetta ja kuitukankaan valmistuksessa syntyvää sivutuo-
tetta. Uusiomuovia hyödynnetään kaupan pakkausten valmista-
misessa, jossa uusiomuovin osuus raaka-ainekäytöstä on yli puo-
let. Muovikalvon painatuksessa syntyvät VOC-päästöt poltetaan. 

Ympäristölukuja
2009 2008 2007

Käsitellyt jätevedet,  
1 000 m3 289 311 460
Kaatopaikkajäte, tn 1 719 1 813 2 110
Poltettu kuitujäte, tn 361 300 1 488
Muovin uusiokäyttö, tn 3 550 3 829 4 154
VOC-päästöt, tn 277 389 445

Tuotteiden valmistuksessa käytetään erilaisia kemikaaleja. Tämän 
vuoksi on olemassa riski, että tuotantolaitoksista pääsisi luontoon 
haitallisia aineita. Suomisen ympäristöriskit pyritään hallitsemaan 
osana tuotannon ohjausta laatu- ja ympäristöjärjestelmien avulla. 

Suominen konsernin ympäristömenot olivat 1,1 miljoonaa 
euroa (1,1) ja investoinnit 0,9 miljoonaa euroa (1,2). 

liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät eurooppalaisen kulu-
tuskysynnän kehitys ja muutokset. Taloussuhdanteiden heiken-
tyminen vaikuttaa osaltaan myös kuluttajien käyttäytymiseen ja 
on olemassa riski, että kuluttajat muuttavat ostokäyttäytymistään. 
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakas-
kohtaista riskiä. Suomisen liiketoimintaan tämä voi vaikuttaa, jos 
asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu varovaisemmaksi ku-
lutuksen yleisen heikkenemisen seurauksena tai jos myynnissä 
tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus 
konsernin liikevaihdosta on 63 % (61). Suurimpien asiakkaiden 
kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakkaisiin liitty-
vää luottoriskiä hoidetaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan 
mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuus-
tietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Saatavat, jotka eivät täytä 
luottokelpoisuusvaatimuksia, vakuutetaan.

Muovipohjaisilla tuotteilla on joissakin käyttökohteissa ima-
go-ongelmia, mikä voi lisätä riskiä joidenkin tuotteiden kysynnän 
vähenemiseen. Korvaavien tuotteiden löytäminen on kuitenkin 
Suomisen tuotteiston osalta vaikeaa. Uuden teknologian tuotteet 
ja tuonti halvan valmistuskustannusten maista saattavat vähentää 
Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähentävät tuot-
teilta edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyiset halvemman 
ratkaisun vaihtoehdot eivät pysty saavuttamaan, sekä kuljetuksiin 
ja jakeluun liittyvät haasteet.

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset 
voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin 
häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria 
kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toi-
mituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Suomisen käyttämien öljy-
pohjaisten raaka-aineiden hinnat määräytyvät suurimmaksi osaksi 
kansainvälisillä markkinoilla, minkä vuoksi niiden hinnat ovat vai-
keasti ennustettavissa. Öljypohjaisia raaka-aineita ostetaan vuosit-
tain noin 40 miljoonalla eurolla. Näiden hintamuutokset siirtyvät 
sopimuspohjaisiin myyntihintoihin 3 – 6 kuukauden viiveellä. 

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä jär-
jestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuvakuu-
tuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden turvalli-
suuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu varmistaa 
tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää merkittäviä 
tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätodennäköisinä eikä 
johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia.

Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toimintajärjestelmiä. 
Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan niin, että toiminnan jatku-
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vuus on turvattu. Konsernin vakuutustoimintaa säätelee hallituk-
sen hyväksymä vakuutuspolitiikka. Konserni käyttää ulkopuolista 
vakuutusmeklaria vakuutusturvan kartoittamisessa ja hoitamises-
sa. Vakuutukset ovat normaaleja omaisuus-, keskeytys- ja vastuu-
vakuutuksia hyvämaineisilta vakuutusyhtiöiltä.

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvistaman 
politiikan mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään rahoituksen riit-
tävyyttä, luottoriskiä ja rahoitusinstrumenttien markkinariskiä, va-
luutta-, korko- ja hyödykeriskiin eriteltynä. Suomisen luottosopi-
muksissa on kovenantteja, ja mikäli yhtiö ei tältä osin täytä vel-
vollisuuksiaan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen 
ennenaikaisesti ja ehtojen uudelleenneuvotteluun. Neljännesvuo-
sittain tarkasteltava nettovelkojen ja 12 kuukauden käyttökatteen 
suhdeluku saa olla enintään 4, kun pääomalainoja ei lueta velkoi-
hin. Tältä osin kovenantin rikkoontuminen on mahdollista.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen 
varalta. Testaukseen liittyvät laskelmat edellyttävät arvioiden teke-
mistä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskon-
tatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä 
taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihinto-
jen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttaus-
koron muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalennuskulujen 
kirjaamiseen. Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat ti-
linpäätöshetken arvioihin tulevaisuudesta. Codi Wipesin käyttöar-
vo ylittää yksikön kirja-arvon 2,2 miljoonalla eurolla ja Kuitukan-
kaiden käyttöarvo kirja-arvon 3,9 miljoonalla eurolla.

Yhtiöoikeudelliset ja osaketiedot

Yhtiökokoukset 
Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2009. 
Yhtiökokous päätti, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tili-
vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäse-
nille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Bergholm, Kai Hannus, Ju-
hani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymisko-
kouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja 
varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.

Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Pricewater-
houseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan 
KHT Heikki Lassila.

Osakepääoma
Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden määrä on   
23 720 112 kappaletta eli 11 860 056 euroa. Katsauskauden aika-
na osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut muutoksia. 

Vaihto ja kurssi
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsin-
gissä 1.1.– 31.12.2009 oli 3 306 822 osaketta eli 13,9 % osakepää-
oman mukaisista osakkeista. Kaupantekokurssi vaihteli 0,65 ja 1,93 

euron välillä. Viimeinen kaupantekokurssi oli 1,59 euroa. Yhtiön 
osakekannan markkina-arvo vuoden lopussa oli 37 713 894 euroa. 

Omat osakkeet
Yhtiöllä oli 1.1.2009 hallussaan 55 057 omaa osaketta, joiden 
osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,2 %. 

20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituk-
sen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankki-
misesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökoko-
uksen päätöksestä lukien. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena 
on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttä-
minen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön 
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperus-
teista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen. Yhti-
ölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luo-
vuttaa edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeen-
omistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla 
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös enintään 
255 057 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. 
Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouk-
sen päättymisestä. Valtuutuksen mukaisesti yhtiö on katsauskau-
della luovuttanut 54 375 omaa osaketta hallituksen palkkioina. 
Luovutettujen osakkeiden hinta oli 0,80 euroa kappaleelta.

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuuttaan hank-
kia yhtiön omia osakkeita. Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 
31.12.2009 yhteensä 682 omaa osaketta, joiden osuus osakepää-
omasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat 
20.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi optio-ohjel-
man 2009, jonka mukaisesti optio-oikeuksia annetaan Suominen 
Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille 
hallituksen määräämällä tavalla yhteensä enintään 450 000 kap-
paletta, joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yh-
tymä Oyj:n kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. 
Ohjelman mukaisesti on 2009A-optioita annettu katsauskaudella 
150 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osak-
keen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä toukokuussa 2009 eli 1,46 euroa. Osakkeiden merkintäai-
ka optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 – 30.10.2012.

Suomisella on optio-ohjelmat 2006, 2007 ja 2009. Tunnuk-
sella 2006A merkityt optio-oikeudet ovat rauenneet kertomus-
vuoden aikana ja 2007A-optioista on palautunut yhtiölle 15 000 
kappaletta. Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden 
määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien myötä 
nousta enimmillään 24 570 112 kappaleeseen. 

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

Oma pääoma/osake, €
liikevaihto markkina- 
alueittain 2009

liikevaihto yksiköittäin  
2009
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Liputukset
Yhtiö sai 4.6.2009 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen osuus 
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 
2.6.2009 noussut 14,12 %:iin.

Yhtiö sai 2.10.2009 Etra-Invest Oy:ltä ilmoituksen, että sen 
osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 
oli 1.10.2009 noussut 16,44 %:iin.

näkymät

Suomisen tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiak-
kaiden kanssa tehtyjen sopimusten ja käyttöennusteiden perus-
teella. Suomisen päämarkkina-alueilla yleinen taloudellinen tilan-
ne on edelleen vaimea ja Suomisen tuotteiden kysynnässä ei ole 
havaittavissa elpymistä. Tämän takia myynnin määrissä ei ole näh-
tävissä merkittävää muutosta vuoden 2009 tasosta. 

Raaka-aineiden hinnat tasaantuivat vuoden 2009 lopulla, 
mutta vuoden 2010 osalta hintojen arvioidaan nousevan. Riski 
hintojen voimakkaillekin vaihteluille on tavanomaista suurempi ta-
loudellisen epävarmuuden takia. 

Suomisen kehittämisen painopiste on kannattavuuden pa-
rantamisessa ja myyntiin panostamisessa pääomarakenteen vah-
vistamista jatkaen. Portaat huipulle -tehostamisohjelmaa jatke-
taan koko konsernissa ja sen odotetaan parantavan Suomisen 
kilpailukykyä. Suomisen toiminnallisen tuloksen arvioidaan olevan 
samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä  
annettava selvitys

Suomisen hallitus on 11.2.2010 antanut selvityksen konsernin 
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2009. Selvitys on nähtä-
villä yhtiön kotisivuilla www.suominen.fi.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Suominen Kuitukankaat -yksikössä käynnistettiin 11.2.2010 yh-
teistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista, jotka koske-
vat koko Nakkilan tehtaan henkilöstöä, noin 180 henkilöä, tai sen 
organisaation osia. Lomautustarpeen arvioidaan olevan enintään 
24 päivää ja mahdolliset lomautukset toteutetaan lyhyemmissä 
jaksoissa helmi- ja heinäkuun välisenä aikana 2010.
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Konsernitase
31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Varat

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 3, 24 23 404 23 404
Aineettomat hyödykkeet 3, 24 795 855
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4, 24 57 044 62 661
Myytävissä olevat rahoitusvarat 7 212 627
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 225 172
Laskennalliset verosaamiset 8 921 1 562
Pitkäaikaiset varat yhteensä 82 601 89 281

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 9 22 598 24 050
Myyntisaamiset 10 11 514 21 174
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 112 228
Muut saamiset 11 4 416 4 843
Rahavarat 12 1 589 4 243
Lyhytaikaiset varat yhteensä 40 229 54 538

Varat yhteensä 122 830 143 819

Oma pääoma ja velat

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 13 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 13 24 681 24 681
Arvonmuutos- ja muut rahastot 13 -402 -540
Muuntoerot 13 -117 -365
Muu oma pääoma 13 667 -246
Oma pääoma yhteensä 36 689 35 390

Velat

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat 8 3 065 3 684
 Varaukset 15 280
 Pääomalainat 14 6 000 8 000
 Lainat rahoituslaitoksilta 14, 19 39 733 61 808
 Eläkelainat 14, 19 3 657 4 628
Pitkäaikaiset velat yhteensä 52 735 78 120

Lyhytaikaiset velat
 Lainat 14, 19 9 471 9 967
 Pääomalainat 14 2 000 2 000
 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 26 39 229
 Ostovelat ja muut velat 16, 17 21 896 18 113
Lyhytaikaiset velat yhteensä 33 406 30 309

Velat yhteensä 86 141 108 429

Oma pääoma ja velat yhteensä 122 830 143 819

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Konsernituloslaskelma
1.1. – 31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Liikevaihto 2 179 354 214 605

Hankinnan ja valmistuksen kulut -158 969 -203 429

Bruttokate 20 385 11 176

Liiketoiminnan muut tuotot 22 530 1 547
Myynnin ja markkinoinnin kulut -3 715 -3 318
Tutkimus ja kehitys -2 297 -2 233
Hallinnon kulut -7 144 -6 667
Liiketoiminnan muut kulut 22 -1 053 -2 060

Liikevoitto ennen arvonalentumisia 6 706 -1 555

Arvonalentumiset 24 -2 490

Liikevoitto/tappio 6 706 -4 045

Rahoitustuotot 25 46 86
Rahoituskulut 25 -5 747 -4 882

Voitto / Tappio ennen veroja 1 005 -8 841

Tuloverot 26 -145 1 600

Tilikauden voitto/tappio 860 -7 241

Tilikauden voitto jakautuu emoyhtiön omistajille.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta/tappi-
osta laskettu osakekohtainen tulos, € 27 0,04 -0,31

Osakekohtaiseen tulokseen ei ole laimentavia tekijöitä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Konsernin laaja tuloslaskelma
1.1. – 31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Tilikauden voitto / tappio 860 -7 241

Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 13 335 -2 014
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 13 48 -2 990
Myytävissä olevien varojen käypien arvojen muutokset 13 73 -73
Muut siirrot -9 -8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 13 -119 1 320
Muut laajan tuloksen erät yhteensä 328 -3 765

Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 188 -11 006

Laskelma konsernin oman pääoman 
muutoksista

Osake- Ylikurssi- Omat Muunto-
Arvon-

muutos- Kertyneet
1 000 € pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2009 11 860 24 681 -50 -365 -490 -246 35 390
Tilikauden laaja tulos yhteensä 248 89 851 1 188
Osakeperusteiset maksut 68 68
Omien osakkeiden luovutus 49 -6 43
Oma pääoma 31.12.2009 11 860 24 681 -1 -117 -401 667 36 689

Oma pääoma 1.1.2008 11 860 24 681 -115 1 125 1 776 6 980 46 307
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1 490 -2 267 -7 249 -11 006
Osakeperusteiset maksut 72 72
Omien osakkeiden hankinta -34 -34
Omien osakkeiden luovutus 99 -48 51
Oma pääoma 31.12.2008 11 860 24 681 -50 -365 -490 -246 35 390
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Konsernin rahavirtalaskelma
1.1. – 31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Liiketoiminta

Tilikauden tulos 860 -7 241
Oikaisut tilikauden tulokseen: 28 16 213 17 959
Tulorahoitus ennen nettokäyttöpääoman muutosta 17 073 10 718
 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 9 377 12 738
 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) 1 377 6 692
 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 4 480 -7 175
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 32 307 22 973
Maksetut korot -5 309 -4 768
Saadut korot 46 86
Maksetut välittömät verot -251 621
Liiketoiminnan rahavirta 26 793 18 912

Investoinnit 
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -4 373 -3 578
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 388 274
Investointien rahavirta -3 985 -3 304

Rahoitus 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 41 478 33 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -65 008 -35 147
Pääomalainojen nostot 10 000
Pääomalainojen lyhennykset -2 000 -2 000
Yritystodistusten muutos -15 336
Lyhytaikaisten lainojen muutos -3 000
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 44 17
Rahoituksen rahavirta -25 486 -12 466

Rahavarojen muutos -2 678 3 142

Rahavarat 1.1. 4 243 1 094
Rahavarojen muuntoero 24 7
Rahavarojen muutos -2 678 3 142
Rahavarat 31.12. 1 589 4 243

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.



Tilinpäätös – Suominen 2009   11

1.  Konsernitilinpäätöksen  
laatimisperiaatteet iFRs

perustiedot

Suominen Yhtymä Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka 
kotipaikka on Tampere (Vestonkatu 24, 33580 Tampere). Yhtiö 
valmistaa pyyhkeitä ja kuitukankaita sekä joustopakkauksia kulu-
tustavarateollisuuden yrityksille ja kaupan ketjuille. Suomisen kon-
sernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Repor-
ting Standards, IFRS) mukaan, ja sitä laadittaessa on noudatettu 
31.12.2008 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja 
IFRIC-tulkintoja.

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkaistavaksi 11.2.2010.

Tilikauden aikana käyttöönotetut iFRs-standardit  
ja tulkinnat

Vuonna 2009 voimaan tulleista IFRS-standardimuutoksista kon-
sernitilinpäätöksen laatimisperiaatteita ovat muuttaneet:

IAS 1 (uudistettu), Tilinpäätöksen esittäminen. Uudistus kos- ■

kee oman pääoman muutosten esittämistapaa erottelemal-
la yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka 
liittyvät liiketoimiin omistajien kanssa, muista oman pääoman 
muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään 
laajassa tuloslaskelmassa.
IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumenteista annettavien liitetie- ■

tojen parantaminen. Muutos lisää rahoitusinstrumenteista an-
nettavia liitetietoja. Käypään arvoon arvostetut erät luokitel-
laan erillisessä liitteessä käyttäen käypien arvojen hierarkiaa.
IFRS 8, Toimintasegmentit, joka korvasi IAS 14 Segmenttira- ■

portointi -standardin, ei vaikuttanut raportoitavien segment-
tien lukumäärään. IAS 23 (uudistettu), Vieraan pääoman me-
not, muuttaa konsernitilipäätöksen laadintaperiaatteita edel-
lyttämällä vieraan pääoman menojen aktivoimista osaksi ehdot 
täyttävien hyödykkeiden hankintamenoa. Siirtymäsääntöjen 
mukaisesti vertailutietoja ei ole oikaistu.

Muilla vuonna 2009 voimaan tulleilla muutoksilla ei ole oleellista 
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uudet standardit ja tulkinnat

IASB on julkaissut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tule-
vat voimaan vuonna 2010 tai myöhemmin. Konserni on päättänyt 
olla soveltamatta näitä standardeja ja tulkintoja ennenaikaisesti ja 
ottaa ne käyttöön tulevina tilikausina.

Vuonna 2010 konserni ottaa käyttöön seuraavat standardit, 
tulkinnat ja muutokset:

IFRS 5 (muutos), Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  ■

ja lopetetut toiminnot. Muutos selventää standardin vaatimuk-
sia tiedoista, jotka on esitettävä myytävänä olevaksi luokitel-
luista pitkäaikaisista omaisuuseristä (tai luovutettavien erien 
ryhmistä) tai lopetettavista toiminnoista. Standardin muutok-
sella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilin-
päätökseen.
IAS 39 (muutos), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostami- ■

nen. Muutos selventää, että voitot ja tappiot rahavirran suojaus-
instrumentista suojattaessa tulevia rahavirtoja tulee siirtää omas-
ta pääomasta tilikauden tulokseen sillä tilikaudella, jolla suojattu 
ennakoitu rahavirta vaikuttaa tilikauden tulokseen. Ei merkittävä 
muutos konsernin voimassaoleviin laatimisperiaatteisiin.
IFRIC 16 (muutos), Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoi- ■

tuksen suojaukset. Muutoksen mukaan ulkomaiseen yksik-

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
köön tehdyn nettosijoituksen suojauksessa ehdot täyttävä suo-
jausinstrumentti voi olla missä tahansa konserniyhtiössä, mu-
kaan lukien ulkomainen yksikkö, johon tehty nettosijoitus on 
suojauksen kohteena, olettaen, että suojaussuhde, dokumen-
tointi ja tehokkuustestaus täyttävät IAS 39 -standardin vaati-
mukset. Suominen ei suojaa nettosijoituksia.
IFRS 8 (muutos), Toimintasegmentit. Muutos selventää, että  ■

yhteisön on esitettävä segmentin varat tilinpäätöksessään ai-
noastaan, mikäli kyseistä tietoa raportoidaan säännöllisesti 
ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle. Lisäksi standardiin 
on tehty vähäisiä teknisiä muutoksia. Ei muutoksia Suomisen 
käytössä olevaan segmenttiraportointiin.
 IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen. Muutos selven- ■

tää, että velan mahdollinen suorittaminen omaa pääomaa liik-
keeseen laskemalla ei vaikuta velan luokitteluun lyhyt- tai pit-
käaikaiseksi. Lyhytaikaisen velan määritelmää täsmennettiin, ja 
velka saadaan luokitella pitkäaikaiseksi (edellyttäen, että yh-
teisöllä on ehdoton oikeus lykätä käteisvaroja tai muita varoja 
luovuttamalla tapahtuvaa suorittamista vähintään 12 kuukau-
den päähän tilikauden päättymisestä) riippumatta siitä, että 
vastapuoli voisi koska tahansa vaatia velan suorittamista osak-
keina. Ei merkittävä muutos konsernin voimassaoleviin laati-
misperiaatteisiin.
IAS 7 (muutos), Rahavirtalaskelma. Muutoksen perusteella ai- ■

noastaan ne maksut, joiden seurauksena kirjataan omaisuuserä 
taseeseen, voidaan luokitella investointien rahavirroiksi. Ei mer-
kittävä muutos konsernin voimassaoleviin laatimisperiaatteisiin.
IAS 36 (muutos), Omaisuuserien arvonalentuminen. Muutos  ■

selventää, että rahavirtaa tuottava yksikkö (tai yksikköjen ryh-
mä), jolle liikearvo kohdistetaan arvonalentumistestausta var-
ten, voi olla korkeintaan IFRS 8 -standardissa määritellyn toi-
mintasegmentin suuruinen (eli ennen segmenttien yhdistä-
mistä raportoitaviksi segmenteiksi samanlaisiin taloudellisiin 
ominaispiirteisiin perustuen kyseisen standardin ohjeistuksen 
mukaan). Ei merkittävä muutos konsernin voimassaoleviin laa-
timisperiaatteisiin.
IAS 38 (muutos), Aineettomat hyödykkeet. Muutos selventää  ■

kuvausta arvostusmenetelmistä, joita yhteisöt tavallisesti käyt-
tävät määrittäessään käypää arvoa sellaisille liiketoimintojen 
yhdistämisessä hankituille aineettomille hyödykkeille, joilla ei 
käydä kauppaa toimivilla markkinoilla. Ei merkittävä muutos 
konsernin voimassaoleviin laatimisperiaatteisiin.

Konsolidointiperiaatteet

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

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

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

Hankitut tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä 
hetkestä lähtien, kun määräysvalta on saatu, siihen hetkeen asti, 
kun määräysvalta loppuu. Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilin-
päätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen, jonka mukaan 
hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin han-
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kintahetkellä ja jäljelle jäänyt osuus hankintahinnan ja hankitun 
oman pääoman erotuksesta on liikearvoa. 

 Konserniyhtiöiden väliset liiketapahtumat, sisäisten toimitus-
ten realisoitumattomat katteet, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäi-
nen voitonjako on eliminoitu.

segmenttiraportointi

Konsernin liiketoimintasegmentit tuottavat palveluja ja tuottei-
ta, joihin liittyvät riskit ja kannattavuus ovat erilaiset verrattuna 
muiden liiketoimintasegmenttien tuotteisiin ja palveluihin. Maan-
tieteellisten segmenttien tuotteisiin ja palveluihin liittyvät riskit ja 
kannattavuus poikkeavat toisenlaisissa taloudellisissa ympäristöis-
sä toimivien segmenttien tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä riskeis-
tä ja kannattavuudesta.

Segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätök-
sen laadintaperiaatteita. Kustannukset ja tuotot sekä omaisuus- ja 
velkaerät on jaettu segmenteille yhtenäisin periaattein. Kaikki seg-
menttien väliset liiketapahtumat perustuvat markkinahintoihin, ja 
kaikki segmenttien väliset myynnit eliminoidaan konsolidoinnin 
yhteydessä.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen

Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toimin-
ta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslas-
kelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet 
tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamaan keski-
kurssiin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoin-
nissa syntyneet muuntoerot samoin kuin tuloslaskelman ja taseen 
valuuttamuunnoksesta syntynyt ero on käsitelty konsernin oman 
pääoman oikaisueränä. Pääomaluonteisina sijoituksina käsiteltä-
vissä tytäryhtiölainoissa syntyneet muuntoerot käsitellään kuten 
tytäryhtiöiden oman pääoman muuntoerot.

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

Varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kurssivoitot ja –tappiot 
käsitellään myynnin tai hankinnan ja valmistuksen kulujen oikai-
suerinä. Voitot ja tappiot valuuttajohdannaisista on kirjattu muihin 
liiketoiminnan tuottoihin ja -kuluihin. Muut rahoituksen kurssivoi-
tot ja -tappiot kirjataan nettomääräisinä rahoituksen tuottoihin ja 
kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet 

Liikearvo
Yritysten hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankinta-
menon sekä käypiin arvoihin arvostettujen hankittujen nettova-
rojen erotuksena. IFRS-siirtymäpäivää aikaisemmat yrityskauppo-
jen seurauksena syntyneet liikearvot ovat IFRS–siirtymishetkellä 
kirjattu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaiseen arvostuk-
seen pohjautuen. IFRS 3 -standardin mukaisesti Codi Internatio-
nal BV:n hankinnasta syntyneestä liikearvosta ei ole tehty poistoja 
31.12.2003 jälkeen. 

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

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

Muut aineettomiin hyödykkeisiin kirjattavat erät ovat liiketoi-
minnassa hyödynnettävien ohjelmistojen tai vastaavan aineetto-

man omaisuuden kehittämiseen ja hankintaan liittyviä kustannuk-
sia, jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poiste-
taan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan.

Aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet 3 – 10 vuotta 
Muut aineettomat hyödykkeet  5 – 10 vuotta

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät myöhemmin toteutuvat me-
not aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta 
yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli alunperin arvi-
oidun suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi 
niiden syntymishetkellä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet muodostavat suurim-
man osan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Ne arvoste-
taan taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä kerty-
neillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Rakennusaikai-
sia korkoja ei ole aktivoitu. Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu 
useammasta osasta, joilla on eripituiset taloudelliset vaikutusajat, 
osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä. 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsi-
telty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät kulut aktivoidaan. Muut 
myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain silloin, kun ne li-
säävät hyödykkeen yritykselle koituvaa taloudellista hyötyä. Kaikki 
muut kulut, kuten normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet kirja-
taan tuloslaskelmaan kuluksi niiden syntymishetkellä.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapois-
tot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Maa-alueista ei tehdä 
poistoja. 

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

Tilikauden aikana hankitun käyttöomaisuuden poistot on laskettu 
käyttöönotosta lähtien. 

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta 
syntyvät voitot tai tappiot kirjataan liiketoiminnan muihin tuot-
toihin ja kuluihin.

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden  
arvonalentumiset

Omaisuuserien kirjanpitoarvoja arvioidaan jokaisen raportointi-
kauden päättymispäivänä mahdollisten arvonalentumisen viittei-
den havaitsemiseksi. Jos viitteitä havaitaan, arvio omaisuuserästä 
kerrytettävissä olevasta rahamäärästä määritetään.

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden, joilla on 
rajaton taloudellinen vaikutusaika, kerrytettävissä oleva rahamää-
rä arvioidaan vuosittain.

 Arvonalentumistappio kirjataan, jos tasearvo ylittää kerrytet-
tävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumiset kirjataan tuloslas-
kelmaan. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kerrytettävis-
sä oleva rahamäärä määritetään joko sen nettomyyntihinnan tai 
korkeamman käyttöarvon perusteella. Käyttöarvoa määritettäes-
sä arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perus-
tuen diskonttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa 
tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta. Diskont-
tauskorkona käytetään ennen veroa määriteltyä korkoa, joka ku-
vastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuus-
erään liittyvästä erityisriskistä. 

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineet-
tomiin hyödykkeisiin paitsi liikearvoon liittyvä arvonalentumistap-
pio peruutetaan, jos on tapahtunut muutos arvioissa, joita on käy-
tetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa raha-
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määrää. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan siihen 
määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpitoarvoksi 
(poistoilla vähennettynä), jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kir-
jattu arvonalentumistappiota. Liikearvosta kirjattua arvonalentu-
mistappiota ei peruuteta. 

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymisvuon-
na. Uusien tuotteiden ja prosessien kehitystoimintaan liittyviä ku-
luja ei ole aktivoitu, koska kehitystoiminnassa ei synny erillisiä hyö-
dykkeitä tai niistä saatavia tuottoja ei voida arvioida IAS 38:n edel-
lyttämällä tavalla. Tilinpäätöshetkellä konsernin taseessa ei ole 
aktivoituja kehitysmenoja.

Vuokrasopimukset – konserni vuokralle ottajana

Vuokrasopimukset, joissa yhtiölle siirtyvät olennaisilta osin hyö-
dykkeen omistamiselle ominaiset riskit ja edut, luokitellaan ra-
hoitusleasingsopimuksiksi IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin 
periaatteiden mukaisesti. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu 
omaisuus vähennettynä kertyneillä poistoilla kirjataan aineellisiin 
käytttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksista johtuvat velvoitteet 
korollisiin velkoihin. Muiden vuokrasopimusten vuokrat kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Konsernilla ei ole rahoitusleasingsopimuksia. Pitkäaikainen 
sopimus Kuitukankaat-yksikön prosessilämmöstä yksikön yhtey-
dessä toimivalta lämpövoimalalta on käsitelty muuna vuokraso-
pimuksena, koska merkittävä osuus voimalan tuottamasta läm-
pöenergiasta menee kolmansille osapuolille. Pitkäaikaiset kiinteis-
tövuokrasopimukset on käsitelty muina vuokrasopimuksina, kun 
vuokralleottajalla ei ole merkittäviä vuokrakauden jälkeisiä velvoit-
teita. 

Rahoitusvarat 

Konsernin rahoitusvarat luokitellaan seuraaviin ryhmiin: käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut 
saamiset, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset sekä myytävissä 
olevat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu siitä, mihin tarkoitukseen 
kyseiset rahoitusvarat on hankittu. Johto päättää rahoitusvarojen 
luokittelusta alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat pide-
tään kaupankäyntitarkoituksessa. Rahoitusvaroihin kuuluva erä 
luokitellaan tähän ryhmään, jos se on hankittu pääasiassa lähi-
tulevaisuudessa tapahtuvaa myyntiä varten. Ellei johdannaisia ole 
määritetty suojauksiksi, ne ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidet-
täviä, kuten Suomisella valuuttasuojaukseen tehdyt johdannaiset. 
Tähän ryhmään kuuluvat omaisuuserät ovat lyhytaikaisia varoja.

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia 
rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritet-
tävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne si-
sältyvät lyhytaikaisiin varoihin, paitsi milloin ne erääntyvät yli 12 
kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä. Nämä erät luokitellaan 
pitkäaikaisiksi varoiksi. Suomisella oli tilinpäätöshetkellä vain pit-
käaikaisia eräpäivään asti pidettäviä lainoja. Konsernin lainoihin ja 
muihin saamisiin kuuluvat myös taseen ”myyntisaamiset ja muut 
saamiset” sekä ”rahavarat”.

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat sellaisia johdannaisva-
roihin kuulumattomia rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksusuori-
tukset ovat kiinteitä tai määritettävissä, jotka erääntyvät määrät-
tynä päivänä ja jotka konsernilla on vakaa aikomus ja kyky pitää 
eräpäivään asti. Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon 

käyttäen efektiivisen koron menetelmää ja ne sisältyvät pitkäai-
kaisiin varoihin.

Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaisvaroihin kuulu-
mattomia varoja, jotka on joko nimenomaisesti luokiteltu tähän 
ryhmään tai joita ei ole luokiteltu mihinkään muuhun ryhmään. 
Ne ovat pitkäaikaisia varoja, ellei johdon aikomuksena ole luovut-
taa niitä 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Suomisella 
oli tilinpäätöshetkellä vain pitkäaikaisia myytävissä olevia rahoitus-
varoja.

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäi-
vän perusteella. Sijoitukset rahoitusvaroihin, joita ei kirjata käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti, kirjataan alun perin käypään ar-
voon, johon lisätään transaktiomenot. Käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti kirjattavat rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään 
arvoon, ja transaktiomenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan. Ra-
hoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituksen raha-
virtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja konserni 
on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennaisilta osin. 
Myytävissä olevat sekä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
vat rahoitusvarat arvostetaan myöhemmin käypään arvoon. Lainat 
ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efek-
tiivisen koron menetelmällä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvaro-
jen käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tai tappiot esitetään 
liiketoiminnan muissa kuluissa ja tuotoissa sillä kaudella, jonka ai-
kana ne syntyvät. 

Myytävissä oleviksi luokiteltujen arvopapereiden käyvän ar-
von muutokset kirjataan omaan pääomaan. Kun myytävissä olevik-
si luokitellut arvopaperit myydään tai niistä kirjataan arvonalennus, 
omaan pääomaan kirjatut kertyneet käyvän arvon muutokset sisäl-
lytetään tuloslaskelmalle liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kului-
hin. Efektiivisen koron menetelmällä laskettu korko myytävissä ole-
vista korkosijoituksista kirjataan tuloslaskelmaan rahoituseriin. 

Noteerattujen sijoitusten käyvät arvot perustuvat senhetkisiin 
ostokursseihin. Jos rahoitusvaroihin kuuluvalle erälle ei ole toimi-
via markkinoita tai jos kyseessä ovat noteeraamattomat arvopa-
perit, käypä arvo määritetään arvostusmenetelmien avulla. Tällöin 
käytetään diskontattujen rahavirtojen nykyarvoa, ellei ole tiedos-
sa riippumattomien osapuolten välillä toteutuneita kauppoja tai 
olennaisilta osin samanlaisten instrumenttien käypiä arvoja. 

Tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko objektiivista näyttöä 
jonkin rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän 
arvon alentumisesta. Jos kyseessä ovat myytävissä oleviksi luoki-
tellut oman pääoman ehtoiset arvopaperit, katsotaan käyvän ar-
von merkittävän tai pitkittyneen alentumisen alle hankintamenon 
olevan merkki arvonalentumisesta. Arvonalentumisesta kertynyt 
tappio määritetään hankintamenon ja senhetkisen käyvän arvon 
erotuksena vähennettynä kyseisestä rahoitusvaroihin kuuluvasta 
erästä aiemmin tulosvaikutteisesti kirjatulla arvonalentumistappi-
olla. Pysyvä arvonalentuminen kirjataan kokonaisuudessaan tu-
loslaskelmaan.

Rahoitusjohdannaiset 

Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen solmi-
mispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään 
arvoon. Tästä syntyvän voiton tai tappion kirjaaminen riippuu sii-
tä, onko johdannainen määritetty suojausinstrumentiksi ja min-
kä luonteista erää se suojaa. Suomisella instrumenttejä käytetään 
suojaamaan tietyltä riskiltä, joka liittyy taseeseen merkittyyn omai-
suuserään tai velkaan taikka erittäin todennäköiseen ennakoituun 
liiketoimeen (rahavirran suojaus). Suojaavan johdannaisen koko 
käypä arvo luokitellaan pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, 
jos suojauskohteen maturiteetti on yli 12 kuukautta, ja lyhytai-
kaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohde erääntyy 12 
kuukauden kuluessa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät joh-
dannaiset luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi tai veloiksi.
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Rahavirran suojauksiksi määritettyjen, ehdot täyttävien joh-
dannaisten käyvän arvon muutosten tehokas osuus kirjataan 
omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio 
kirjataan välittömästi liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. 
Omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tuloslas-
kelmaan niillä kausilla, joilla suojauskohde vaikuttaa tulokseen 
(esimerkiksi kun suojattu ennakoitu myynti toteutuu).

Vaihtuvakorkoisia lainoja suojaavien koronvaihtosopimusten 
tehokkaaseen osuuteen liittyvä voitto tai tappio esitetään tuloslas-
kelmassa rahoitustuotoissa ja kuluissa. Tehottomaan osuuteen liit-
tyvä voitto tai tappio kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja 
kuluihin. Vastaavasti sähköjohdannaisten selvitystulokset kirjataan 
tuloslaskelmaan sähkökulujen oikaisuna.

Kun suojausinstrumentti erääntyy tai myydään tai kun suojaus 
ei enää täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä, omaan 
pääomaan sillä hetkellä sisältyvät kertyneet voitot tai tappiot jää-
vät omaan pääomaan, ja ne siirretään vasta, kun ennakoitu liiketoi-
mi merkitään tuloslaskelmaan. Jos ennakoidun liiketoimen ei enää 
odoteta toteutuvan, omassa pääomassa esitetty kertynyt voitto tai 
tappio siirretään liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Tietyt johdannaisinstrumentit eivät täytä suojauslaskennan sovel-
tamisen edellytyksiä. Tällaisten johdannaisten käyvän arvon muu-
tokset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin.

Tuloutusperiaatteet

Liikevaihtona esitetään tuotteiden ja palveluiden myynnistä saa-
dut tuotot käypään arvoon arvostettuna oikaistuna välillisillä ve-
roilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla.

Myydyt tavarat ja palvelut 
Tuotot tavaroiden ja palveluiden myynnistä kirjataan, kun tavaroi-
den omistamiseen liittyvät merkittävät riskit , edut ja määräysvalta 
ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuotteiden 
sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Vuokratuotot 
tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Tuotot palveluista tuloute-
taan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan.

Osinko- ja korkotuotot
Osinkotuotot kirjataan silloin, kun oikeus osinkoon on syntynyt. 
Korkotuotot kirjataan käyttämällä efektiivisen koron menetelmää.

Vaihto-omaisuus

Hankintameno määritetään fifo-periaatteen mukaisesti. Vaihto-
omaisuuden arvo sisältää kaikki hankinnasta aiheutuneet välit-
tömät ja välilliset menot. Valmistetun vaihto-omaisuuden han-
kintamenoon luetaan materiaalin ostomenon, välittömän työn ja 
muiden välittömien kustannusten lisäksi myös osuus tuotannon 
yleiskustannuksista, mutta ei myynnin, yleishallinnon tai rahoituk-
sen kustannuksia. 

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alem-
paan todennäköiseen nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo 
on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, 
josta on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat me-
not sekä arvioidut myynnin toteutumiseksi välttämättömät menot. 

Vaihto-omaisuuden arvoa on alennettu epäkurantin omai-
suuden osalta.

Myyntisaamiset

Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja sen jälkeen 
ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektii-
visen koron menetelmää, arvon alentuminen huomioon ottaen. 
Myyntisaamisista kirjataan arvonalennus, kun on objektiivista 
näyttöä siitä, ettei konserni saa perityksi koko erääntynyttä saa-
tavaa alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Myyntisaamisen arvon 

alentumiseen viittaavina seikkoina pidetään velallisen merkittäviä 
taloudellisia vaikeuksia, sitä uhkaavaa konkurssia tai velkajärjeste-
lyä sekä maksujen laiminlyöntiä tai viivästymistä. Arvonalennuk-
sen suuruus määritetään vähentämällä omaisuuserän kirjanpitoar-
vosta alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen arvioitujen 
vastaisten rahavirtojen nykyarvo. Omaisuuserän arvon alentumis-
tappio merkitään tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin kuluihin. 
Jos aiemmin pois kirjatusta erästä saadaan myöhemmin suoritus, 
se kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Rahavarat

Rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset. Ne luokitellaan lai-
noihin ja muihin saamisiin.

Oma pääoma, osingot ja omat osakkeet

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

Suominen Yhtymä Oyj:n omia osakkeita ostettaessa niistä 
maksettu määrä, mukaan lukien hankinnan välittömät kulut, on 
kirjattu oman pääoman vähennyksenä. Jos ostetut osakkeet luo-
vutetaan edelleen, saatu vastike merkitään omaan pääomaan.

Osakekohtainen tulos

Laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käy-
tetään tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. Lai-
mennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden keski-
määräistä lukumäärää oikaistaan omien osakkeiden määrällä ja 
optioiden laimennusvaikutuksella. Konsernilla ei ole vaihtovelka-
kirjalainoja, jotka laimentaisivat osakekohtaista tulosta.

Osakeperusteiset maksut

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

Eläkejärjestelmät

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

Konserniyhtiöiden eläkejärjestelyt luokitellaan joko maksu- tai 
etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaiset järjestelyt ovat työ-
suhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevia järjestelyjä, joiden 
mukaisesti yhteisö suorittaa kiinteitä maksuja erilliselle yksikölle. 
Maksupohjaisista eläkejärjestelyistä suoritettavat maksut kirjataan 
kuluiksi sen tilikauden tuloslaskelmaan, johon ne kohdistuvat. 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteiden nykyarvo 
määritellään ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvalla mene-
telmällä ja järjestelyyn kuuluvat varat arvostetaan käypään arvoon 
tilinpäätöspäivänä. Eläkekustannukset kirjataan tuloslaskelmaan 
jaksottaen säännönmukaiset kustannukset työntekijän työvuosil-
le vuosittain tehtävien eläkevakuutusmatemaattisten laskelmien 
mukaisesti. Eläkevastuu saadaan laskemalla tulevien eläkemaksu-
jen nykyarvo, joka on laskettu käyttäen diskonttokorkona pitkien 
valtion velkasitoumusten tai vastaavien korkoa. 
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Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot ja niiden muutok-
set kirjataan omaan pääomaan henkilöiden keskimääräiselle jäl-
jellä olevalle palvelusajalle siltä osin kun ne ylittävät suuremman 
arvoista: 10 % järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta tai 
10 % eläkevastuusta.

Suomisen eläkejärjestelmät ovat vuoden 2007 jälkeen olleet 
maksupohjaisia eläkejärjestelyjä.

Rahoitusvelat

Otetut lainat kirjataan alun perin käypään arvoon, josta on vähen-
netty transaktiomenot. Myöhemmin lainat arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon; saadun määrän (vähennettynä transaktiomenoilla) 
ja takaisin maksettavan määrän välinen erotus merkitään tuloslaskel-
maan efektiivisen koron menetelmällä laina-ajan kuluessa.

Lainalimiiteistä maksettavat palkkiot kirjataan lainaan liitty-
vinä transaktiomenoina siltä osin kuin limiitin käyttäminen on to-
dennäköistä. Tällöin palkkio aktivoidaan taseeseen, kunnes laina 
nostetaan, ja jaksotetaan kyseisen limiitin voimassaoloajalle.

Lainat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi, jos ne erääntyvät 
alle 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä.

Pääomalainat ovat Suomen osakeyhtiölain tarkoittamia pää-
omalainoja, joiden etuoikeus on muiden vakuudettomien velko-
jen jälkeinen. Pääomalainojen korko- ja lyhennysmaksut edellyt-
tävät yhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainojen määrän 
ylittävän viimeisen tilinpäätöksen osoittaman tappion määrän. 
Pääomalainat luokitellaan veloiksi, ja ne arvostetaan jaksotettuun 
hankintamenoon. Niille maksettavat korot merkitään tuloslaskel-
maan korkokuluiksi.

Varaukset ja ehdolliset velat

Varaukset ovat menoja, jotka merkitään velaksi taseeseen, koska 
ne ovat olemassa olevia velvoitteita ja koska on todennäköistä, 
että velvoitteiden täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta 
tai aiheuttaa taloudellisen menetyksen. Ehdolliset velat, joita ei 
merkitä velaksi taseeseen, ovat mahdollisia velvoitteita, jotka eivät 
ole vielä varmistuneet.

Varaus kirjataan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
konsernille on syntynyt aikaisemman tapahtuman seurauksena  ■

olemassa oleva velvoite,
on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää talou- ■

dellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymistä pois konser-
nista, ja velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti.

Varausten muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

Tuloverot 

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

Kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista kir-
jataan laskennalliset verosaamiset ja verovelat.  Väliaikaisia eroja 
syntyy mm. käyttämättömistä tappioista, poistoeroista, varauk-
sista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, johdannaissopimusten 
uudelleenarvostamisesta, sisäisestä varastokatteesta sekä liike-
toimintojen hankintojen yhteydessä tehdyistä omaisuuserien käy-
pään arvoon arvostamisesta. 

Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti 
kuin on todennäköistä, että tulevaisuuden voitoilla voidaan kat-
taa väliaikaiset erot. Laskennalliset verovelat ja -saamiset laske-
taan käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua ao. maan seuraavi-
en vuosien verokantaa ja esitetty taseessa omana eränään. Liike-
arvosta ei kirjata laskennallista veroa.

lopetetut toiminnot

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

Julkiset avustukset

Sellaiset avustukset, jotka on saatu korvaukseksi syntyvistä me-
noista, tuloutetaan sillä kaudella kun avustuksen kohteeseen liit-
tyvät menot merkitään kuluksi. Hyödykkeiden hankintaan liittyvät 
avustukset vähennetään hankintamenosta.

liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoi-
tot, valuuttajohdannaisten nettovoitto, tuotot liiketoimintaan liit-
tyvien rahavirran suojausten tehottomasta osuudesta sekä muut 
kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten rojalti- ja 
vuokratuotot.

Liiketoiminnan muihin kuluihin kirjataan omaisuuden myyn-
titappiot, muut kuin varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kulut, 
kulut liiketoimintaan liittyvien rahavirran suojausten tehottomasta 
osuudesta sekä valuuttajohdannaisten nettotappiot.

Rahoitustuotot ja kulut

Tilinpäätöksessä rahoitustuottoina ja -kuluina esitetään seuraa-
vat rahoitusvaroista ja -veloista kirjattavat tuotto-, kulu-, voitto- ja 
tappioerät:

voitot ja tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista  ■

rahoitusvaroista ja veloista, myytävissä olevista rahoitusvaroista, 
eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista, lainoista ja muista saa-
misista ja jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista rahoitus-
veloista
rahoitusvaroista ja veloista kirjatut korkotuotot ja -kulut ■

palkkiotuotot ja -kulut ■

arvonalentumistappioiden määrä jokaisesta rahoitusvarojen  ■

ryhmästä.
Rahoitustuotot ja -kulut kirjataan tuloslaskelmalla ko. eriin, lukuun 
ottamatta luottotappioita myyntisaamisista, jotka kirjataan liiketoi-
minnan muihin kuluihin.

Johdon harkintaa edellyttävät tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät 
epävarmuustekijät

Tehtyjä arvioita ja harkintaan perustuvia ratkaisuja arvioidaan jat-
kuvasti, ja ne perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin 
tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, 
joiden katsotaan olevan olosuhteet huomioon ottaen järkeviä.

Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset
Konsernissa arvioidaan tulevaisuuden kehitystä ja tehdään siihen 
liittyviä oletuksia. Niiden pohjalta tehtävät kirjanpidolliset arviot 
vastaavat lähtökohtaisesti vain harvoin tosiasiallisia tuloksia. Kes-
keiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja tilinpäätöspäivän arvioi-
hin liittyvät epävarmuustekijät, joihin liittyy merkittävä riski varojen 
ja velkojen kirjanpitoarvon olennaisesta muuttumisesta seuraavan 
tilikauden aikana, ovat seuraavat:

1) Liikearvon arvioitu arvonalentuminen
Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varal-
ta konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3 kuvatun periaatteen mu-
kaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksikköjen kerrytettävissä olevat ra-
hamäärät perustuvat käyttöarvolaskelmiin. Nämä laskelmat edel-
lyttävät arvioiden tekemistä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa 
arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön 
omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennus-
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tettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa 
käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa merkittävien 
arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Laskelmiin liittyvää herkkyyttä 
on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

2) Aineellisten hyödykkeiden arvo
Aineellisten hyödykkeiden osalta niiden kirjanpitoarvoja verrataan 
hyödykkeiden kerrytettävissä olevaan rahamäärään, mikäli on 
syytä olettaa, ettei niiden arvo edusta käypää arvoa. Kerrytettä-
vä rahamäärä voi olla hyödykkeen käypä arvo tai tätä korkeampi 
käyttöarvo, joka lasketaan diskonttaamalla vastaiset hyödykkeen 
rahavirrat nykyarvoonsa. Rahavirtojen määrään ja ajoitukseen liit-
tyy riskejä.

3) Tuloverot
Konserni on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tulove-
rojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla edellyt-

2.  segmentti-informaatio

Konsernin segmenttiraportoinnissa liiketoimintasegmentit perus-
tuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja raportoin-
tiin. Liiketoimintasegmentit valmistavat tuotteita, joihin liittyvät 
riskit ja kannattavuus ovat erilaiset verrattuina muiden liiketoimin-
tasegmenttien tuotteisiin. 

Liiketoimintasegmenttien varat ja velat sisältävät vain suo-
raan liiketoimintaan liittyvät erät ja näihin kohdistetut liikearvot. 

Tuloslaskelmaan sisältyvät kohdistamattomat erät sisältävät 
konsernin jakamattomia kuluja. Kohdistamattomat varat sisältä-
vät konsernihallintoon sisältyviä eriä, laina- ja muita saatavia ja 
osakkeita. Kohdistamattomat velat sisältävät konsernin hallintoon 

tää merkittävää harkintaa. Useiden liiketoimien ja laskelmien osal-
ta lopullisen veron määrä on epävarma. Konsernissa ennakoidaan 
tulevia verotarkastuksia ja kirjataan velkoja, jotka perustuvat arvi-
oihin siitä, joudutaanko maksamaan lisää veroja. Konserni arvioi 
tilinpäätösten yhteydessä laskennallisten verosaatavien kirjauspe-
rusteet. Tätä varten arvioidaan, miten todennäköisesti tytäryhtiöil-
lä on kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämät-
tömät verotukselliset tappiot tai käyttämättömät verotukseen liit-
tyvät hyvitykset voidaan hyödyntää. Jos lopullinen vero poikkeaa 
alun perin kirjatuista määristä, erot vaikuttavat sekä kauden ve-
rotettavaan tuloon perustuviin verosaamisiin ja velkoihin että las-
kennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin kaudella, jolla ne todetaan. 

Verolaskelman herkkyyttä voidaan arvioida muutoksilla, jotka 
seuraisivat jos lopullinen verotettava tulos tai vahvistettava tappio 
poikkeaisi johdon arvioimasta 10 %:lla. Tällöin verosaatavat piene-
nisivät 26 tuhannella eurolla poikkeaman ollessa epäedullinen, tai 
kasvaisivat 26 tuhannella eurolla poikkeaman ollessa edullinen.

liittyviä eriä, lainoja rahoituslaitoksilta ja sijoittajilta sekä veroja.  
  Konsernin maantieteellisten segmenttien jako perustuu eri-
laisiin toimintaympäristöihin ja niihin liittyviin riskeihin ja kannatta-
vuuteen.  Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään asi-
akkaiden sijainnin mukaan ja varat varojen sijainnin mukaan. Lii-
kearvo on kohdistettu kokonaan Suomeen. 

Segmentit ja muu toiminta noudattavat samoja tilinpäätök-
sen laatimisperiaatteita kuin konserni. Segmenttien väliset liiketa-
pahtumat perustuvat markkinahintoihin ja ne eliminoidaan kon-
solidoinnin yhteydessä.

Liiketoimintasegmentit 2009

1 000 € Pyyhintä Joustopakkaukset Kohdistamattomat Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto
- Liikevaihto yhteensä 121 374 82 988 1 380 205 742
- Sisäinen liikevaihto -7 888 -15 510 -2 415 -25 813
- Kurssierot 10 -584 -1 -575
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 113 496 66 894 1 380 -2 416 179 354

Liikevoitto ennen arvonalentumisia 4 299 2 823 -405 -10 6 706
Arvonalentumiset  0
Liikevoitto 4 299 2 823 -405 -10 6 706

Varat ilman liikearvoa 55 587 44 462 109 986 -110 608 99 427
Liikearvo 23 404 23 404
Varat yhteensä 78 991 44 462 109 986 -110 608 122 830

Velat 13 349 10 039 85 637 -22 885 86 141
Investoinnit 2 447 2 059  1 4 507
Poistot 6 784 3 349  24 10 158
Arvonalentumiset  0
Henkilöstö keskimäärin (muunnettuna kokopäiväisiksi)  392  541  11  944
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Liiketoimintasegmentit 2008

1 000 € Pyyhintä Joustopakkaukset Kohdistamattomat Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto
- Liikevaihto yhteensä 148 682 95 609 1 544 245 835
- Sisäinen liikevaihto -10 166 -18 920 -2 255 -31 341
- Kurssierot  5  106  111
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 138 521 76 795 1 544 -2 255 214 605

Liikevoitto ennen arvonalentumisia -2 266 1 191 -295 -185 -1 555
Arvonalentumiset -2 490 -2 490
Liikevoitto -4 756 1 191 -295 -185 -4 045

Varat ilman liikearvoa 70 400 47 139 136 718 -133 842 120 415
Liikearvo 23 404 23 404
Varat yhteensä 93 804 47 139 136 718 -133 842 143 819

Velat 12 242 8 136 133 959 -45 908 108 429
Investoinnit 2 042 1 820  48 3 910
Poistot 7 525 5 033  37 12 595
Arvonalentumiset 2 490 2 490
Henkilöstö keskimäärin (muunnettuna kokopäiväisiksi)  445  562  12 1 019

Maantieteelliset segmentit

Liikevaihto konsernin ulkopuolelle asiakkaan sijainnin 

mukaan

1 000 € 2009 2008

Suomi 29 883 34 954
Skandinavia 15 843 18 375
Hollanti 12 004 16 891
Muu Eurooppa 106 220 119 573
Muut maat 15 404 24 812
Yhteensä 179 354 214 605

Varat ml. liikearvo yhteensä maittain varojen sijainnin 
mukaan

1 000 € 2009 2008

Suomi 74 493 88 723
Skandinavia 5 513 5 583
Hollanti 23 264 29 846
Muu Eurooppa 19 560 19 667
Yhteensä 122 830 143 819

Investoinnit yhteensä maittain

1 000 € 2009 2008

Suomi 3 111 2 703
Skandinavia  56  107
Hollanti  991  515
Muu Eurooppa  349  585
Yhteensä 4 507 3 910



18   Suominen 2009 – Tilinpäätös

3.  Aineettomat hyödykkeet

2009
Aineettomat

Muut  
aineettomat Ennakko- Yhteensä

1 000 € oikeudet Liikearvo hyödykkeet maksut 2009

Hankintameno 1.1. 1 224 23 404 1 098  0 25 726
Muuntoero  21  21
Siirrot erien välillä  37 -37  0
Lisäykset  21  122  143
Hankintameno 31.12. 1 282 23 404 1 119  85 25 890

Kertyneet poistot 1.1. -796  0 -671  0 -1 467
Muuntoero -1 -20 -21
Tilikauden poistot -122 -81 -203
Kertyneet poistot 31.12. -919  0 -772  0 -1 691

Kirjanpitoarvo 31.12.  363 23 404  347  85 24 199

2008 Muut
Aineettomat aineettomat Ennakko- Yhteensä

1 000 € oikeudet Liikearvo hyödykkeet maksut 2008

Hankintameno 1.1. 1 074 25 604 1 149  26 27 853
Muuntoero -6 -51 -57
Siirrot erien välillä  48 -48  0
Arvonalentumiset -2 200 -2 200
Romutukset -7 -7
Lisäykset  115  22  137
Hankintameno 31.12. 1 224 23 404 1 098  0 25 726

Kertyneet poistot 1.1. -675  0 -632  0 -1 307
Muuntoero  4  50  54
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  5  5
Tilikauden poistot -130 -89 -219
Kertyneet poistot 31.12. -796  0 -671  0 -1 467

Kirjanpitoarvo 31.12.  428 23 404  427  0 24 259

Liikearvoon kirjattiin 2 200 tuhannen euron arvonalentuminen 31.12.2008. 

Liikearvo on jaettu liiketoimintayksiköille eli rahavirtaa tuottaville 
yksiköille siten, että Codin hankinnassa vuonna 2003 muodostu-
neesta liikearvosta Codi Wipesille kohdistettiin 22 797 tuhatta eu-
roa ja Kuitukankaille 11 398 tuhatta euroa. Aikaisempina vuosina 
liikearvon määrää on alennettu Codi Wipesin osalta 4 139 tuhan-
nella eurolla ja Kuitukankaiden osalta 6 491 tuhannella eurolla. 
Vuoden lopulla Codi Wipesin liikearvon määrä on 18 497 tuhatta 
euroa ja Kuitukankaiden 4 907 tuhatta euroa. Rahavirtayksiköiden 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa 
määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat 
perustuvat toteutuneeseen kehitykseen ja strategiatyön pohjal-
ta laadittuihin viiden vuoden ennusteisiin. Ennusteiden keskeiset 
perusteet on läpikäyty tilinpäätöksen yhteydessä. Viiden vuoden 
jakson jälkeisen jäännösarvon rahavirrat on ekstrapoloitu toimi-
alakohtaisella kasvuprosentilla. Käyttöarvojen keskeiset oletukset 
liittyvät rahavirtayksiköiden volyymin kehitykseen, toiminnan kan-
nattavuuteen, kustannus- ja investointitasoon sekä käytettyyn dis-
konttauskorkoon. 

Ennustejaksolla Codi Wipesin vuosikasvuksi on arvioitu kes-
kimäärin 4,5 %. Vuonna 2009 liikevaihto laski tehtyjen tuote- ja 
asiakaskarsintojen takia. Suunnitelmissa on tarkoitus kasvaa ter-
veemmällä tuotepohjalla varsinkin suunnittelujakson alkuvuosina. 
Yksikön toimintaa on tarkoitus rationoida myös jatkossa tuotan-

tohenkilöstöä vähentämällä, mihin jo tehdyt automaation inves-
toinnit ja tulevat vastaavat uudistukset antavat mahdollisuudet. 
Lisäksi tilojen käyttöä tehostetaan vuokrasopimusten päättymisen 
yhteydessä. Kuitukankaiden vuosikasvuksi on suunnittelujaksolla 
arvioitu 4,5 %. Kuitukankaiden liikevaihdon kasvun suunnitellaan 
tulevan uusien, jo lanseerattujen, tuotteiden myynnistä sekä kas-
vavista maantieteellisistä markkinoista. Katteiden paraneminen on 
seurausta jo alulla olevien tehostamistoimien jatkamisesta tuotan-
non tehokkuuden parantamiseksi. Yksiköiden korvausinvestoinnit 
on arvioitu taloudelliseen pitoaikaan perustuvien suunnitelma-
poistojen perusteella siten, että niillä voidaan säilyttää nykyinen 
tuotantokapasiteetti. Korvausinvestoinneissa on noudatettu kon-
servatiivista harkintaa, myös verrattuna alan muihin yrityksiin. 

Diskonttauskorkojen määrittämisessä on käytetty laskenta-
ajankohdan pääomakustannusta tavoitteelliselle rahavirtayksikön 
pääomarakenteelle, jossa velan suhde omaan pääomaan on 110 %. 
Pääomakustannus on laskettu oman pääoman ja vieraan pääoman 
keskimääräisenä kustannuksena ennen veroja ottaen huomioon ris-
kittömän sijoituksen tuottovaade, oman pääoman riskilisä ja vie-
raan pääoman rahoittajien marginaali. Vaikka pohjalla oleva valtion 
10 vuoden velkakirjakorko onkin hieman laskenut edellisvuodesta, 
on riskilisien kasvu nostanut testauslaskelmien diskonttokorkoja.
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Laskennan pohjalla olevat keskeiset olettamat ovat:
Codi Wipes Kuitukankaat

2009 2008 2009 2008

Diskonttokorko 10,0 % 9,7 % 10,2 % 9,5 %
Liikevaihdon kasvu 2010 – 2014 (2009 – 2013) 4,5 % p.a 0,5 % 4,5 % p.a 4,0 %
Jäännösarvon vuotuinen kasvu 0,5 % p.a 0,5 % 0 % p.a 0 %
Jäännösarvon liikevoitto % 6,8 % 7,6 % 5,9 % 5,4 %
Korvausinvestoinnit /liikevaihto 3,4 % 3,1 % 4,2 % 3,6 %

Codi Wipes Kuitukankaat
2009 2008 2009 2008

Diskonttaustekijä  0,5 %  0,3 %  1,1 %
Jäännösarvon liikevoitto -0,6 % -0,3 % -1,0 %
Jäännösarvon kasvu -0,9 % -0,5 % -2,0 %
Korvausinvestoinnit/liikevaihto  1,5 %  1,3 %  0,7 %

Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshetken 
arvioihin tulevaisuudesta. Kosteuspyyhkeiden käyttöarvo ylittää 
yksikön kirja-arvon 2,2 miljoonalla eurolla ja Kuitukankaiden käyt-
töarvo 3,9 miljoonalla eurolla. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
käyttöarvojen riskitarkastelussa on arvioitu rahavirtojen määrän ja 
ajoituksen vaihtelua. Laskelmiin sisältyvää epävarmuutta ja riskiä 
on huomioitu diskonttauskorossa, jäännösjakson 1 – 2 % toden-

näköistä kasvua alhaisemmalla kasvulla sekä kokemusperäisellä 
tiedolla aikaisemmista testivirheistä. 

Laskelmiin sisältyvää riskiä on tarkasteltu herkkyytenä yleisten 
olettamien epäedullisille muutoksille. Laskentaolettamien margi-
naalit tilanteeseen, jossa käyttöarvo laskee kirja-arvoon ovat seu-
raavat (Kuitukankaiden käyttöarvo 2008 oli myös kirja-arvo):

Mahdollinen kulutuspohjainen inflaatio voisi nostaa korkotasoa, 
mutta merkitsisi myös parempaa myynnin kehitystä kulutusky-
synnän noustessa. Rahavirtayksiköiden jäännösarvon vuosikasvun 

nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tulisi tällaisessa tilanteessa kom-
pensoiduksi diskonttokoron 0,7 prosenttiyksikön nousulla siten, 
että yksiköiden käyttöarvo säilyisi muuttumattomana.

4.  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

2009 Muut Ennakko-
Maa- Raken- Koneet ja aineelliset maksut ja Yhteensä

1 000 € alueet nukset kalusto hyödykkeet keskeneräiset 2009

Hankintameno 1.1. 1 341 61 452 142 275  218 1 903 207 189
Muuntoero  8  79  483  12  582
Lisäykset  75  306 3 930 4 311
Vähennykset ja myynnit -2 047 -39 -2 086
Romutukset -1 554 -1 -1 555
Muut muutokset -20  27  7
Siirrot erien välillä  151 2 901  27 -3 079  0
Hankintameno 31.12. 1 349 61 757 142 344  206 2 792 208 448

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.  0 -37 441 -106 970 -117  0 -144 528
Muuntoero -20 -380 -400
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 3 440  39 3 479
Tilikauden poistot -2 263 -7 578 -26 -9 867
Arvonalentumiset -88 -88
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.  0 -39 724 -111 576 -104  0 -151 404

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 349 22 033 30 768  102 2 792 57 044

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 28 461
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5.  Konserniyritykset

Osuus yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, %

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

Tytäryhtiöiden kautta omistetut:

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

2008 Muut Ennakko-
Maa- Raken- Koneet ja aineelliset maksut ja Yhteensä

1 000 € alueet nukset kalusto hyödykkeet keskeneräiset 2008

Hankintameno 1.1. 1 445 62 228 143 535  197 1 978 209 383
Muuntoero -104 -1 015 -2 679 -24 -3 822
Lisäykset  159 1 319 3 066 4 544
Vähennykset ja myynnit -62 -2 243 -2 305
Arvonalentumiset -290 -290
Romutukset -321 -321
Siirrot erien välillä  142 2 954  21 -3 117  0
Hankintameno 31.12. 1 341 61 452 142 275  218 1 903 207 189

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -34 479 -100 735 -86  0 -135 300
Muuntoero  144 1 492 1 636
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 512 1 512
Tilikauden poistot -3 106 -9 239 -31 -12 376
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.  0 -37 441 -106 970 -117  0 -144 528

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 341 24 011 35 305  101 1 903 62 661

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31 193

Aineellisten hyödykkeiden osalta seurataan, onko olemassa teki-
jöitä, jotka antaisivat aihetta olettaa, että niiden määrä ei edus-
ta käypää arvoa. Tällaisia tekijöitä voivat olla mm. omaisuuserän 
markkina-arvon huomattava lasku, liiketoimintaympäristön haital-
linen muuttuminen, omaisuuserän käyttömäärän tai -tavan haital-
linen muuttuminen tai taloudellisen suorituskyvyn huonontumi-
nen suhteessa odotettuun.

Mikäli yllä kuvattuja tekijöitä havaitaan, aineellisten hyödyk-
keiden kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään joko niin, että 
se on käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla 

tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvioi-
dut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen dis-
konttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuottavan 
yksikön keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja. Käyt-
töarvojen riskitarkastelu arvioidaan rahavirtojen määrän ja ajoi-
tuksen vaihteluun perustuen. Aineellisten hyödykkeiden vastaisia 
kassavirtoja tarkastellaan viiden vuoden jaksolla ja jäännösarvona 
laskelmissa käytetään arvioita omaisuuserän todennäköisestä net-
toluovutushinnasta.
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6.  Rahoitusvarojen luokittelu iAs 39 mukaisiin arvostusluokkiin

31.12.2009 konsernin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin varoihin kirjattujen rahoituserien kirjanpitoarvo oli yhteensä 15 104 tuhatta euroa 
(2008: 28 111 tuhatta euroa). 

Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti

2009

1 000 €

Käypään 

arvoon tulos-

vaikutteisesti 

kirjattavat 

varat

Eräpäivään 

asti  

pidettävät 

sijoitukset

Lainat  

ja muut  

saamiset

Myytävissä 

olevat  

rahoitus - 

varat

Johdannaiset 

suojaus-

laskennassa

Tase-erien 

kirjanpito-

arvo

Käypä  

arvo Liitetieto

Myytävissä olevat rahoitusvarat 212 212 212 7
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 225 225 225
Myyntisaamiset 11 514 11 514 11 514 10
Muut saamiset 1 564 1 564 1 564 11
Rahavarat 1 589 1 589 1 589 12
Yhteensä 0 225 14 667 212 0 15 104 15 104

Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti

2008

1 000 €

Käypään 

arvoon tulos-

vaikutteisesti 

kirjattavat 

varat

Eräpäivään 

asti  

pidettävät 

sijoitukset

Lainat  

ja muut  

saamiset

Myytävissä 

olevat  

rahoitus - 

varat

Johdannaiset 

suojaus-

laskennassa

Tase-erien 

kirjanpito-

arvo

Käypä  

arvo Liitetieto

Myytävissä olevat rahoitusvarat 627 627 627 7
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 172 172 172
Myyntisaamiset 21 174 21 174 21 174 10
Muut saamiset 1 895 1 895 1 895 11
Rahavarat 4 243 4 243 4 243 12
Yhteensä 0 172 27 312 627 0 28 111 28 111

1 000 € 2009 2008

Kirjanpitoarvo 1.1. 627 712
Vähennykset -12
Käyvän arvon muutos -415 -73
Kirjanpitoarvo 31.12. 212 627

Konsernin soveltamat käyvän arvon 
määrittämisperiaatteet rahoitusvaroissa

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään  
asti pidettävät sijoitukset
Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät sijoi-
tukset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka arvos-
tetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron 
menetelmää. Tilinpäätöshetkellä näiden varojen kirjanpitoarvo 
vastaa niiden käypää arvoa.

Myyntisaamiset, muut saamiset ja rahavarat
Muiden kuin johdannaissopimuksiin perustuvien saamisten ja ra-
havarojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, 
koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saamisten matu-
riteetti huomioon ottaen.

7.  Myytävissä olevat rahoitusvarat
        
Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteerattuja ja notee-
raamattomia osakkeita sekä sijoituslainoja. Vähennykset ovat pu-
helinosakkeiden myyntejä, joista voitot ja tappiot kirjataan liike-
toiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. Käyvän arvon muutokset 
liittyvät liiketoiminnan myynnin yhteydessä syntyneeseen sijoitus-
lainaan, jonka arvoa on alennettu vuosina 2008 ja 2009. Kulut py-
syvästä arvonalentumisesta on kirjattu rahoituskuluihin.
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8.  laskennalliset verot

1 000 € 2009 2008

Laskennalliset verosaamiset 

Omaan pääomaan kirjatut 
Arvonmuutosrahasto 140 195
Oman pääoman muuntoerot 139 284

Tulokseen kirjatut 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  29  184
Käyttämättömät verotappiot  535  854
Muut väliaikaiset erot  78  45
Laskennalliset verosaamiset 
yhteensä  921 1 562

Laskennalliset verovelat 

Omaan pääomaan kirjatut 
Oman pääoman muuntoerot  51

Tulokseen kirjatut 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2 735 3 373
Vaihto-omaisuus  226  196
Muut väliaikaiset erot  104  64
Laskennalliset verovelat yhteensä 3 065 3 684

Laskennallinen nettoverovelka 2 144 2 122

Tilikaudella omaan pääomaan kirjattu vero

1 000 € 2009 2008

Kassavirran suojaukset -12 777
Myytävissä olevien sijoitusten käyvän 
arvon muutokset -19 19
Muuntoerot -74 524
Yhteensä -105 1 320

Laskennallinen verosaaminen kirjataan niistä vahvistetuista tap-
pioista, joita voidaan todennäköisesti hyödyntää tulevina vuosina 
saman valtion alueella syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Tili-
kaudella konserni hyödynsi edellisiltä vuosilta kertyneet vahviste-
tut tappiot 2 803 tuhatta euroa, ja jaksotti uutta verosaamista 
tilikauden verotettavaan tulokseen perustuvasta 2 166 tuhannen 
euron tappiosta. 

Verosaamisten kirjaaminen perustuu tulosennusteisiin, jotka 
osoittavat verohyödyn realisoitumisen olevan todennäköistä. 

Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovel-
kaa tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska voitonja-
ko on konsernin päätösvallassa eikä voitonjako ole todennäköinen 
lähitulevaisuudessa.

9.  Vaihto-omaisuus

1 000 € 2009 2008

Aineet ja tarvikkeet 8 976 9 903
Keskeneräiset tuotteet 2 889 3 070
Valmiit tuotteet 10 733 11 077
Vaihto-omaisuus yhteensä 22 598 24 050

Hankintamenoon arvostettuna vaihto-omaisuuden arvo on 23 355 
tuhatta euroa (24 874 tuhatta euroa). 

Vaihto-omaisuuden arvoa on alennettu epäkurantin omai-
suuden osalta 757 tuhannella eurolla (824 tuhannella eurolla).

10.  Myyntisaamiset 

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioiksi kirjatut erät:

1 000 € 2009 2008

Erääntymättömät 8 468 15 398
Erääntyneet
 Alle 5 päivää 874 1 443
 5 – 30 päivää 945 2 370
 31 – 120 päivää 1 001 1 433
 Yli 120 päivää 226 530

3 046 5 776

Myyntisaamiset yhteensä 11 514 21 174

Tilikauden aikana luottotappioita on kirjattu myyntisaamisista 58 
tuhannella eurolla. (2008: 50 tuhannella eurolla).

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 € 2009 2008

EUR 8 777 18 483
SEK 696 836
PLN 648 929
RUB 724 325
NOK 293 86
USD 86
Muut valuutat 376 429
Yhteensä 11 514 21 174

Suominen on vuoden 2008 lopussa ottanut käyttöön pankin 
kanssa sovitun myyntisaamisten myyntiohjelman, jonka mukaises-
ti konserniyhtiöt myyvät saatavien oikeudet peruuttamattomasti 
pankille. Tilikauden lopussa myytyjen saatavien saldo oli 10,5 mil-
joonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).
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11.  Muut saamiset

1 000 € 2009 2008

Muut saamiset 
   Välilliset verot 1 478  687
   Muut  175  104
Muut saamiset yhteensä 1 653  791

Siirtosaamiset 
   Kela, työterveyshuollon korvaukset  101  94
   Lakisääteiset ja muut vakuutukset  89  422
   Saatavat määräalennuksista 1 564 1 895
   Muut 1 009 1 641
Siirtosaamiset yhteensä 2 763 4 052

Muut lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 4 416 4 843

12.  Rahavarat

1 000 € 2009 2008

Pankkisaamiset 1 589 4 243

Taseen rahavarat ovat samat kuin rahavirtalaskelman rahavarat.

Optio-oikeudet Osakkeita Oikeuden synty-
Merkintähinta merkittävissä misjakson

Optio-oikeus Merkintäsuhde €/osake Merkintäaika 31.12.2009 päättyminen

2006B 1:1 3,44 2.5.2009 – 30.10.2010  0 2.5.2009
2007A 1:1 3,44 2.5.2009 – 30.10.2010  85 000 2.5.2009
2006C 1:1 1,66 2.5.2010 – 30.10.2011  100 000 2.5.2010
2007B 1:1 1,66 2.5.2010 – 30.10.2011  90 000 2.5.2010
2009A 1:1 1,46 2.5.2011 – 30.10.2012  150 000 2.5.2011

2009 2008
Keskimääräinen Keskimääräinen

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

Tilikauden alussa 2,27 290 000 3,40 265 000
Myönnetyt uudet optiot sarjat 2006C ja 2007B 1,66 190 000
Myönnetyt optiot sarja 2007A 3,44 35 000
Myönnetyt optiot sarja 2009A 1,46 150 000
Rauenneet optiot sarja 2006A 3,34 -100 000
Yhtiölle palautuneet optiot sarja 2006B 3,44 -100 000
Yhtiölle palautuneet optiot sarja 2007A 3,44 -15 000
Tilikauden lopussa 1,95 425 000 2,27 290 000

Tilikauden aikana optiolajin 2006A merkintäaika päättyi ja optiot raukesivat arvottomina. Tilikaudella ei ollut toteuneita optioita.

13.  Oma pääoma

Osakkeiden Osakepääoma, Ylikurssirahasto, Omat osakkeet, Yhteensä,
Osakepääoma lukumäärä € € € €

31.12.2008 23 720 112 11 860 056 24 680 588 -49 833 36 490 811
Omien osakkeiden luovutus  49 385  49 385
31.12.2009 23 720 112 11 860 056 24 680 588 -448 36 540 196

Suominen Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 11 860 056 
euroa ja osakkeiden lukumäärä 23 720 112 kappaletta. Osakkeen 
kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,50 euroa ja enimmäisosakepää-
oma on 20 000 000 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osake 
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Kaikki liikkeellelasketut 

osakkeet on maksettu täysimääräisesti.
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2009 

yhteensä 2 931 077 osaketta (2008: 2 934 397 osaketta), jotka 
oikeuttavat 12,4 %:iin (2008: 12,4 %:iin) osakkeista ja äänistä.
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Arvostuksessa käytetyt muuttujat 2006B  2007A 2006C  2007B 2009A

Myöntämispäivänä määritelty option käypä arvo (€) 0,92 0,92 0,47 0,47 0,17
Myöntämispäivä 7.6.2007 7.6.2007 12.6.2008 12.6.2008 16.6.2009
Osakehinta myöntämispäivänä (€) 3,44 3,44 1,66 1,66 1,46
Ulkona olevien optioiden lukumäärä 31.12. 85 000 100 000 90 000 150 000
Odotettu volatiliteetti (%) 30 % 30 % 32 % 32 % 30 %
Odotettu option voimassaoloaika myöntämispäivänä 
(vuosina) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Riskitön korko (%) 4,44 % 4,44 % 5,37 % 5,37 % 2,45 %

Optio-oikeudet

Optio-ohjelman 2006 mukaisesti optio-oikeuksia voidaan antaa 
Suominen Yhtymä Oyj:n toimitusjohtajalle hallituksen määrää-
mällä tavalla yhteensä 300 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa 
merkitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta 
vasta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Optio-oikeudet jakautuvat 
kolmeen 100 000 kappaleen optiolajiin, jotka on merkitty tunnuk-
silla 2006A, 2006B ja 2006C. Näistä 2006A-optiot ovat rauenneet 
ja 2006B -optiot palautuneet yhtiölle optioehtojen mukaisesti. 

Optio-ohjelman 2007 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan 
yhtiön johtoryhmän jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yh-
teensä enintään 200 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa mer-
kitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vas-
ta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Optio-oikeuksista 100 000 
kappaletta on merkitty tunnuksella 2007A ja 100 000 kappalet-
ta tunnuksella 2007B. Tilikauden aikana on yhtiölle palautunut 
15 000 2007A -optiota optioehtojen mukaisesti. Optio-ohjelman 
2009 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhtiön toimitusjohta-
jalle ja johtoryhmän jäsenille hallituksen määräämällä tavalla yh-
teensä enintään 450 000 kappaletta, joista kukin oikeuttaa mer-
kitsemään yhden Suominen Yhtymä Oyj:n kirjanpidolliselta vas-
ta-arvoltaan 0,50 euron osakkeen. Optio-oikeuksista 150 000 
kappaletta on merkitty tunnuksella 2009A, 150 000 kappaletta 
tunnuksella 2009B ja 150 000 kappaletta tunnuksella 2009C. 
Vuonna 2009 on 2009A-optioita annettu ohjelman mukaisesti 
150 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta on yhtiön osak-
keen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä toukokuussa 2009 eli 1,46 euroa. Osakkeiden merkintä-
aika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011 – 30.10.2012. Optio-oi-
keuksien 2009B ja 2009C merkintäoikeudet määräytyvät vuosina 
2010 ja 2011. Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden 
määrä on 23 720 112 kappaletta, voi se optio-oikeuksien myötä 
nousta enimmillään 24 570 112 kappaleeseen.

Myönnettyjen optioiden ja osakkeiden käyvät arvot kirjataan 
IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti tuloslas-
kelmaan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson aikana. Osakepe-

rusteisia kuluja on kirjattu tuloslaskelmaan vuonna 2009: 68 000 
euroa (vuonna 2008: 72 000 euroa). Käypä arvo määritellään 
 Binomimallilla (Cox-Ross-Rubinstein variaatio).

Optioehdot

Optio-oikeudet antavat oikeuden merkitä Suominen Yhtymä Oyj:n 
osakkeita optio-ohjelman ehtojen mukaisella merkintähinnalla eh-
tojen määräämänä aikana. Kaikkien optio-oikeuksien merkintä-
suhde on 1:1. Optio-oikeuksia, joiden osakemerkinnän aika ei ole 
alkanut ja joihin oikeus ei ole siten syntynyt, ei saa luovuttaa kol-
mannelle. Jos työ- tai toimisuhde päättyy muusta syystä kuin eläk-
keelle siirtymisen tai kuoleman johdosta, on osallistujan viipymät-
tä tarjottava vastikkeetta yhtiölle sellaiset optio-oikeudet, joiden 
osakemerkinnän aika ei ole alkanut. Merkintäajan päättymisen 
jälkeen optio-oikeudet raukeavat arvottomina. Optio-oikeuksilla 
merkittyjen osakkeiden osinko-oikeus ja muut osakasoikeudet 
alkavat osakepääoman tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 
Yllä olevassa taulukossa on esitetty optio-oikeuksien perusteella 
merkittävien osakkeiden merkintäajat ja -hinnat. Merkintähintoja 
alennetaan merkintähinnan määräytymisen jälkeen ja ennen osa-
kemerkintää jaettavien osakekohtaisten osinkojen määrällä. Mer-
kintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjapidollinen 
vasta-arvo. 31.12.2009 ulkona olevien optio-oikeuksien perus-
teella voidaan yhteensä merkitä enintään 425 000 uutta osaket-
ta, mikä on 1,8 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä ja sen 
tuottamista äänistä. Yhtiön osakepääoma voi näiden merkintöjen 
seurauksena nousta enintään 212 500 euroa. 31.12.2009 tytär-
yhtiön hallussa oli 125 000 myönnettyä optiota, joiden merkintä-
hinta on 2006B -optioiden osalta 3,44 euroa, 2007A -optioiden 
osalta 3,44 euroa, 2007B -optioiden osalta 1,66 euroa ja 2009A 
-optioiden osalta 1,46 euroa. Tytäryhtiön hallussa olevilla optioilla 
merkittävien osakkeiden osuus yhtiön tämänhetkisestä osakemää-
rästä ja sen tuottamista äänistä on 0,5 %. Yhtiön osakepääoma voi 
näiden merkintöjen seurauksena nousta enintään 62 500 euroa.

Arvonmuutosrahasto

Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten käypien arvojen sekä IAS 39:n mukaiset rahavirran suojauslaskennan kriteerit 
täyttävien johdannaisten arvonmuutokset.

1 000 €
2009

Rahavirran suojaukset Yhteensä
2008

Rahavirran suojaukset Yhteensä

1.1. -490 -490 1 776 1 776
Omaan pääomaan kirjatut rahavirran 
suojaukset 48 48 -2 990 -2 990
Myytävissä olevien sijoitusten käyvän 
arvon muutokset -73 -73
Omasta pääomasta tuloslaskelmaan 
siirretyt käyvän arvon muutokset 73 73
Yhteensä -369 -369 -1 287 -1 287

Laskennalliset verot -31 -31 796 796
Yhteensä -401 -401 -490 -490
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14.  Rahoitusvelat

31.12.2009 konsernin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin kirjattujen rahoituserien kirjanpitoarvo oli yhteensä 72 981 tuhatta euroa 
(2008: 94 514 tuhatta euroa). 

2009 2008
1 000 € Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Liitetieto

Pitkäaikaiset
   Lainat rahoituslaitoksilta 39 733 39 276 61 808 59 092 21
   Eläkelainat 3 657 3 203 4 628 4 157 21
   Pääomalainat 6 000 4 975 8 000 6 185 21
Yhteensä 49 390 47 454 74 436 69 434

Lyhytaikaiset *)
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset 8 500 8 485 8 996 11 295 21
   Eläkelainojen seuraavan vuoden lyhennykset 971 949 971 954 21
   Pääomalainojen seuraavan vuoden lyhennykset 2 000 1 965 2 000 1 960 21

Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 568 568 691 691 20, 21
Ostovelat 11 552 11 552 7 420 7 420 16, 17
Yhteensä 23 591 23 519 20 078 22 320

Yhteensä 72 981 70 973 94 514 91 754

*) Taseessa lyhytaikaisissa veloissa

Muut oman pääoman erät     
     
Muuntoero     
Muuntoero sisältää muiden kuin euromääräisten konserniyhtiöiden hankintamenojen eliminoinnista syntyneet valuuttojen kurssimuutos-
ten aiheuttamat muuntoerot.

Konsernin soveltamat käyvän arvon 
määrittämisperiaatteet rahoitusveloissa

Lainat
Kiinteäkorkoisten rahoitusvelkojen käyvät arvot on laskettu dis-
konttaamalla velkaan liittyvät pääomat tilinpäätöspäivän markki-
nakoroilla (2,85 – 9,0 %). Kaikkien lainojen keskikorko koronvaih-
tosopimusten vaikutus huomioiden vuoden lopussa oli 4,01 %  
(4,73 %). Eläkelainat ja pääomalainat ovat kiinteäkorkoisia ja ra-
hoituslaitoslainat ovat vaihtuvakorkoisia. Vaihtuvakorkoisten lai-
nojen käypä arvo on yhtä suuri kuin tasearvo.

Johdannaissopimukset
Sähköjohdannaiset on arvostettu käyttämällä vastaavia samalle 
aikajaksolle Nordpoolissa noteerattuja hintoja ja diskonttaamalla 

ne tilinpäätöshetkeen. Valuuttatermiinisopimukset on arvostet-
tu käyttämällä tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkoeroihin 
perustuvia termiinipisteitä. Koronvaihtosopimukset on arvostettu 
euribor-korkokäyrään perustuviin noteerauksiin ja ne ovat ennus-
tettujen tulevien kassavirtojen nykyarvoja. Naftajohdannaisten ar-
vostus perustuu öljy-futuureihin sekä USD/EUR -termiinikurssiin.

Ostovelat 
Ostovelkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää 
arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen velkojen 
maturiteetti huomioon ottaen.

1 000 € Rahoituslaitoslainat Eläkelainat Pääomalainat

Lainojen lyhennykset  2010  16 500 971 2 000
2011  10 486 971 2 000
2012  11 497 971 2 000
2013  8 500 571 2 000
2014  500 571
2015  – 750 571

Rahoitusvelat ovat IFRS 7 ja IAS 39 -standardeissa tarkoitettuja muita kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä tai johdannaissopimuksiin 
perustuvia velkoja ja ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. 
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suomisen pääomalaina 1/2008

Suominen laski 14.3.2008 liikkeeseen arvo-osuusmuotoisen pää-
omalainan määrältään 10 miljoonaa euroa. Laina maksetaan ta-
kaisin 14.3.2009 alkaen vuosittain viitenä tasasuuruisena lyhen-
nyksenä. Lainan lyhennystä ja korkoa voidaan maksaa vain siltä 
osin, kuin Suominen Yhtymä Oyj:n vapaan oman pääoman ja 
pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päät-
tyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpää-
tökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän (Pääomaeh-
toisuus). Lainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitys-
tilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonommalla 
etuoikeudella. Lainalle ei ole asetettu vakuutta.

Lainan korko on kiinteä 11,5 % p.a. Mikäli liikkeeseenlaski-
ja ei voi maksaa lainan pääomaa tai korkoa kokonaan tai osittain 
johtuen lainan Pääomaehtoisuudesta, jää maksamatta oleva mää-
rä yhtiön velaksi ja sille maksetaan vuotuista korkoa, jonka mää-
rä on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainaehtojen mukaisen koron. 
Liikkeeseenlaskijan on maksettava tässä tarkoitettu maksamatta 
oleva pääoma, korko ja niille laskettu korko, kun se lainan Pää-
omaehtoisuuden mukaisesti on mahdollista.

Lainan arvo-osuuden omistajalla on oikeus vaatia, että lainan 
pääoma nimellisarvostaan ja kertynyt korko erääntyvät maksetta-
vaksi, jos liikkeeseenlaskijan osakepääomasta yli puolet on siirty-
nyt välittömästi tai välillisesti yhdelle henkilölle tai yhteisölle (tai 
useammalle yhteisymmärryksessä toimivalle tällaiselle henkilölle 
ja/tai yhteisölle), tai tällainen henkilö tahi yhteisö muuten saa taik-
ka tällaiset henkilöt tahi yhteisöt muuten saavat oikeuden nimit-
tää enemmistön liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenistä.

15.  Varaukset 

1 000 € 2009 2008

Varaukset 1.1. 100
Varauksen purkaminen -100
Varausten lisäykset 280
Varaukset 31.12. 280 0

Turussa olleeseen kiinteistöön liittyvä vuokravastuu on päättynyt 
tilikauden aikana. Vuonna 2009 on kirjattu varaus myydyn liike-
toiminnan vuokratakaukseen liittyvien arvioitujen vastaisten me-
netysten varalta.

16.  Ostovelat 

Ostovelat jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 € 2009 2008

EUR 10 988 6 646
PLN 556 350
SEK 273
USD 147
Muut valuutat 8 4
Yhteensä 11 552 7 420

17.  Muut velat

1 000 € 2009 2008

Ostovelat 11 552 7 420

Muut velat 
Johdannaissopimusten käypä arvo 568 691
Välilliset verot 25 198
Palkkavelat 665 628
Muut velat 1 417 1 097
Muut velat yhteensä 2 675 2 614

Siirtovelat 
Korot 925 1 011
Alennukset 461 39
Palkka- ja sosiaalikulujaksotukset 5 662 4 448
Muut jaksotetut kulut 621 2 581
Siirtovelat yhteensä 7 669 8 079

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
velat yhteensä 21 896 18 113

18.  Rahoitusriskien hallinta  
 ja  johdannaisten käyttö

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita 
ovat mm. valuutta-, korko-, vastapuoli- likviditeetti- ja hyödykeriski. 
Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen hyväksymä rahoituspolitiikka 
määrittelee konsernissa noudatettavat rahoituksen toimintavaltuu-
det, -vastuut ja -periaatteet. Rahoitus ja rahoitusriskien hallinta on 
keskitetty konsernin taloushallintoon. Rahoitusriskien hallinnan tar-
koituksena on suojautua merkittäviltä rahoitusriskeiltä. 

Rahoitusriskien hallinnassa käytetään erilaisia rahoitusinstru-
mentteja. Suojaustoiminnan rahoitusinstrumentit ovat alttiita 
muutoksille, joita voi tapahtua instrumenttien hintanoteerauksissa 
markkinoilla, vastapuolten luottokelpoisuudessa tai instrumentti-
en likviditeettiin liittyen. 

Suomisen riskienhallinnan vastuut ja valtuudet on määritel-
ty hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa, joka vahvistetaan 
vuosittain. Toimitusjohtaja hyväksyy kaikki merkittävimmät rahoi-
tusoperaatiot ja rahoitusriskien suojausten päälinjat. Talousjohta-
ja valvoo, että rahoituspolitiikkaa noudatetaan koko konsernissa 
ja vastaa rahoitusoperaatioista niin rahoituksen hankinnan, likvi-
diteettihallinnan kuin rahoitusriskien hallinnan osalta. Konsernin 
talousosasto toteuttaa kaikki ulkoiset kaupat rahoituksen hankin-
taan, markkinarahasijoituksiin sekä valuutta- ja korkoriskien hal-
lintaan liittyen. Talousosasto hoitaa rahoitukseen liittyvät konser-
nin yksiköiden ja ulkoisten tahojen väliset sopimukset ja kaupat. 
Yksiköt tuottavat konsernille niiden toimintaan liittyvää tietoa, 
jonka perusteella riskit voidaan tunnistaa ja hallita.

Markkinariskit

a) Valuuttariski
Yhtiö toimii kansainvälisesti ja on siten altistunut valuuttavirroista 
aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät, kun eri 
valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toiminta-
valuutaksi eli euroiksi. Yhtiön valuuttariskin hallinnan tavoitteena 
on suojata varsinaisen liiketoiminnan tulos ja rajoittaa valuutta-
kurssimuutosten aiheuttamaa vaihtelua kassavirroissa, tuloksessa 
ja taseessa. 

Valuuttariski muodostuu liiketoiminnan ennustetuista kassa-
virroista koostuvasta transaktioriskistä ja taseen valuuttamääräi-
seen muuntoon liittyvästä translaatioriskistä. Viennistä valtaosa 
on euromääräistä. Valuuttamääräiseen transaktiopositioon sisälly-
tetään sovitut ja ennustetut valuuttamääräiset kassavirrat 12 kuu-
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kauden jaksolla, päävaluutat ovat Ruotsin kruunu, Puolan zloty ja 
Yhdysvaltojen dollari. Ruotsin kruunun transaktioriski syntyy pää-
osin myynnistä ruotsalaisille asiakkaille. Puolan zlotyn transaktio-
riski syntyy paikallisen tytäryhtiön zloty-määräisistä tuotantokus-
tannuksista myynnin ollessa pääosin euroissa. USD-riski syntyy 
raaka-ainehankinnasta. Translaationriski on seurausta valuutta-
määräisien tytäryhtiösijoituksien kurssivaihtelusta, jota aiheuttaa 
Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. Suojauspolitiikan mukaisesti avoin 

suojaamaton valuuttapositio 12 kuukauden jaksolla voi olla enin-
tään 10 % liikevaihdosta. 

Suojaustoiminnassa käytetään tavanomaisia johdannaissopi-
muksia, joiden hinnoittelu on todennettavissa markkinoilla. Suo-
minen ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa valuuttasuo-
jauksiin ja suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset kirja-
taan suoraan tilikauden tulokseen.

Konsernin transaktiopositio tilinpäätöshetkellä on seuraava:

Transaktiopositio 2009 Transaktiopositio 2008

1 000 €
12 kuukauden  

kassavirta
Suojaukset  

valuuttatermiineillä
12 kuukauden  

kassavirta
Suojaukset  

valuuttatermiineillä

SEK 4 434 -2 908 5 105 -1 817
USD -2 831 965 -1 874 1 111
PLN -6 805 1 041 -5 719 -2 472
Muut 6 036 -695 5 330 -1 579
Yhteensä (itseisarvo) 20 106 5 609 18 028 6 979

Transaktioposition kassavirtaan sisältyy valuuttamääräisiä saatavia 2 737 tuhatta euroa (2 758) ja velkoja 556 tuhatta euroa (773).

Vastaavasti translaatioasema on seuraava:

Translaatiopositio 2009 Translaatiopositio 2008

1 000 €
Pääomasijoitukset ulk. 

tyttäriin
Pääomasijoitukset ulk. 

tyttäriin

SEK 2 381 3 266
PLN 10 912 11 406
Yhteensä 13 293 14 672 

Pääomasijoitukset ulkomaisiin tyttäriin sisältävät suorina sijoituksi-
na tehdyt oman pääoman lisäykset sekä lainat tytäryhtiöille, jotka 
ovat rinnastettavissa omaan pääomaan. Suomisella ei ole käytössä 
Equity Hedge -ohjelmaa translaatioposition suojaamiseksi.

Kansainväliset laskentasäännöstöt edellyttävät rahoitus-
instrumenttien herkkyystarkastelun esittättämistä tilinpäätöshet-
kellä (IFRS 7). Rahoitusinstrumentit sisältävät valuuttatermiinit, va-

luuttamääräiset sijoitukset, lyhyt- ja pitkäaikaiset valuuttamääräi-
set varat ja lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset valuuttamääräiset velat. 
Alla olevassa taulukossa herkkyyttä on arvioitu valuuttojen toteu-
tuneen 12 kuukauden volatiliteetin perusteella siten, että toden-
näköisyys a.o. valuutan heikkenemiseen tai vahvistumiseen taulu-
kossa mainitulla prosenttimäärällä on +/-10 % tilinpäätöskurssiin 
verrattuna seuraavalla 12 kuukauden jaksolla.

2009 2009

Kurssimuutos
Vaikutus 
voittoon Vaikutus omaan Kurssimuutos

Vaikutus 
voittoon Vaikutus omaan

1 000 € % verojen jälkeen pääomaan % verojen jälkeen pääomaan

SEK 16 264 -16 -264
USD 17 -131 -17 131
PLN 22 144 -22 -144
Yhteensä  277 0  -277 0

2008 2008

Kurssimuutos
Vaikutus    
voittoon Vaikutus omaan Kurssimuutos

Vaikutus  
voittoon Vaikutus omaan

1 000 € % verojen jälkeen pääomaan % verojen jälkeen pääomaan

SEK 13 120 -13 -120
USD 20 -149 -20 149
PLN 18 240 -18 -240
Yhteensä  210 0  -210 0
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Yhtiön johto tarkastelee suojaustoiminnan tehokkuutta siten, että 
konsernin ennustettua 12 kuukauden nettovaluuttavirtaa tarkas-
tellaan yhdistettynä suojausinstrumenttien kompensoivalla vai-

kutuksella. Tässä tarkastelussa yllä olevien valuuttakurssien muu-
tosten nettovaikutus vuoden 2010 voittoon verojen jälkeen olisi  
+/- 0,1 miljoonaa euroa (+/- 0,6) seuraavasti:

1 000 €
Valuutta 

heikkenee/vahvistuu, %
Kurssimuutoksen vaikutus 

12 kk valuuttavirtaan
Kurssimuutoksen vaikutus 

suojausinstrumentteihin
Nettovaikutus 

(verojen jälkeen)

SEK 16 -/+514 +/-485 -/+21
USD 17 +/-338 -/+182 +/-115
PLN 22 +/-254 -/+52 +/-150
Muut valuutat 10 – 15 -/+364 +/-125 -/+177
Yhteensä -/+286 +/-377 +/-66

Vastaavasti arvioidut valuuttamuutokset toisivat muuntoeroa taseeseen seuraavan vuoden jaksolla +/- 3 296 tuhatta euroa.

b) Korkoriski 
Korkoriski on seurausta korkotason yleisestä noususta ja sen aihe-
uttamasta korkokustannusten noususta. Ihannetapauksessa kor-
kotason nousua voidaan kompensoida liiketoimintaedellytysten 
parantuessa taloudellisen tilanteen vilkastumisen johdosta. Yhtiön 
lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen lähinnä hygieniasekto-
rin ja elintarvikekaupan kulutustavarakysynnästä, jonka vaihtelut 
eivät ole kovin syklisiä. Liiketoiminta on pääomavaltaista ja tuo-
tantokoneiston taloudellinen käyttöaika on pitkä. Nämä seikat 
puoltavat kiinteiden korkojen käyttämistä yhtiön lainasalkussa. 
Toisaalta lyhyitä korkoja käyttämällä saavutetaan pitkällä aikavä-
lillä alhaisimmat korkokustannukset. Yhtiön lainasalkun korkoris-
ki on hajautettu siten, että salkku koostuu sekä muuttuvista että 
kiinteistä koroista eri korkojaksoille hajotettuna. Yhtiön hallitus on 
määrittänyt lainasalkun korkorakenteen sekä sen poikkeamarajat. 
Keskimääräinen korkoduraatio voi vaihdella 12 ja 36 kuukauden 
välillä. Vuoden lopussa se oli 14 kuukautta (21).

Konsernin muuttuvakorkoisten lainojen määrä tilinpäätöshet-
kellä oli 45,0 miljoonaa euroa (66,6), joiden kassavirran korkoris-

ki oli suojattu 25,8 miljoonan (58,7) euromääräisillä koronvaihto-
sopimuksilla. Koronvaihtosopimuksissa konserni maksaa keskimää-
rin 3,5 (3,5) %:n kiinteää korkoa ja saa keskimäärin 0,8 (3,7) %:n 
vaihtuvaa korkoa. 

Yhtiö soveltaa IAS 39:n mukaista rahavirran suojauslaskentaa 
määriteltyihin koronvaihtosopimuksiin, joiden avulla on suojattu 
muuttuvakorkoisten lainojen korkovirrat kiinteiksi, sekä erittäin 
todennäköisesti toteutuvan muuttuvan korkokassavirran kiinnit-
tämiseksi. Suojan täytyy olla tehokas sekä etu- että jälkikäteen tar-
kasteltaessa. Suojauslaskennan tehokkuus lasketaan analyyttisesti 
ja dokumentoidaan suojausta tehtäessä ja se testataan suojauk-
sen ollessa voimassa. 

Korkoriskiä on tarkasteltu herkkyytenä korkokäyrän 0,5 pro-
senttiyksikön muutokselle. Toteutuneen 12 kuukauden volatilitee-
tin perusteella tämän suuruisen muutoksen todennäköisyys vaih-
telee +/-10 %:n todennäköisyydellä. Korkotason nousu kautta 
koko korkokäyrän 0,5 %:lla olisi vaikuttanut yhtiön lainojen kor-
koihin ja koronvaihtosopimusten mukaisiin korkovirtoihin ja mark-
kina-arvoihin yhden vuoden aikana seuraavasti: 

2009

1 000 €
Korkomuutos  

%

 Vaikutus  
voittoon  

verojen jälkeen

Vaikutus  
omaan  

pääomaan
Korkomuutos  

%

Vaikutus  
voittoon  

verojen jälkeen

Vaikutus  
omaan  

pääomaan

Nettovelat +0,5 -166 -0,5 166
Koronvaihtosopimukset +0,5 98 124 -0,5 -98 -124
Yhteensä  -32  124  32 -124 

2008

1 000 €
Korkomuutos  

%

 Vaikutus  
voittoon  

verojen jälkeen

Vaikutus  
omaan  

pääomaan
Korkomuutos  

%

Vaikutus  
voittoon  

verojen jälkeen

Vaikutus  
omaan  

pääomaan

Nettovelat +0,5 -247 -0,5 247
Koronvaihtosopimukset +0,5 217 235 -0,5 -217 -235
Yhteensä   -30 235  30  -235

Tulosvaikutus olisi seurausta korkomaksuvirtojen muutoksesta. Omaan pääoman suojausrahastoon kirjataan lisäksi muutos sellaisten ko-
ronvaihtosopimusten arvon muutoksesta, jotka täyttävät suojauslaskennan ehdot. Rahavirran suojauksen korkovirtojen odotetaan toteu-
tuvan vuosina 2010 – 2012.

sähkön hintariski

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

Sähkön hintariskiä tarkastellaan kolmen vuoden jaksoissa rul-
laavasti. Vuoden 2009 lopussa sähkön hintariski on suojattu siten, 
että kiinteähintaisen sähkön osuus arvioidusta käytöstä on 26 % 
(53) ensimmäisen vuoden aikana, 12 % (19) toisen vuoden aika-
na ja 0 % (0) kolmannen vuoden aikana. Hinnan suojaus on tehty 
OTC-sopimuksin, joiden mukaisesti konserni maksaa keskimäärin 
45,35 euroa megawattitunnilta (45,25).
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Rahavirran suojauslaskentaa sovelletaan sähköjohdannaisiin, 
jolla osa sähkön ennustetusta hankinnasta kiinnitetään halutulle 
ajanjaksolla. Suojan täytyy olla tehokas sekä etu- että jälkikäteen 
tarkasteltaessa. Suojauslaskennan tehokkuus dokumentoidaan 
suojausta tehtäessä ja se testataan suojauksen ollessa voimassa. 
Tehokkuustarkastelu on suoritettu johdannaisten osalta todettuun 
regressioon perustuen ja Monte Carlo -simulointia hyödyntäen. 
Kun suojausinstrumentit täyttävät tehokkuusehdot, kirjautuvat 

niiden arvonmuutokset tuloslaskelmaan samanaikaisesti suojatta-
van kassavirran kanssa. Tehottoman osuuden muutos -12 tuhatta 
euroa (-89), on kirjattu hankinnan ja valmistuksen kuluiksi.

Sähköjohdannaisten hintaherkkyyttä on arvioitu vuoden ai-
kana sähkön kuukausittaisten keskihintojen volatiliteetin perus-
teella siten, että hintamuutoksien todennäköisyys on +/-10 % ti-
linpäätöshintaan verrattuna. 

2009 2008
Vaikutus voittoon Vaikutus omaan Vaikutus voittoon Vaikutus omaan

Hintamuutos,  
€ / MWh

 verojen jälkeen,  
1 000 €

pääomaan,  
1 000 €

Hintamuutos,  
€ / MWh

 verojen jälkeen,  
1 000 €

pääomaan,  
1 000 €

+5 1 131 15 87 877
-5 -1 -131 -15 -87 -877

Yllä oleva tarkastelu käsittää pelkästään sähköjohdannaisten markkina-arvoissa tapahtuvat muutokset sähkön hinnan muuttuessa. Kun riski-
tarkasteluun yhdistetään konsernin arvioitu sähkön hankinta vuoden 2010 aikana, 10 %:n vuosivolatiliteettia vastaavan hinnannousun netto-
vaikutus voittoon verojen jälkeen olisi 0,2 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan 0,04 miljoonaa euroa. 

Raaka-aineen hintariski

Raaka-aineen hintariski syntyy, kun raaka-aineiden hintamuutok-
sia ei saada siirrettyä myyntihintoihin tai kun myyntihintojen muu-
tos tapahtuu viiveellä. Suominen on määritellyt tietyn mitattavan 
ja ennustettavan osan myyntisopimuksistaan suojattavaksi raaka-
aineiden hintamuutoksilta. Konserni on käyttänyt suojauksissaan 
naftajohdannaisia, joiden käyttö perustuu naftan ja lopputuottei-
den korrelaatioon. Kun jatkojalostuksen kustannukset naftasta 
lopputuotteeksi pysyvät vakaana, hinnat muuttuvat samaan tah-

tiin. Korrelaatio ei kuitenkaan ole riittävän vahva, jotta voitaisiin 
soveltaa kassavirran suojauslaskentaa. Suojauksia tehdään vain, 
jos todettu korrelaatio on vähintään 80 %.

Alla olevassa taulukossa esitetty yhtymän Nafta-positio suh-
teessa suojattavaan raaka-ainehankintaan. Hinnan suojaus on 
tehty OTC-sopimuksin, joiden mukaisesti konserni maksaa keski-
määrin 435 euroa tonnilta. 

2009 2008
Suojattava Nafta- Suojattava Nafta-

Tonnia myynti suojaukset myynti suojaukset 

Myyntiä vastaava  
raaka-ainekäyttö 2 832 582 0 0

Naftajohdannaisten hintaherkkyyttä on arvioitu vuoden aikana päivittäisten hintanoteerausten volatiliteetin perusteella siten, että hinta-
muutoksien todennäköisyys on +/-10 % tilinpäätöshintaan verrattuna. 

2009 2008
Vaikutus voittoon Vaikutus omaan Vaikutus voittoon Vaikutus omaan

Hintamuutos,
%

 verojen jälkeen,  
1 000 €

pääomaan,  
1 000 €

Hintamuutos,  
%

 verojen jälkeen,  
1 000 €

pääomaan,  
1 000 €

+19 574 0 0 0 0
-19 -574 0 0 0 0

luottoriskit

Konsernin suurimmat yksittäiset luottoriskit ovat korkean luotto-
luokituksen omaavien kansainvälisten yritysten myyntisaatavissa. 
Kymmenen suurimman asiakkaan myyntisaatavien määrä edus-
taa 46 % kaikista myyntisaatavista. Hallituksen hyväksymä luot-
toriskipolitiikka säätelee asiakkaille tapahtuvan luotonannon peri-
aatteet ja organisaation vastuut. Asiakkaille myönnetään luottoa 
luotonvahvistamisprosessin seurauksena. Konsernilla on myös ra-
joitetussa määrin otettu luottoriskivakuutus nimetyille asiakkaille. 
Asiakkaiden luottotilanteesta annetaan vähintään kuukausittain 
raportit myynnistä vastaaville henkilöille. Tilikauden aikana tulos-
vaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä on 58 tuhatta 
euroa (50). Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty liitetiedossa 
10. Myyntisaatavien luottotappioiden enimmäismäärä, 11,5 mil-

joonaa euroa, on lähellä niiden nimellismäärää, koska yhtiöllä ei 
ole myyntisaatavilleen vientitakuiden lisäksi muita turvaavia takui-
ta tai vakuuksia. 

Hallitus on vahvistanut sijoitustoiminnalle ja johdannaissopi-
muksien käytölle hyvän luottokelpoisuuden yrityksiä ja rahoittajia 
koskevan vastapuolilistan, jossa vastapuolen riskimäärä on määri-
telty. Ylimääräiset varat sijoitetaan hyvämaineisiin, riittävän luotto-
kelpoisuuden omaaviin pankkeihin tai korkean likviditeetin ja luot-
tokelpoisuuden omaaviin yritystodistuksiin. Konsernin luottoriskin 
enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa tilikauden 
lopussa.
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2009

1 000 €
Tasearvo/ 

limiitti Rahavirta alle 6 kk 6 – 12 kk 1 – 2 v 2 – 4 v yli 4 v 

Rahoitus- ja rahavarat       
Myyntisaatavat 11 514 11 514 11 514     
Muut saatavat 2 001 2 001 2 001     
Pankkisaatavat 1 589 1 589 1 589     
Yhteensä 15 104 15 104 15 104 0 0 0 0
        
Rahoitusvelat        
Ostovelat 11 552 -11 552 -11 552     
Johdannaiset, suojauslaskennassa 568 -568 -568     
Rahoituslaitoslainat 35 250 -35 268 -4 741 -4 624 -8 824 -16 046 -1 033
Eläkelainat 4 629 -4 724 -587 -564 -1 065 -1 536 -972
Pääomalainat 8 000 -9 023 -2 870 -2 426 -3 727
Limiittiluotot, sidottu yli 6kk       
   Nostettu määrä 12 982 -12 918 -213 -104 -9 848 -2 754
Limiittiluotot, sidottu alle 6kk       
   Nostettu määrä     
Yhteensä 72 981 -74 053 -20 531 -5 291 -22 163 -24 063 -2 005
        
Limiittiluottojen sopimusmäärät       
Limiittiluotot, sidottu yli 6 kk 28 500   15 000 10 500 3 000
Limiittiluotot, sidottu alle 6 kk 600   600    
Yhteensä 29 100  0 0 15 600 10 500 3 000 0
        
Johdannaissopimukset       
Valuuttatermiinit -27       
   Saatava rahavirta  20 20     
   Maksettava rahavirta  -47 -47     
Koronvaihtosopimukset        
   Suojauslaskennassa -448 -431 -285 -136 -27 17
Naftajohdannaiset        
   Ei suojauslaskennassa 48 48 48     
Sähköjohdannaiset        
   Suojauslaskennassa   
   28 488 MWh -120 -120 -136 5 12   

Maksuvalmiusriski

Konsernilla tulee jatkuvasti olla riittävät rahoituspuskurit, jotta se 
kykenee selviytymään lyhytaikaisista sitoumuksistaan. Yhtiön en-
nustetun liiketoiminnan rahavirran, likvidien varojen, käyttämät-
tömien lainalimiittien ja sitovien nostamattomien luottojen tulee 
kattaa 12 kuukauden ennakoidut rahoitustarpeet. Likviditeetti-
asema, joka sisältää likvidit varat, lyhytaikaiset markkinasijoitukset 
ja käyttämättömät sitovat lainalimiitit vähennettynä lyhytaikaisilla 
luotoilla, oli vuoden lopussa 17,1 miljoonaa euroa (29,6).

Jälleenrahoitusriskiä hallitaan hajauttamalla rahoituslähtei-
den ja rahoittajien osuutta. Lainasalkun erääntyminen on hajau-

tettu myös ajallisesti. Nostettujen lainojen sitovien limiittisopimus-
ten mukainen keskimaturiteetti oli vuoden lopussa 2,0 vuotta 
(3,0). Yhtiöllä on yhteensä 40 miljoonan euron yritystodistusohjel-
mat, joita ei kuitenkaan käytetty vuonna 2009. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty rahoitusvarojen, lainojen 
ja johdannaisten erääntyminen. Lainojen ja suojausinstrumenttien 
tulevat kassavirrat ovat diskontattuja, ja muiden diskonttaamatto-
mia niiden lyhyen maturiteetin vuoksi. Luvut sisältävät sekä koron-
maksut että pääoman takaisinmaksut.
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2008

1 000 €
Tasearvo/ 

limiitti Rahavirta alle 6 kk 6 – 12 kk 1 – 2 v 2 – 4 v yli 4 v 

Rahoitus- ja rahavarat
Myyntisaatavat 21 174 21 174 21 174
Muut saatavat 2 694 2 694 2 694
Pankkisaatavat 4 243 4 243 4 243
Yhteensä 28 111 28 111 28 111 0 0 0 0

Rahoitusvelat
Ostovelat 7 420 -7 420 -7 420
Johdannaiset, suojauslaskennassa 691 -691 -691
Rahoituslaitoslainat 44 179 -50 698 -5 606 -5 606 -10 237 -19 128 -10 221
Eläkelainat 5 600 -6 217 -582 -574 -1 121 -2 135 -1 805
Pääomalainat 10 000 -13 450 -3 150 -2 920 -5 150 -2 230
Limiittiluotot, sidottu yli 6 kk
   Nostettu määrä 24 240 -27 320 -604 -604 -16 757 -9 355
Limiittiluotot, sidottu alle 6 kk
   Nostettu määrä 2 384 -2 471 -2 471
Yhteensä 94 514 -108 267 -20 524 -6 784 -31 035 -35 768 -14 256

Limiittiluottojen sopimusmäärät
   Limiittiluotot, sidottu yli 6kk 31 000 2 500 15 550 12 950
   Limiittiluotot, sidottu alle 6kk 3 600 3 600
Yhteensä 34 600 0 6 100 0 15 550 12 950 0

Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit 121
   Saatava rahavirta 6 942 6 942
   Maksettava rahavirta -6 821 -6 821
Koronvaihtosopimukset
   Suojauslaskennassa -297 -288 -1 -135 -117 -35
Hyödykejohdannaiset
  Suojauslaskennassa 
   65 700 MWh -394 -394 -106 -106 -182
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20.  Johdannaissopimusten arvot

Sopimus
2009

Käypä  

arvo

Positii - 

vinen

Negatii- 

vinen

2008
Käypä  

arvo

Positii- 

vinen

Negatii- 

vinen

1 000 € Nimellisarvo yhteensä käypä arvo käypä arvo Nimellisarvo yhteensä käypä arvo käypä arvo Liite

Valuuttatermiinit
  ei suojauslaskennassa 5 637 -27  20 -47 6 548  121  186 -65  21
Koronvaihtosopimukset
  suojauslaskennassa 25 833 -448  14 -462 58 700 -297  86 -383 21
  ei suojauslaskennassa
Sähköjohdannaiset
  suojauslaskennassa 1 292 -120  17 -136 2 973 -394  7 -401  21
  ei suojauslaskennassa
Naftajohdannaiset
  suojauslaskennassa
  ei suojauslaskennassa 435  48  48

Sähköjohdannaiset, MWh 28 488 65 700

19.  pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on tase- ja pääoma-
rakenteen avulla tukea liiketoimintaa varmistamalla sen toiminta-
edellytykset sekä kasvattaa omistaja-arvoa tavoitteena kilpailuky-
kyinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Pääomarakenteen tulee olla 
sellainen, että konsernin velkarahoitus voidaan turvata.

Hallitus seuraa pääomarakenteen omavaraisuutta ja netto-
velkaantumisastetta (gearing). Jälkimmäiselle mittarille on julkais-
tu tavoitetaso 120 %. Tunnuslukuja laskettaessa pääomalainat, 
joiden etuoikeus on seniorilainojen jälkeinen, luetaan omaan pää-
omaan. Pääomarakenteeseen vaikutetaan mm. osingonjaon, osa-
keantien ja pääomalainojen käytön avulla. Konserni on julkistanut 
tavoitteekseen kasvavan osinkotuoton, kuitenkin siten, että yhti-
ön terve kehitys turvataan. Konsernilla on tarvittaessa mahdolli-
suus hankkia omia osakkeita, laskea liikenteeseen uusia osakkeita 
tai se voi päättää omaisuuserien tai liiketoimintaosien myynnistä 
velkojen vähentämiseksi.

Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan 
lukien oli vuoden lopussa 36 % (32). Nettovelkaantumisaste pää-
omalainat oman pääoman eriin sisällyttäen oli 114 % (157). Suo-
misella on vuodelta 2008 taseessaan pääomalaina, jonka etuoi-
keus on muiden lainojen jälkeinen ja siten lähempänä oman pää-
oman instrumenttia. Pääomalainan määrä on tilinpäätöksessä 8 
miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntisaatavien myyntiohjelma, jol-
la vapautetaan taseeseen sitoutunutta pääomaa. Vuoden lopus-
sa lopullisesti myytyjen myyntisaatavien saldo oli 10,5 miljoonaa 
euroa.

Tilinpäätöshetkellä omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste 
olivat seuraavat:

Milj. € 2009 2008

Korolliset velat 60,9 86,4
-pääomalainat -8,0 -10,0
Korolliset saamiset -0,1 -0,8
Rahavarat -1,6 -4,2
(A) Nettovelat (ilman pääomalainoja) 51,2 71,4
(B) Oma pääoma 36,7 35,4
(C) Pääomalainat 8,0 10,0
(D) Taseen loppusumma – saadut 
ennakot 122,8 143,8

Nettovelkaantumisaste, A/(B+C) 114,4 % 157,2 %
Omavaraisuusaste, (B+C)/D 36,4 % 31,6 %

Rahoituksen hankintaa (funding) hoidetaan siten, että rahoittajien 
luottamus yhtiöön on hyvä. Yhteistyö pankkien kanssa rakentuu 
pitkäaikaisiin pankkisuhteisiin. Suomisen rahoitus perustuu joulu-
kuussa 2008 syndikoituun EUR 66 miljoonan euron määräiseen 
luottosopimukseen. Sopimuksen kovenanttiehdoissa konsernin 
taloudellista asemaa mitataan omavaraisuudella, sekä velkojen ja 
käyttökatteen suhteella. Muut kovenantit ovat tavanomaisia ehto-
ja, jotka mm. rajoittavat vakuuksien antoa, suuria yrityskauppoja, 
liiketoiminnan oleellista muuttamista sekä omistajuudessa tapah-
tuvia määräenemmistömuutoksia. Ehtojen rikkominen oikeuttaa 
lainanantajat käyttämään irtisanomismenettelyä. Yli 3 miljoonan 
euron ennenaikaisesti erääntyville lainoille sovelletaan ns. cross 
default -pykälää, joka antaa irtisanomisoikeuden myös muille lai-
nanantajille. 

Taloudellisista ehdoista kriittisin on johdon näkemyksen mu-
kaan seniorivelkojen suhde käyttökatteeseen (Senior net Debt / 
EBITDA = nettolainat ilman pääomalainoja / liikevoitto + poistot 
ja arvonalentumiset). Tunnusluku tilinpäätöshetkellä oli 3,2, kun 
se lainaehtojen mukaan ei saa olla yli 4. Tunnuslukua tarkastellaan 
neljännesvuosittain siten, että käyttökate lasketaan neljän viimei-
sen vuosineljänneksen tuloksesta. Ehdoissa on annettu myös vä-
himmäisvaatimus yhtiön omavaraisuudelle, jonka tulee olla pää-
omalainat omaan pääomaan lukien 27 %.



Tilinpäätös – Suominen 2009   33

22.  liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

1 000 € 2009 2008

Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 147 297
Vakuutus- ym. korvaukset 41 601
Vuokratuotot 37 26
Luottotappioiden palautukset 1 18
Voitot valuuttajohdannaisista 12 406
Muut 292 199
Yhteensä 530 1 547

Liiketoiminnan muut kulut
Käyttöomaisuuden myynti- ja  
romutustappiot 7 12
Vahinkokulut 1 306
Luottotappiot 58 50
Uudelleenjärjestelykulut:
- Irtisanomiskorvaukset 235 1 362
- Muut kulut 275 217
Johdannaiset, ei suojauslaskennassa 308 88
Muut 169 25
Yhteensä 1 053 2 060

Vuonna 2009 kirjattu uudelleenjärjestelykuluvaraus liittyy Jousto-
pakkaukset-liiketoimintayksikön toiminnan uudelleenjärjestelyyn, 
jossa yksikön tuotantotoiminta Ruotsissa lopetetaan ja siirretään 
Puolan yksikköön vuonna 2010. Menettelyn johdosta henkilöstö 
vähentyy noin 20 henkilöllä. Muut kulut syntyvät tuotantoon liitty-
vien sopimusten lopettamisen aiheuttamista kustannuksista. Vas-
taava vuonna 2008 kirjattu varaus liittyi tilikaudella toteutettuun 
Codi Wipes -yksikön toiminnan uudelleenjärjestelyyn, jossa yksi-
kön tuotetarjonnasta karsittiin huonosti kannattavat tuotteet ja 
jonka seurauksena henkilöstö vähentyi 45 henkilöllä. Uudelleen-
järjestelyissä on paikallisen yhteistoimintamenettelyn mukaises-
ti sovittu työntekijöiden vähennyksestä, mikä aiheuttaa yhtiöille 
maksettavaksi erokorvauksia ilman työvelvoitetta.

23.  Henkilöstökulut

1 000 € 2009 2008

Palkat ja palkkiot 32 011 33 509
Osakeperusteiset maksut 68 72
Eläkkeet
   Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 4 279 4 165
Muut henkilöstösivukulut 3 261 5 640
Yhteensä 39 619 43 386

Henkilöstö keskimäärin 944 1 019

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään konsernitilinpäätök-
sen liitetiedossa 32. Lähipiiritapahtumat.

24.  poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2009 2008

Toimintokohtaiset poistot ja  
arvonalentumiset
Tuotanto 9 854 12 247
Myynti ja markkinointi  19  27
Tutkimus ja kehitys  147  160
Hallinto  138  161
Arvonalentumiset 2 490
Yhteensä 10 158 15 085

Poistot ja arvonalentumiset  
hyödykeryhmittäin
Rakennukset 2 263 3 106
Koneet ja laitteet 7 666 9 529
Muut aineelliset hyödykkeet 26  31
Arvonalentumiset liikearvosta 2 200
Muut aineettomat hyödykkeet 203  219
Yhteensä 10 158 15 085

21.  Käypien arvojen luokitteluperusteet

1 000 € Taso 1 Taso 2 Taso 3

Käypään arvoon arvoste-
tut johdannaiset
Valuuttatermiinit -27
Koronvaihtosopimukset -448
Sähköjohdannaiset -120
Naftajohdannaiset 48
Yhteensä -547

Päättyneen tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvo-
jen hierarkian tasojen välillä. 

Hierarkian tason 1 arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuus-
erien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin toi-
mivilla markkinoilla. 

Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla mark-
kinoilla, määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla.  Näissä 
arvostusmenetelmissä käytetään mahdollisimman paljon todettavissa 
olevaa markkinatietoa, ja turvaudutaan mahdollisimman vähän yri-
tyskohtaisiin arvioihin. Jos kaikki instrumentin käyvän arvon määrittä-
miseen tarvittavat tiedot ovat todettavissa, instrumentti on tasolla 2.

Sähköjohdannaiset on arvostettu käyttämällä vastaavia sa-
malle aikajaksolle Nordpoolissa noteerattuja hintoja ja diskontt-
taalla ne tilinpäätöshetkeen. Valuuttatermiinisopimukset on ar-
vostettu käyttämällä tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja kor-
koeroihin perustuvia termiinipisteitä. Koronvaihtosopimukset on 
arvostettu euribor-korkokäyrään perustuviin noteerauksiin ja ne 
ovat ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvoja. Naftajoh-
dannaisten arvostus perustuu öljy-futuureihin sekä USD/EUR-ter-
miinikurssiin.

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää 
tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavis-
sa olevaan markkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioi-
hin ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.
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28.  Rahavirtalaskelman oikaisut

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut 1.1. – 31.12.

1 000 € 2009 2008

Oikaisut tilikauden tulokseen:
   Verot 145 -1 600
   Rahoitustuotot ja -kulut 5 701 4 796
   Poistot 10 158 12 595
   Arvonalentumiset 2 490
   Käyttöomaisuuden luovutusvoitot  
 ja -tappiot -139 -285
   Varausten muutokset 280 -100
   Liiketoiminnan kassavirran oikaisut 68 63
Yhteensä 16 213 17 959

29.  Vuokrasopimukset 

1 000 € 2009 2008

Muut vuokrasopimukset,  
kiinteistöt
Ei-purettavissa olevien muiden 
vuokra sopimusten vähimmäisvuokrat:
 Yhden vuoden kuluessa 2 923 3 060
 Yli vuoden ja enintään viiden  
 vuoden kuluessa 8 758 9 892
 Yli viiden vuoden kuluttua 3 855 6 437
Yhteensä 15 536 19 389

Pitkäaikainen sopimus Kuitukankaat-yksikön prosessilämmöstä yk-
sikön yhteydessä toimivalta lämpövoimalalta on käsitelty muuna 
vuokrasopimuksena, koska merkittävä osuus voimalan tuottamasta 
lämpöenergiasta menee kolmansille osapuolille. 

Muut vuokrasopimukset, koneet 
ja laitteet
Yhden vuoden kuluessa 1 018 1 053
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluessa 1 825 2 161
Yhteensä 2 843 3 214

27.  Osakekohtainen tulos

1 000 € 2009 2008

Tilikauden voitto  860 -7 241

Osakkeet 1 000 kpl
Ulkona olevien osakkeiden  
painotettu keskiarvo 23 707 23 700

Emoyhtiön osakkeenomistajille  
kuuluvasta voitosta/tappiosta 
laskettu
osakekohtainen tulos, € 0,04 -0,31

Suomisen optiojärjestelyllä ei ole laimentavaa vaikutusta tilikauden 
osakekohtaiseen tulokseen. Osakeoptioiden merkintähinta on suu-
rempi kuin kantaosakkeen käypä arvo tilikauden keskikurssin mu-
kaisesti.

25.  Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2009 2008

Korkotuotot käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavista rahavaroista  46  73
Korkotuotot jaksotettuun hankinta-
menoon arvostetuista sijoituksista  13
Rahoitustuotot  46  86

Korkokulut jaksotettuun hankinta-
menoon arvostetuista lainoista -3 998 -4 687
Valuuttakurssierot (netto) -531 -70
Kulut saatavamyynnistä -128 -20
Kulut myytävissä olevien rahoitusva-
rojen pysyvästä arvonalentumisesta -488
Muut rahoituskulut -602 -105
Rahoituskulut -5 747 -4 882

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -5 701 -4 796

Konsernituloslaskelmaan sisältyvät valuuttakurssivoitot  
ja -tappiot

1 000 € 2009 2008

Liikevaihto -575 111
Liiketoiminnan kulut 624 -428
Rahoituserät -531 -70
Yhteensä -482 -387

26.  Tuloverot

1 000 € 2009 2008

Tilikauden verotettavaan tuloon 
perustuva vero -875 -37
Verot aikaisemmilta vuosilta  1 -1
Laskennalliset verot  729 1 638
Yhteensä -145 1 600

Tulos ennen veroja 1 005 -8 841

Verot laskettuna emoyhtiön 26 %:n 
verokannalla -261 2 299
Verotuksessa vähennyskelvoton 
liikearvon alentuminen -572
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien 
verokantojen vaikutus  155 -15
Verotuksessa vähennyskelvottomat 
kulut -56 -112
Muut väliaikaiset erot  17
Verot tuloslaskelmassa -145 1 600
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Konsernin lähipiiriin kuuluville henkilöille ei ole myönnetty lainoja 
eikä heidän puolestaan ole annettu takauksia tai muita vakuuksia.

1 000 € 2009 2008

Lähipiiriltä saadut lainat
Suomisen pääomalaina 1/2008 880  1 100
Lähipiirille maksetut korot 127

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainaehdot on kuvattu konser-
nitilinpäätöksen liitetiedossa 14.

32.  lähipiiritapahtumat

Suominen-konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja 
johtoryhmä.

1 000 € 2009 2008

Hallituksen, toimitusjohtajan ja 
johtoryhmän työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-
etuudet 835 815
Osakeperusteiset maksut 68 72
Yhteensä 903 887

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
maksetut palkat ja palkkiot
Mikko Maijala, puheenjohtaja 30 30
Pekka Laaksonen, varapuheenjohtaja (2008) 23
Heikki Mairinoja, varapuheenjohtaja (2009)  23 19
Heikki Bergholm 19 19
Kai Hannus 19 19
Juhani Lassila 19 19
Kalle Tanhuanpää, toimitusjohtaja 
(30.4.2008 asti) 123
Petri Rolig, toimitusjohtaja (1.5.2008 
alkaen) 276 229
Yhteensä 386 481

Johdon osakkeenomistus 31.12.2009

Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja heidän määräys-
vallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt omistivat 5 150 617 osaketta 
31.12.2009. Nämä oikeuttavat 21,7 %:iin osakkeista ja äänistä.

Ilmoitusvelvolliset
Osakkeita 

kpl

Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja 1 075 839
   Maijala Investment Oy  76 100
Heikki Mairinoja, hallituksen varapuheenjohtaja  38 471
   Monaccio Oy  4 950
Heikki Bergholm, hallituksen jäsen 1 738 286
Kai Hannus, hallituksen jäsen  18 209
Juhani Lassila, hallituksen jäsen  40 272
   Evald ja Hilda Nissin säätiö 2 138 490
Petri Rolig, toimitusjohtaja  20 000
Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja
Yhteensä 5 150 617

Johtoryhmän jäsenet
Petri Rolig, toimitusjohtaja  20 000
Arto Kiiskinen, talousjohtaja  13 169
Mikko Pellinen, toimialajohtaja
Paul-Erik Toivo, toimialajohtaja
Yhteensä  33 169

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

Hallituksen jäsenet eivät kuulu optio-ohjelmien piiriin.
Toimitusjohtajalle on annettu 100 000 kappaletta Suominen 

Yhtymä Oyj:n 2006C-optioita. Johtoryhmän jäsenille on annettu   
85 000 kappaletta 2007A-optioita, 90 000 kappaletta 2007B-opti-
oita ja 150 000 kappaletta 2009A-optiota. Optio-ohjelmat on eri-
telty tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 13.

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajaso-
pimus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 
kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 
12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus. 

30.  Annetut vakuudet, vastuusitoumukset  
 ja muut vastuut 

1 000 € 2009 2008

Vakuudelliset lainat
  Lainat rahoituslaitoksilta 46 679 36 750
Yhteensä 46 679 36 750

Kiinnitysten nimellisarvot
  Annetut kiinteistökiinnitykset 24 045 24 045
  Annetut yrityskiinnitykset 50 000 50 000
Yhteensä 74 045 74 045

Muut vastuusitoumukset
  Takaukset muiden puolesta 1 752 1 468
Yhteensä 1 752 1 468

Takaussitoumukset liittyvät myydyn liiketoiminnan kiinteistön rahoi-
tusleasingsopimuksen ja jätevesien käsittelyyn perustetun yhtiön 
lainan takauksiin.

31.  Ympäristömenot

1 000 € 2009 2008

Tuloslaskelmaa koskevat
  Hankinnan ja valmistuksen kulut 1 062 1 144
    - johon sisältyy käyttöomaisuuden  
   poistoja 151 192
  
Tasetta koskevat
   Aineelliset hyödykkeet 893 1 187
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Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1. – 31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Liikevaihto 1 380 1 545

Hankinnan ja valmistuksen kulut

Bruttokate 1 380 1 545

Liiketoiminnan muut tuotot 2 204 150
Hallinnon kulut -1 968 -1 977
Liiketoiminnan muut kulut 2 -31 -12

Liikevoitto ennen arvonalentumisia pysyvistä vastaavista -415 -294

Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista -2 200

Liikevoitto -415 -2 494

Rahoitustuotot 6 1 111 2 142
Rahoituskulut 6 -5 181 -4 905

Voitto ennen satunnaisia eriä -4 485 -5 257

Saadut konserniavustukset 3 019 3 957

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 466 -1 300

Poistoeron muutos 5
Verot 7 -254

Tilikauden voitto/tappio -1 466 -1 549
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31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 5, 8 57 71
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5, 9 39 48
Sijoitukset
   Osuudet saman konsernin yrityksissä 10 88 735 88 735
   Muut sijoitukset 10 9 9
Lainasaamiset
   Lainasaamiset konserniyhtiöiltä 13 729 33 385
   Lainasaamiset muilta 488
Pitkäaikaiset varat yhteensä 102 569 122 736

Lyhytaikaiset varat

Muut lyhytaikaiset saamiset 11 4 039 7 293
Rahavarat 1 017 3 984
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 056 11 277

Varat yhteensä 107 625 134 013

Oma pääoma ja velat

Oma pääoma

Osakepääoma 13 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 12 24 681 24 681
Muu oma pääoma 12 9 811 11 233
Oma pääoma yhteensä 46 352 47 774

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 5 5
Pakolliset varaukset 15 280

Velat

Pitkäaikaiset velat
Pääomalaina 14 6 000 8 000
Korolliset velat 14 38 800 60 752
Pitkäaikaiset velat yhteensä 44 800 68 752

Lyhytaikaiset velat
Pääomalaina 14 2 000 2 000
Korolliset velat
  Lainat rahoituslaitoksilta 14 9 471 9 967
  Lainat konserniyhtiöiltä 14 3 053 3 529
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 16 1 664 1 986
Lyhytaikaiset velat yhteensä 16 188 17 482

Velat yhteensä 60 988 86 234

Oma pääoma ja velat yhteensä 107 625 134 013

Emoyhtiön tase
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma
1.1. – 31.12.
1 000 € Liitetieto 2009 2008

Liiketoiminta

Tilikauden tulos -1 466 -1 549
Oikaisut tilikauden tulokseen: 18 1 064 1 556
Tulorahoitus ennen nettokäyttöpääoman muutosta -402  7
   Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) 1 283 -2 166
   Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -97 123
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja  784 -2 036
Maksetut ja saadut korot -3 471 -2 268
Maksetut välittömät verot -29 -29
Liiketoiminnan rahavirta -2 716 -4 333

Investoinnit 
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 -48
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 395
Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos 19 655 5 887
Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 2 000 5 438
Investointien rahavirta 21 654 11 672

Rahoitus 
Pitkäaikaisten lainojen muutos -21 953 5 536
Pääomalainojen muutos -2 000 8 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos -495 -23 836
Muut rahoituksen rahavirrat 2 543 6 591
Rahoituksen rahavirta -21 905 -3 709

Rahavarojen muutos -2 967 3 630

Rahavarat 1.1. 3 984 354
Rahavarojen muutos -2 967 3 630
Rahavarat 31.12. 1 017 3 984
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
1.  Emoyhtiön tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteet

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

pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen välittömään hankintame-
noon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitel-
man mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pito-
ajan perusteella alkuperäisestä hankintahinnasta.

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

 
4 – 10 vuotta

Tilikauden aikana hankitun käyttöomaisuuden poistot on laskettu 
käyttöönotosta lähtien.

liikevaihto

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

Eläkemenojen jaksotus

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

Ulkomaan rahan määräiset erät

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapah-
tumapäivän kursseihin. Valuuttamääräiset saamiset ja velat on 
muunnettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän Euroopan Kes-
kuspankin noteeraamaa keskikurssia. Kurssierot on merkitty tu-
loslaskelmaan. Myyntitulojen suojaamiseksi tehtyjen johdannais-
ten voitot ja tappiot on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin ja 
kuluihin. Muut rahoituksen kurssierot on kirjattu nettomääräisinä 
rahoituksen tuottoihin ja kuluihin.

Johdannaissopimukset

Avoimet valuuttatermiinit arvostetaan käypään arvoon ja käyvän 
arvon muutokset sekä lunastetut termiinit kirjataan välittömästi 
liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin. 

 Sähkö- ja korkojohdannaiset arvostetaan käypään arvoon, 
joka perustuu tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Suojausinstru-
mentin erääntyessä osittain tai kokonaan korkotuotto tai -kulu 
kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin tai kuluihin ja sähkö-
johdannaisten selvitystulos sähkökulujen oikaisuksi.

sijoitukset

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

Sijoituksista tehdään käyvän arvon alentuminen, kun on riit-
tävää ulkopuolista näyttöä siitä, että sijoituksen käypä arvo on py-
syvästi alentunut.

Tuloverot

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

2.  liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

1 000 € 2009 2008

Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot  9
Vakuutusrahaston palautus  178
Voitot ja tappiot valuuttajohdannaisista  12  41
Muut  14  100
Yhteensä  204  150

Liiketoiminnan muut kulut
Käyttöomaisuuden myynti- ja romu-
tustappiot  12
Voitot ja tappiot valuuttajohdannaisista  31
Yhteensä  31  12

3.  Henkilöstökulut

1 000 € 2009 2008

Palkat ja palkkiot  996  847
Eläkkeet
  Maksupohjaiset eläkejärjestelyt  91  69
Muut henkilöstösivukulut  23  31
Yhteensä 1 110  947

Johdon palkat ja palkkiot
Hallitusten jäsenet ja toimitusjohtaja  386  481

Yhtiön toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläkevakuutus.

Henkilöstö keskimäärin  7  7

4.  Tilintarkastajien palkkiot

1 000 € 2009 2008

Tilintarkastus  34  52
Muut palvelut  11  3
Yhteensä  45  55
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5.  poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2009 2008

Toimintokohtaiset poistot ja 
arvonalentumiset
Hallinto  24  37
Arvonalentumiset 2 200
Yhteensä  24 2 237

Poistot ja arvonalentumiset 
hyödykeryhmittäin
Koneet ja laitteet  9  19
Muut aineettomat hyödykkeet  15  18
Arvonalentumiset pysyvistä 
vastaavista 2 200
Yhteensä  24 2 237

6.  Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2009 2008

Korkotuotot 1 111 2 142
Korkokulut -4 311 -4 431
Arvonalentumiset sijoituksista -488
Valuuttakurssierot (netto) -382 -474
Yhteensä -4 070 -2 763

9.  Aineelliset hyödykkeet
 Muut

Koneet ja aineelliset
1 000 € kalusto hyödykkeet Yhteensä 2009 Yhteensä 2008

Hankintameno 1.1.  224  16  240  300
Vähennykset ja myynnit  0 -60
Hankintameno 31.12.  224  16  240  240

Kertyneet poistot 1.1. -192 0 -192 -208
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  0  35
Tilikauden poistot -9 -9 -19
Kertyneet poistot 31.12. -201 0 -201 -192

Kirjanpitoarvo 31.12.  23  16  39  48

10.  sijoitukset

Osuudet
saman konsernin Muut

1 000 € yrityksissä sijoitukset Yhteensä 2009 Yhteensä 2008

Hankintameno 1.1. 88 735  9 88 744 90 595
Lisäykset  0  361
Vähennykset ja myynnit  0 -12
Arvonalentumiset  0 -2 200
Hankintameno 31.12. 88 735  9 88 744 88 744

Kirjanpitoarvo 31.12. 88 735  9 88 744 88 744

7.  Tuloverot

1 000 € 2009 2008

Tilikauden tuloverot varsinaisesta 
toiminnasta -254
Yhteensä  0 -254

8.  Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet
1 000 € 2009 2008

Hankintameno 1.1.  201  153
Lisäykset  1  48
Hankintameno 31.12.  202  201

Kertyneet poistot 1.1. -130 -112
Tilikauden poistot -15 -18
Kertyneet poistot 31.12. -145 -130

Kirjanpitoarvo 31.12.  57  71
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Kiinteistöyhtiöt
Osuus yhtiön 

osakkeista Osakkeiden Osakkeiden Osakkeiden Yhtiön oman
Viimeksi laaditun 

tilinpäätöksen
ja äänimäärästä määrä nimellisarvo kirjanpitoarvo pääoman määrä voitto/tappio

   % kpl  1 000 €  1 000 €  1 000 € 1 000 €

Omistusyhteysyritykset
Kiinteistö Oy Killinpolku, 
Virrat 25,0 1 8 8 112 0

11.  Muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2009 2008

Muut saamiset  40  81

Siirtosaamiset 
Kela, työterveyshuollon korvaukset  1  2
Verosaamiset  29
Lainojen järjestelypalkkiot  401  587
Muut  50
Siirtosaamiset yhteensä  431  639

Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset 2 000
Muut saamiset 3 568 4 573
Yhteensä 3 568 6 573

Muut lyhytaikaiset saamiset 
yhteensä 4 039 7 293

12. Oma pääoma

1 000 € 2009 2008

Osakepääoma 1.1. ja 31.12. 11 860 11 860

Ylikurssirahasto 1.1. ja 31.12. 24 681 24 681

Omien osakkeiden rahasto 1.1. -51 -116
Lisäys -34
Vähennys  51 99
Omien osakkeiden rahasto 31.12. 0 -51

Edellisten tilikausien voitto 1.1. 11 284 12 882
Siirto omien osakkeiden rahastoon -7 -49
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 11 277 12 833
Tilikauden voitto / tappio -1 466 -1 549
Oma pääoma 31.12. 46 352 47 774

Laskelma voitonjakokelpoisista 
varoista
Edellisten tilikausien voitto 1.1. 11 277 12 833
Omat osakkeet -51
Edellisten tilikausien voitto 31.12. 11 277 12 782
Tilikauden voitto -1 466 -1 549
Voitonjakokelpoiset varat 9 811 11 233

13. Osakepääoma

Ks. Konsernitilinpäätöksen liitetieto 13.

Konserniyritykset
Osuus yhtiön osakkeista

ja äänimäärästä
   %

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

Tytäryhtiöiden kautta omistetut:

Suominen Flexible Packaging AB, Norrköping, Ruotsi 100,0
ZAO Suominen, Pietari, Venäjä 100,0
Suominen Ikamer Oy, Tampere 100,0
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14.  Korolliset velat

1 000 € 2009 2008

Lyhytaikaiset *)
Pääomalainojen lyhennykset 2 000 2 000
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
    Rahoituslaitoslainojen seuraavan  
 vuoden lyhennykset 8 500 8 996

    Eläkelainojen seuraavan vuoden 
lyhennykset  971  971

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 
yhteensä 9 471 9 967

Lyhytaikaiset lainat
   Lainat konserniyrityksiltä 3 053 3 529
Yhteensä 14 524 15 496

Lyhennykset

1 000 € 2010 2011 2012 2013 2014 2015 –

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 
lähivuosina
Rahoituslaitoslainat 8 500 16 500 8 500 8 500  500  750
Eläkelainat  971  971  971  571  571  571
Pääomalainat 2 000 2 000 2 000 2 000
Yhteensä 11 471 17 471 9 471 9 071 1 071 1 321

1 000 € 2009 2008

Pitkäaikaiset
Pääomalainat 6 000 8 000
Lainat rahoituslaitoksilta 34 750 55 716
Eläkelainat 3 657 4 629
Lainat konserniyrityksiltä  393  407
Yhteensä 44 800 68 752

Korolliset velat yhteensä 59 324 84 248

 *) Taseessa lyhytaikaisissa veloissa.

15.  pakollinen varaus

Pakollinen varaus on kirjattu myydyn liiketoiminnan vuokrataka-
ukseen liittyvien vastaisten arvioitujen menetysten varalta.

1 000 € 2009 2008

Varaus 1.1.  100
Varauksen pieneneminen -100
Varauksen lisäys  280
Varaus 31.12. 280

16.  Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

1 000 € 2009 2008

Ostovelat  412  360
Muut lyhytaikaiset velat  64  67

Siirtovelat 
Korot  899  984
Palkka-ja sosiaalikulut  270  100
Tuloverovelka  226
Muut jaksotetut kulut  17  171
Siirtovelat yhteensä 1 186 1 481

Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat  2  78

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset 
velat yhteensä 1 664 1 986

17.  Annetut vakuudet, vastuusitoumukset 
  ja muut vastuut 

1 000 € 2009 2008

Takaukset
Lainatakaukset
Konserniyhtiöiden puolesta 4 892 6 091

Muut takaukset
Konserniyhtiöiden puolesta 5 575 5 791
Muiden puolesta 1 752 1 468
Yhteensä 12 219 13 350

Kiinnitykset
Annetut yrityskiinnitykset 3 000 3 000
Yhteensä 3 000 3 000

Leasingvastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät 
vuokrat  36  51
Myöhempinä vuosina erääntyvät 
vuokrat  54  130
Yhteensä  90  181



Tilinpäätös – Suominen 2009   43

18.  Rahavirtalaskelman oikaisut

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut

1.1. – 31.12.
1 000 € 2009 2008

Oikaisut tilikauden tulokseen:
   Verot  254
   Poistoeron muutos -5
   Saadut konserniavustukset -3 019 -3 957
   Rahoitustuotot ja -kulut 4 070 2 762

Poistot  24  37
Arvonalentumiset pysyvistä  
vastaavista 2 200
Liiketoiminnan kassavirran oikaisut -11  265
Yhteensä 1 064 1 556
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Toimintakertomuksen ja 
tilinpäätöksen allekirjoitus
Voitonjakoehdotus

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus 23.3.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle:
 
Emoyhtiön tulos 1.1. – 31.12.2009 -1 466 111,74 €
Emoyhtiön taseen mukaiset jakokelpoiset varat 11 277 678,91 €
Omat osakkeet -448,44 €
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 9 811 118,73 €

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,02 euroa 23 719 430 ulkona olevalle osakkeelle 474 388,60 €
Jätetään tilille edellisten tilikausien voitto 9 336 730,13 €

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä 
ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2010

Mikko Maijala  Heikki Mairinoja  Heikki Bergholm
puheenjohtaja

Kai Hannus  Juhani Lassila  Petri Rolig
        toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2010

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Heikki Lassila
KHT
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Tilintarkastuskertomus
suominen Yhtymä Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme tarkastaneet Suominen Yhtymä Oyj:n kirjanpidon, ti-
linpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1. – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslas-
kelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muu-
toksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa oi-
keat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös 
ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimis-
ta koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestä-
misestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja 
että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa 
lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintaker-
tomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten 
periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja 
suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että 
tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia vir-
heellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjoh-
taja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudes-
ta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja 
arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomukses-
sa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheelli-
syys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan 
myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittä-
miseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätök-
sen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa sovel-
tamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän 
tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme 
suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkas-
tustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa 
käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta 
asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista.

lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintaker-
tomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukai-
sesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2010

PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö

Heikki Lassila, KHT



46   Suominen 2009 – Tilinpäätös

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2009

Omistajien Osakemäärä % osakkeista ja
Osakkeita, kpl lukumäärä %-osuus kpl äänimäärästä

1 – 100 281 12,1 % 16 758 0,1 %
101 – 500 717 30,9 % 219 256 0,9 %
501 – 1 000 458 19,7 % 375 394 1,6 %
1 001 – 5 000 603 26,0 % 1 481 227 6,2 %
5 001 – 10 000 122 5,3 % 875 865 3,7 %
10 001 – 50 000 110 4,7 % 2 376 432 10,0 %
50 001 – 100 000 10 0,4 % 711 195 3,0 %
100 001 – 500 000 11 0,5 % 2 298 931 9,7 %
yli 500 000 10 0,4 % 15 344 104 64,7 %

2 322 100,0 % 23 699 162 99,9 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 682 0,0 %
Yhteistilillä 20 268 0,1 %
Yhteensä 2 322 23 720 112 100,0 %
joista hallintarekisteröity 3 19 952 0,1 %

Omistajaryhmät 31.12.2009

Omistajien Osakemäärä % osakkeista ja
lukumäärä %-osuus kpl äänimäärästä

Yritykset 149 6,4 % 6 408 292 27,0 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 0,1 % 8 050 0,0 %
Julkisyhteisöt 4 0,2 % 3 220 602 13,6 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 34 1,5 % 2 755 960 11,6 %
Kotitaloudet 2 121 91,5 % 10 677 541 45,0 %
Ulkomaiset osakkeenomistajat 9 0,4 % 608 765 2,6 %

 2 319 100,0 % 23 679 210 99,8 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet 3 19 952 0,1 %
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 682 0,0 %
Yhteistilillä 20 268 0,1 %
Yhteensä  2 322 23 720 112 100,0 %

suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2009

Osakas
Osakemäärä
              kpl

% osakkeista ja  
äänimäärästä

1. Oy Etra Invest Ab 4 315 660 18,2 %
2. Evald ja Hilda Nissin Säätiö 2 138 490 9,0 %
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 911 552 8,1 %
4. Heikki Bergholm 1 738 286 7,3 %
5. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 283 850 5,4 %
6. Mikko Maijala 1 075 839 4,5 %
7. Juhani Maijala 1 041 360 4,4 %
8. Eeva Maijala 725 627 3,1 %
9. Sijoitusrahasto Arvo Finland Value 578 240 2,4 %
10. Veikko Laine Oy 535 200 2,3 %
11. Argonius Oy 355 050 1,5 %
12. Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf 300 000 1,3 %
13. Harald Relander 300 000 1,3 %
14. Jorma Takanen 267 900 1,1 %
15. Oy Fincorp Ab 245 837 1,0 %
16. Jarkko Takanen 190 540 0,8 %
17. Matti Kavetvuo 162 184 0,7 %
18. Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry 134 610 0,6 %
19. Renkkeli Oy 120 000 0,5 %
20. Lassi Antila 117 810 0,5 %
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Tunnusluvut
Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2009 2008 2007 2006 2005

Tulos/osake ennen arvonalentumisia, € 0,04 -0,20 -0,07 -0,08 -0,20
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, € 0,04 -0,31 -0,43 -0,08 -0,20
Tulos/osake myydyistä liiketoiminnoista, € 0,05
Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista, € 0,04 -0,31 -0,43 -0,08 -0,15
Liiketoiminnan rahavirta/osake, € 1,13 0,80 0,12 0,53 0,01
Oma pääoma/osake, € 1,55 1,50 1,96 2,40 2,44
Osinko/osake, € * 0,02 0,06
Osinko/tulos, % * 55,2 -79,6
Osinko/liiketoiminnan rahavirta, % * 1,8 11,4
Efektiivinen osinkotuotto, % * 1,3 2,0
Hinta/voittosuhde (P/E) jatkuvista liiketoiminnoista 43,83 -2,16 -4,84 -39,5 -15,9

Tilikauden 
 alin kaupantekokurssi, € 0,65 0,60 2,01 2,80 3,17
 ylin kaupantekokurssi, € 1,93 2,25 3,79 3,85 4,52
 keskikurssi, € 1,27 1,50 3,21 3,32 3,67
 viimeinen kaupantekokurssi, € 1,59 0,66 2,07 2,97 3,18

Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. € 37,7 15,6 49,0 70,3 75,4

Ulkopuolisten omistuksessa olevien 
osakkeiden lukumäärä
 keskimäärin vuoden aikana 23 707 065 23 699 569 23 679 266 23 709 255 23 701 335
 vuoden lopussa 23 719 430 23 665 055 23 683 769 23 668 991 23 704 983

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 3 306 822 4 251 828 8 765 455 7 000 722 6 955 745
 % keskimääräisestä osakemäärästä 13,9 17,9 37,0 29,5 29,3

Tilikaudella ei ole kirjattu osinkoja.

* Hallituksen ehdotus
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Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
2009 2008 2007 2006 2005

Liikevaihto, milj. € 179,4 214,6 215,2 202,6 195,2

Vienti ja ulkomaantoiminnot, milj. € 149,5 179,7 181,1 169,5 160,3
% liikevaihdosta 83,3 83,7 84,2 86,9 82,1

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, milj. € 6,7 -1,6 1,7 1,2 -3,1
% liikevaihdosta 3,7 -0,7 0,8 0,6 -1,6

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

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

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

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

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

Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 26,8 18,9 2,7 12,5 0,1

Taseen loppusumma, milj. € 122,8 143,8 172,4 175,9 185,8

Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,4 -16,7 -18,8 -3,1 -6,2

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

Omavaraisuusaste, % 29,9 24,6 26,9 32,3 31,2

Omavaraisuusaste, %, pääomalainat omana pääomana 36,4 31,6 28,0 34,5 34,4

Gearing, % 161,2 229,9 210,5 154,4 167,6

Gearing, %, pääomalainat omana pääomana 114,4 157,2 197,7 137,7 142,5

Bruttoinvestoinnit, milj. € 4,5 3,9 11,3 4,3 7,7
% liikevaihdosta 2,5 1,8 5,2 2,1 4,0

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

Henkilöstö keskimäärin 944 1 019 1 070 1 058 1 242
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Tunnuslukujen laskentaperusteet

Tulos/osake
voitto ennen veroja - tuloverot 
konsernin ulkopuolisten omistamien osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä (keskimäärin)

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

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

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

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

Osinko/liiketoiminnan 
rahavirta, %

osinko/osake x 100
liiketoiminnan rahavirta/osake 

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

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

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

Oman pääoman tuotto 
(ROE), %

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

Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), %

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

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

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

Suominen Yhtymä Oyj
Vestonkatu 24
PL 380
33101 Tampere
Puh. 010 214 300
Faksi 010 214 3530
Sähköposti: info@suominen.fi

Codi Wipes

Codi International BV
Turbinestraat 19
P.O. Box 417
NL-3900 AK Veenendaal
Alankomaat
Puh. +31 (0)318 564 811
Faksi +31 (0)318 529 382
Sähköposti: info@codi.nl

Kuitukankaat

Suominen Kuitukankaat Oy
Suomisentie 11
PL 25 
29251 Nakkila 
Puh. 010 214 500
Faksi 010 214 5510 
Sähköposti: nonwovens@suominen.fi

Joustopakkaukset

Suominen Joustopakkaukset Oy
Vestonkatu 24
PL 33 
33731 Tampere 
Puh. 010 214 200
Faksi 010 214 2241 
Sähköposti: flexibles@suominen.fi

www.suominen.fi

Yhteystiedot



Yhteystiedot



Suominen Yhtymä Oyj

PL 380, 33101 Tampere

puh. 010 214 300, faksi 010 214 3530

www.suominen.fi
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