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Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus
Kertomusvuoden aikana Suominen hankki liikevaihdoltaan noin 
320 miljoonan euron Home and Personal -kuitukangasliiketoi-
minnan Ahlstrom Oyj:ltä. Kaupan ansiosta Suomisesta tuli maa-
ilmanlaajuisesti johtava pyyhintään tarkoitetun kuitukankaan val-
mistaja. Yrityskaupan arvo oli noin 170 miljoonaa euroa, mistä 
87 miljoonaa euroa rahoitettiin osakeannilla.

Liiketoimintojen yhdistyminen tuli voimaan 1.11.2011 alkaen, 
joten hankitun liiketoiminnan liikevaihto ja tulos sisältyvät Suo-
misen lukuihin kahdelta kuukaudelta. Suomisen liikevaihto 2011 
oli 216,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 173,4 
miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä oli 1,1 miljoonaa euroa tappiolla (–3,8). Kertaluonteiset erät, 
3,7 miljoonaa euroa (7,1) liittyivät yrityshankintaan ja Nastolan 
tehtaan sulkemiseen. Suomisen liiketoimintaan taloudellisten 
suhdanteiden vaimeus vaikutti siten, että asiakkaiden ostokäyt-
täytyminen oli varovaista ja hintatietoista. Kuitukankaiden vertai-
lukelpoiset myyntimäärät säilyivät edellisvuotisella tasolla, mutta 
kosteuspyyhkeiden ja joustopakkausten määrät alenivat. Tulos 
parani lähinnä toimintakulujen alenemisen ansiosta.

Tulos osaketta kohti oli –0,11 euroa (–0,34). Liiketoiminnan raha-
virta osaketta kohti oli –0,03 euroa (–0,06). Hallitus esittää, että 
tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa.

Konsernin liikevaihto ja tulos
Suomisen liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 85,5 mil-
joonaa euroa (45,3). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 
0,3 miljoonaa euroa (–3,8), tulos ennen veroja –3,3 miljoonaa 
euroa (–10,3) ja verojen jälkeen –3,8 miljoonaa euroa (–10,3). 
Liiketoiminnan tulokseen sisältyvät kertaluonteiset erät olivat 2,7 
miljoonaa euroa (2,0 ilman 5 miljoonan euron alaskirjauksia).

Koko vuoden liikevaihto oli 216,3 miljoonaa euroa (173,4). Liike-
tappio ennen kertaluonteisia eriä oli 1,1 miljoonaa euroa (–3,8) 
ja niiden jälkeen 4,8 miljoonaa euroa (–10,8). Tulos ennen veroja 
oli –10,0 miljoonaa euroa (–15,7) ja verojen jälkeen –9,5 mil-
joonaa euroa (–14,4). Liikevaihto kasvoi 25 % edellisvuotisesta 
toimintojen sulautumisen ansiosta. Myynnin keskihinnat para-
nivat hintojen korottamisen ja myyntisopimuksiin sisältyvien 
raaka-aineklausuulien ansiosta, millä kyettiin kompensoimaan 
raaka-ainekustannusten kohoaminen. Raaka-aineiden hintojen 
alkuvuoden nousu pysähtyi kesällä ja loppuvuotta kohti hinnat 
kääntyivät hieman alemmiksi. Osaan myyntisopimuksista saa-
tiin voimaan aikaisempaa lyhyemmät raaka-aineklausuuleiden 
tarkastelujaksot. Myyntihintojen nosto yhdessä vaimentuneen 
kysynnän ja kiristyneen kilpailun kanssa johti toimitusmäärien 
laskuun. Alentuneet toimintakulut oli merkittävin syy vertailu-
kelpoisen toiminnallisen liikevoiton paranemiseen. Pääomahal-
linta ja rahankäyttö säilyivät tiukkana. Tuotannolliset investoin-
nit pidettiin alhaisella tasolla. Rahavirtalaskelman liiketoiminnan 
rahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa negatiivinen, kun hankittujen 

liiketoimintojen liikepääoma hankintahetkellä on sisällytetty 
investointien rahavirtaan.

Home and Personal -liiketoiminnan hankinta
Suominen allekirjoitti 4.8.2011 sopimuksen Ahlstrom Oyj:n 
kanssa Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan osta-
misesta 170 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppa toteutui 
31.10.2011. Liiketoiminnalla on kolme kuitukangasta valmista-
vaa tehdasta sekä USA:ssa että Euroopassa. Tämän lisäksi sillä 
on yksikkö Brasiliassa, joka yhdistellään Suominen-konserniin 
vuoden 2012 aikana sen jälkeen, kun kauppaan liittyvät viran-
omaisluvat on saatu. Kuitukangasta valmistetaan lastenhoito-, 
kotitalous- ja henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin sekä teol-
liseen pyyhintään. Liiketoiminnan pro forma liikevaihto 2011 oli 
321 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia kuluja 
5,3 miljoonaa euroa ja niiden jälkeen 2,4 miljoonaa euroa. Siir-
tynyt henkilömäärä oli 450. Yrityskaupan myötä Suomisesta tuli 
globaali markkinajohtaja pyyhintään käytettävien kuitukangas-
materiaalien valmistajana. Maantieteellisellä laajentumisella ja 
vahvalla markkina-asemalla voidaan vastata asiakkaiden tarpei-
siin tarjoamalla kattavat myynti- ja tuotekehitysresurssit sekä laa-
jempi tuotevalikoima maailmanlaajuisesti. 

Kaupan rahoittamiseksi Suominen järjesti 5.–11.10.2011 osa-
keannin, jolla kerättiin uutta pääomaa 87,2 miljoonaa euroa. 
Suominen sopi 150 miljoonan euron syndikaattimuotoisesta lai-
najärjestelystä, jolla rahoitettiin kauppaa ja korvattiin Suomisen 
aikaisempi 44 miljoonan euron luottojärjestely.

Kustannus- ja tehostamisohjelma
Suomisen tehostamisohjelman suurimmat säästöt syntyivät Nas-
tolan joustopakkaustehtaan sulkemisesta ja Codi Wipesin edel-
lisvuonna tehdyistä rationalisointitoimenpiteistä. Nastolan teh-
taan tuotanto siirrettiin Tampereelle ja Puolaan, millä säästetään 
kustannuksia ja tehostetaan toimintaa. Muut tehostamistoimet 
liittyivät tuotannon saannon ja tehokkuuden parantamiseen 
yksiköissä. Säästö- ja tehostamisohjelmien positiivinen vaikutus 
koko vuoden tulokseen oli noin 5 miljoona euroa. Home and 
Personal -liiketoiminnassa on ollut käytössä vastaavanlaisia kus-
tannusohjelmia, etenkin hävikin pienentämiseksi ja tuotannon 
tehokkuuden parantamiseksi.
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Rahoitus
Suominen toteutti Home and Personal -liiketoiminnan rahoitta-
miseksi lokakuussa osakeannin, missä merkittiin 87,2 miljoonalla 
eurolla uusia yhtiön osakkeita, sekä konvertoitiin Suomisen pää-
omalainaa osakkeiksi 2,2 miljoonalla eurolla. Osakeantien 2,0 
miljoonaa euron kuluilla vähennetty oman pääoman lisäys oli 
87,3 miljoonaa euroa.

Konsernin korolliset nettovelat olivat 120,8 miljoonaa euroa 
(57,9). Rahoitusvaroihin sisältyi sulkutilillä oleva Brasilian kaup-
pahinnan osuus 25 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen 
lyhennykset ja takaisinmaksut olivat 52,7 miljoonaa euroa, mihin 
sisältyi 44 miljoonan euron määräisen lainan konvertointi. Netto-
rahoituskulut olivat 5,2 miljoonaa euroa (4,8) eli 2,4 % (2,8) liike-
vaihdosta. Nettorahoituskuluihin sisältyi 2,1 miljoonan euron 
edestä valuuttakurssivoittoja. Rahoituskustannusten nousu johtui 
lainamäärän kasvusta ja lainojen keskikoron noususta. Käyttö-
pääoman tasemuutos 1.1.2011 tilanteeseen oli 25,2 miljoonaa 

eroa, mihin sisältyi hankitun liiketoiminnan käyttöpääomaa 22,4 
miljoonaa euroa. Rahoituslaskelmassa käyttöpääomaa vapautui 
1,9 miljoonaa euroa (sitoutui 1,1 miljoonaa euroa). Rahan käyttö 
hankittuihin liiketoimintoihin oli 139,8 miljoonaa euroa. Pankille 
myytyjen myyntisaatavien saldo oli 10,9 miljoonaa euroa (14,0). 
Omavaraisuusaste oli 32,2 % (27,9) ja nettovelkojen suhde 
omaan pääomaan 111,0 % (174,0). Liiketoiminnan rahavirta 
oli –2,9 miljoonaa euroa (–2,5) ja osaketta kohti –0,03 euroa 
(–0,06). 

Investoinnit
Yhtiön tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 4,0 miljoonaa 
euroa (6,2). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 9,8 miljoonaa 
euroa (9,3). Investoinneista Kuitukankaiden osuus oli 1,5 mil-
joonaa euroa (1,7), Codi Wipesin 0,4 miljoonaa euroa (0,6), ja 
Joustopakkausten 1,9 miljoonaa euroa (3,8). Investoinnit olivat 
tehokkuus- ja ylläpitoinvestointeja.

Liikevaihto, milj. € Liikevoitto ennen 
arvonalentumisia, milj. €

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), %

Tulos/osake, €Taseen loppu-
summa, milj. €

Liikevaihto ja liikevoitto 
Liikevaihto 
1 000 € 2011 2010 Muutos % 2009

Pyyhintä

– Codi Wipes 55 623 56 371 –1,3 64 479

– Kuitukankaat 102 121 59 084 72,8 56 905

– Eliminoinnit –5 431 –7 296 –25,6 –7 888

Yhteensä 152 313 108 159 40,8 113 496

Joustopakkaukset 64 848 66 140 –2,0 66 894

Kohdistamattomat –873 –861 –1 036

Liikevaihto yhteensä 216 289 173 438 179 354

Liikevoitto 2011 2010 2009

1 000 €
% liike-

vaihdosta 1 000 € 
% liike-

vaihdosta 1 000 €
% liike-

vaihdosta

Pyyhintä –2 172 –1,4 –2 689 –2,5 4 299 3,8

Joustopakkaukset 721 1,1 –999 –1,5 3 412 5,1

Kohdistamattomat 313 –115 –480
Liikevoitto ennen arvonalentumisia ja 
kertaluonteisia eriä –1 138 –0,5 –3 803 –2,2 7 295 4,1

Kertaluonteiset erät –3 691 –1 952 –589

Arvonalentumiset –5 069

Liikevoitto –4 829 –2,2 –10 824 –6,2 6 706 3,7
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Investoinnit yksiköittäin
Milj. € 2011 2010 2009

Codi Wipes 0,4 0,6 1,0

Kuitukankaat 1,5 1,7 1,5

Joustopakkaukset 1,9 3,8 2,0

Kohdistamattomat 0,2

Yhteensä 4,0 6,2 4,5

% liikevaihdosta 1,8 3,6 2,5

Sijoitettu pääoma

1 000 €
31.12. 
2011

31.12. 
2010

31.12. 
2009

Pitkäaikaiset varat 190 743 75 052 82 601

Lyhytaikaiset varat 147 342 44 309 40 229

Laskennallinen verovelka –3 661 –2 930 –3 065

Ostovelat –44 208 –11 982 –11 552

Siirtovelat –11 113 –7 219 –7 669

Muut korottomat velat –8 634 –2 662 –2 994

Yhteensä 270 469 94 568 97 550

Tunnuslukuja
2011 2010 2009

Sijoitetun pääoman tuotto, % –3,7 –10,6 6,4

Oman pääoman tuotto, % –20,9 –37,3 2,4

Omavaraisuusaste, % 32,2 27,9 29,9

Gearing, % 111,0 174,0 161,2

Tulos/osake, e –0,11 –0,34 0,02

Oma pääoma/osake, e 0,44 0,70 1,01

Segmenttien tulos
Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli 152,3 miljoonaa euroa (108,2). 
Liikevaihdon lisäys syntyi hankitun Home and Personal -liiketoi-
minnan kahden kuukauden liikevaihdon, 42,9 miljoonan euron, 
yhdistämisestä segmentin lukuihin. Vertailukelpoinen liikevaih-
don muutos oli –2 %. Toimialan liiketappio oli 3,1 miljoonaa 
euroa (3,7), mistä yhdistettyjen liiketoimintojen kahden kuu-
kauden osuus oli 0,7 miljoonaa euroa. Yrityskauppaan liittyvät 
kertaluonteiset erät omaisuuserien siirrosta olivat 0,9 miljoonaa 
euroa.

Kuitukankaiden liikevaihto oli 102,1 miljoonaa euroa (59,1). 
Kuitukankaiden vertailukelpoinen 12 kuukauden myynnin arvo 
nousi 9 %:lla 375 miljoonaan euroon, mutta toimitusmäärät säi-
lyivät samalla tasolla kuin vuonna 2010. Vertailussa on mukana 
myös hankittujen kuitukankaita valmistavien tehtaiden myynti 
(pro forma). Kuitukangasmateriaalin käyttökohteet jakautuivat 
siten, että lasten pyyhintä vastasi 55 % myynnistä, kotitalous-
pyyhkeet 17 %, henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet 16 % sekä 
teollisuuspyyhkeet ja muut 12 %. Käyttökohteista henkilökoh-
taisten pyyhkeiden määrät kasvoivat voimakkaimmin, eli noin 
viidenneksellä edellisvuotisesta. Kuitukankaan käyttö kotitalous-
pyyhkeisiin ja teollisuuspyyhkeisiin kasvoi noin kymmenyksellä, 
sen sijaan lasten kosteuspyyhkeisiin toimitusmäärät säilyivät edel-
lisvuotisella tasolla. 

Alueellisesti Pohjois-Amerikan markkinat vastasivat noin puolta 
myynnistä ja siellä kasvu oli 7 % vuoteen 2010 nähden. Euroo-
pan osuus oli vajaat puolet, mutta kasvu oli hieman ripeämpää, 
11 %. Myynti Etelä-Amerikan markkinoille oli edellisvuotisella 
tasolla. 

Myynnin kehitys vuoden kahtena viimeisenä kuukautena laski 
edellisiin kuukausiin verrattuna. Tämä johtui Euroopan markki-
noiden kiristyneestä kilpailusta sekä yhden tuotantolinjan kes-
keytyksestä palovahingon takia. Kuitukankaiden kustannuste-
kijöistä öljy- ja sellupohjaisten raaka-aineiden hinnat nousivat 
alkuvuoden aikana, mutta hintakehitys kääntyi alenevaksi syk-
syn aikana. Euroopan markkinoiden kiristynyt kilpailu vaikutti 
varsinkin loppuvuonna myyntimääriin alentavasti. Tuotannon 
kulut säilyivät volyymiin nähden korkeina eikä synergiahyötyjä 
toimintojen yhdistymisestä voitu vielä hyödyntää vuoden kahden 
viimeisen kuukauden aikana. Italiassa yhden linjan tuotanto oli 
keskeytynyt, mutta vakuutuskorvaukset kattoivat linjasta aiheu-
tuneet välittömät kulut. 

Liiketoimintojen yhdistäminen aloitettiin kilpailuviranomaislupien 
saannin jälkeen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Integraatio-
työ käynnistyi lukuisissa työryhmissä. Kuitukankaiden myynnin ja 
tuotekehityksen organisaatiot yhdistettiin, samoin myös ostotoi-
minnot ja toimitusketjun hallinta. Yhdistymisen synergiahyötyjen 
analysointi ja työstäminen saatettiin myös alkuun. 

Codi Wipesin liikevaihto, 55,6 miljoonaa euroa (56,4), laski pro-
sentilla edellisvuotisesta. Lasku johtui kosteiden wc-pyyhkeiden 

Rahavirta/osake, € Gearing, %Investoinnit, milj. € Oma pääoma/osake, €Omavaraisuusaste, %
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myynnin alentumisesta. Sekä lastenhoitopyyhkeiden että henki-
lökohtaisten hygieniapyyhkeiden myynti oli samalla tasolla kuin 
vuonna 2010. Myynnin keskihinnat olivat niin ikään vertailuvuo-
den tasolla. Yksikön toimintakulut alenivat vuoden alun rationa-
lisointitoimenpiteiden ja henkilöstövähennysten ansiosta.

Joustopakkausten liikevaihto oli 64,8 miljoonaa euroa (66,1) ja 
liiketappio 0,1 miljoonaa euroa (1,9). Myyntimäärät vähenivät 
10 %:lla edellisvuotiseen nähden, lähinnä elintarvikepakkaus-
sektorin myynnin vähentymisen takia. Hygieniapakkausten sekä 
turva- ja systeemipakkausten myynti säilyi edellisvuotisella tasolla. 
Kaupan kassien myynti väheni hieman vuodesta 2010. Myynti-
hintoja korotettiin raaka-ainelausekkeiden perusteella sekä ylei-
sin korotuksin. Aktiivinen hintapolitiikka johti kuitenkin joihinkin 
asiakasmenetyksiin. Muovipohjaisten raaka-aineiden hintojen 

kohoaminen tasoittui kesällä ja hinnat kääntyivät hienoiseen las-
kuun loppuvuoden aikana. 

Liiketappioon sisältyy kertaluonteisia kuluja 0,8 miljoonaa euroa 
Nastolan tehtaan sulkemisesta (1,2). Liiketulos ilman kertaeriä 
parani hieman edellisvuotisesta. Joustopakkausten toimintakulut 
alenivat edellisvuotisesta tehtyjen rationalisointitoimenpiteiden 
ansiosta. Nastolan tehdas suljettiin kertomusvuoden aikana ja 
tuotannon koneet siirrettiin Puolan ja Tampereen tehtaille. Hen-
kilöstön nettovähennys toimenpiteen seurauksena oli yli 50 hen-
keä. Ruotsin myyntikonttorin toiminta lopetettiin ja paikalliset 
varastointipalvelut ulkoistettiin. Viimeisellä vuosineljänneksellä 
vähennettiin Puolan tehtaan työntekijämäärää noin 20 henkilöllä 
asiakasmenetyksen takia. 

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. € Liikevaihto yksiköittäin, milj. €

Tuloskehitys neljännesvuosittain
1 000 € I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I-IV/2011

Liikevaihto

Pyyhintä

- Codi Wipes 13 985 13 586 14 936 13 116 55 623

- Kuitukankaat 15 091 14 985 12 971 59 074 102 121

- eliminoinnit –1 131 –1 911 –778 –1 611 –5 431

Yhteensä 27 946 26 660 27 129 70 578 152 313

Joustopakkaukset 16 561 17 019 16 210 15 059 64 848

Kohdistamattomat –203 –294 –227 –149 –873

Liikevaihto yhteensä 44 303 43 386 43 112 85 488 216 289

Liikevoitto

Pyyhintä –298 60 –1 674 –260  –2 172

% liikevaihdosta –1,1 0,2 –6,2 –0,4 –1,4

Joustopakkaukset –62 512 340 –69 721

% liikevaihdosta –0,4 3,0 2,1 –0,5 1,1

Kohdistamattomat –57 –230 –72 672 313

Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä –417 342 –1 406 344 –1 138

% liikevaihdosta –0,9 0,8 –3,3 0,4 –0,5

Kertaluonteiset erät –195 –302 –492 –2 702 –3 691

Liikevoitto yhteensä –612 40 –1 899 –2 359 –4 829

% liikevaihdosta –1,4 0,1 –4,4 –2,8 –2,2

Nettorahoituskulut –1 547 –1 457 –1 255 –938 –5 197

Voitto ennen veroja –2 159 –1 417 –3 153 –3 297 –10 026

 Codi Wipes 55,6 (26 %)

 Kuitukankaat 96,7 (44 %)

 Joustopakkaukset 64,8 (30 %)

  Suomi 27,5 (13 %)

  Muu Eurooppa 144,6 (67 %)

  Pohjois- ja  
Etelä-Amerikka 41,7 (19 %)

  Muu maailma 2,5 (1 %)
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Tutkimus- ja kehitystoiminta
Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta on organisoitu liiketoi-
mintayksiköihin, joissa toiminnossa työskenteli vuoden lopussa 
yhteensä 51 (28) henkilöä. Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot 
olivat 1,9 miljoonaa euroa (2,0) eli 0,9 % (1,1) liikevaihdosta. 
Suominen panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen voidak-
seen tarjota asiakkailleen yhä käyttökelpoisempia materiaaleja ja 
toimivampia ratkaisuja. Konsernilla on käytössään monipuoliset 
testi- ja pilottilaitteistot.

Henkilöstö 
Vuonna 2011 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 907 hen-
kilöä. Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 1 240. Joustopakka-
usten Nastolan tehtaan tuotanto lopetettiin ja tehtaan tuotanto 
siirrettiin Puolaan ja Tampereelle. Rationalisoinnin seurauksena 
toimialan henkilöstö väheni noin 50 henkilöllä. Syksyllä Puolan 
tehtaan henkilöstöä vähennettiin noin 20 henkilöllä vähäisen 
kysynnän takia. Henkilöstövähennysten ja lomautusten yhtey-
dessä yhtiö on noudattanut paikallisten lainsäädäntöjen ja irti-
sanomiskäytäntöjen mukaisia menettelyjä. 

Vuonna 2011 maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonais-
määrä oli 29,9 miljoonaa euroa.

Konsernin henkilöstö 31.12.

2011 2010 2009

Codi Wipes 173 181 219

Kuitukankaat 609 171 175

Joustopakkaukset 448 526 540

Konsernijohto ja -hallinto 10 12 11

Yhteensä 1 240 890 945

Henkilöstö keskimäärin 907 901 944

Palkat ja palkkiot, 1 000 € 29 900 29 293 32 079

Suomisen henkilöstöstrategian tavoitteena on tukea liiketoi-
minnan kehittymistä ja tämän vuoksi henkilöstön koulutusta, 
motivaatiota ja sitoutumista yhtiön tavoitteisiin edistetään. Hen-
kilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi yksiköillä on 
käytössä tavoitteelliset ohjelmat. 

Henkilöstölukuja

2011 2010 2009

Kannustinpalkkiot, 1 000 € 405 689 429

% palkoista 1,4 2,1 1,3
Sairauspoissaolojen määrä 
säännöllisestä työajasta, % 5,2 5,5 5,3

Koulutusmenot, 1 000 € 208 190 413

Ympäristö
Suominen on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen kauppa-
kamarin (ICC) kestävän kehityksen periaatteita. Joihinkin kon-
sernin yksiköiden toimintoihin vaaditaan ympäristölupia. Ympä-
ristövastuu kannetaan yksiköissä, mutta hallintajärjestelmät on 
koordinoitu yhtenäisiksi koko konsernissa. Suomisen yksiköistä 

Nakkilan, Alicanten ja Windsor Locksin yksiköillä on ISO 14001 
-ympäristösertifikaatti.

Ympäristövaatimukset huomioidaan jo tuotekehityksen alku-
vaiheista lähtien. Tavoitteena on hyödyntää raaka-aineita, ener-
giaa ja muita resursseja, kuten pakkausmateriaaleja ja kulje-
tuspalveluja, mahdollisimman tehokkaasti. Konserni keskittyy 
järjestelmällisesti vähentämään jätteen määrää ja parantamaan 
toimintojensa energiatehokkuutta. Tuotetarjonta kattaa myös 
ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistetut tuotteet. 

Konsernin ympäristövaikutukset syntyvät jätevesistä, kiinteistä 
sekajätteistä sekä painovärien ja liuottimien käytöstä. Kuitukan-
kaan valmistuksessa syntyvää sivutuotetta myydään kierrätettä-
väksi tai se poltetaan yhdessä biopolttoaineen kanssa. Nakkila 
hyödyntää Porin ympäristökuntien kanssa rakennutettua jäteve-
silinjaa, jolla jätevedet johdetaan Poriin puhdistettavaksi. Muissa 
Suomisen yksiköissä jätevedet joko johdetaan kunnallisiin jäteve-
sien käsittelylaitoksiin tai yksiköillä on omat puhdistuslaitoksensa. 
Uusiomuovia hyödynnetään kaupan pakkausten valmistamisessa, 
jossa uusiomuovin osuus raaka-ainekäytöstä on noin puolet. 
Muovikalvon painatuksessa syntyvät VOC-päästöt poltetaan.

Ympäristölukuja

2011 2010 2009

Käsitellyt jätevedet, 1 000 m³ 90 287 289

Kaatopaikkajäte, tn 596 1 536 1 719

Poltettu kuitujäte, tn 1 052 176 361

Muovin uusiokäyttö, tn 4 448 3 115 3 550

VOC-päästöt, tn 218 236 277

Tuotteiden valmistuksessa käytetään erilaisia kemikaaleja. Tämän 
vuoksi on olemassa riski, että tuotantolaitoksista pääsee luon-
toon haitallisia aineita. Suomisen ympäristöriskit pyritään hallitse-
maan osana tuotannon ohjausta laatu- ja ympäristöjärjestelmien 
avulla. 

Suominen konsernin ympäristömenot olivat 1,1 miljoonaa euroa 
(1,1) ja investoinnit 0,2 miljoonaa euroa (0,5).

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Suomisen tuotteiden kysyntää säätelevät kulutuskysynnän kehitys 
ja muutokset Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Taloussuhdanteiden 
muutokset vaikuttavat osaltaan myös kuluttajien käyttäytymi-
seen ja on olemassa riski, että kuluttajat muuttavat ostokäyt-
täytymistään. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyminen on 
vaikuttanut ostokäyttäytymiseen esimerkiksi siten, että kuluttajat 
valitsevat enenevässä määrin halvempia tuotteita ja kauppaket-
jujen omat merkit ovat lisänneet suosiotaan.

Suomisen asiakaskunta on keskittynyttä, mikä lisää asiakas-
kohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen 
tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu varovai-
semmaksi kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä 
tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus 
konsernin liikevaihdosta on 54 % (64). Suurimpien asiakkaiden 
kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakkaisiin liittyvää 
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luottoriskiä hoidetaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan 
mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuus-
tietoihin ja liikesuhteeseen perustuen. Yhtiö käyttää myös vienti-
takuita ja asiakasriskin vakuuttamista rajoitetussa määrin. 

Muovipohjaisia tuotteita ei kaikissa käyttökohteissa pidetä ympä-
ristöystävällisenä ratkaisuna, mikä voi lisätä riskiä niiden kysyn-
nän vähenemiseen. Korvaavien tuotteiden löytäminen on kui-
tenkin Suomisen tuotteiston osalta vaikeaa. Uuden teknologian 
tuotteet ja tuonti halvan valmistuskustannusten maista saattavat 
vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Näitä riskejä vähen-
tävät sekä kuljetuksiin ja jakeluun liittyvät haasteet että tuotteilta 
edellytettävät laatuominaisuudet, joita nykyiset halvemman rat-
kaisun vaihtoehdot eivät pysty saavuttamaan.

Suomisella ei ole sellaisia kilpailijoita, joilla olisi täysin yhtenevä 
tuotetarjonta, mutta sen sijaan yhtiöllä on lukuisia alueellisia, 
kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. 
Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa ja esimerkiksi 
kuitukankaissa Eurooppaan on tulossa vielä lisää tuotantokapa-
siteettia. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla 
tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu 
voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu 
yhtiön tuotteisiin.

Suominen käyttää tuotantotoimintaansa tiettyjä teknologioita. 
Yhtiön johdon näkemyksen mukaan valitut teknologiat ovat 
kilpailukykyisiä, eikä Suomisella ole tarvetta tehdä merkittäviä 
investointeja uusiin teknologioihin. Ei kuitenkaan ole poissuljet-
tua, että tehdyt teknologiavalinnat osoittautuisivat virheellisiksi 
ja tarvetta investoinneille syntyisi esimerkiksi uusien tai korvaa-
vien teknologioiden kehityksen myötä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisi-
vat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häi-
ritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria 
kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toi-
mituskatkokset ovat epätodennäköisiä. Suomisen yksiköt ostavat 
merkittäviä määriä öljy- ja sellupohjaisia raaka-aineita. Raaka-
aineiden nopeat maailmanmarkkinoilla tapahtuvat hinnanvaihte-
lut vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen 
raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska 
varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hin-
tamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 
2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen tehostamisohjelmat käsittävät toimenpiteitä tuotan-
totehokkuuden parantamiseksi muun muassa saantoa paranta-
malla, konenopeuksia lisäämällä ja vaihtoaikoja pienentämällä. 
Tehostamistoimien vaikutus on selvin, kun tuotantomäärissä 
tapahtuu kasvua. Yrityskaupassa on arvioitu saavutettavan mer-
kittäviä synergiahyötyjä. Tehostamistoimien ja synergioiden hyö-
dyntämisen lykkääntyminen tai niissä epäonnistuminen vaikuttaa 
epäedullisesti yhtiön tulokseen. 

Suominen on pyrkinyt suojautumaan tuotevastuuriskeiltä jär-
jestelmällisillä laadunvalvontaprosesseilla sekä tuotevastuuva-
kuutuksin. Tutkimus- ja kehitystoiminta varmistaa tuotteiden 

turvallisuuden tuotekehitysvaiheessa. Jatkuva laaduntarkkailu 
varmistaa tuotteiden laadun valmistuksessa. Yhtiön johto pitää 
merkittäviä tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia epätoden-
näköisinä eikä johdon tiedossa ole tällaisia vaatimuksia. 

Suomisen liiketoiminta saattaa olla vaarassa keskeytyä äkillisten 
ja ennakoimattomien tapahtumien johdosta, kuten sähkönjake-
lun keskeytysten tai palo- ja vesivahinkojen vuoksi. Suominen ei 
ehkä pysty säätelemään näitä tilanteita omilla ennakoivilla toi-
millaan, mikä saattaa aiheuttaa keskeytyksiä liiketoiminnoissa. 
Vahinkoriskin hallinta on osa yksiköiden toimintajärjestelmiä. 
Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan niin, että toiminnan jat-
kuvuus on turvattu. Italian Mozzaten tehtaalla 21.9.2011 sat-
tui tulipalo, jonka seurauksena yksi tehtaan tuotantolinjoista 
vahingoittui. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja 
keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahin-
got voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen 
haitta kattaa, mutta vahinkotapahtumaan liittyy tavanomaista 
enemmän riskiä asioiden saattamiseksi ennalleen.

Suominen on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tulo-
verojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla 
edellyttää huolellista harkintaa ja useiden liiketoimien ja laskel-
mien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Veroriskit liit-
tyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai 
virheellisiin tulkintoihin, ja riskin toteutuminen saattaisi johtaa 
maksunkorotuksiin tai veroviranomaisten määräämiin sankti-
oihin, jotka puolestaan voivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. 
Taseeseen kirjatutut verosaatavat edellyttävät, että verotappiot 
voidaan tulevaisuudessa kattaa verotuksessa näytetyillä voitoilla. 

Konsernin rahoitusriskejä hoidetaan hallituksen vahvistaman 
politiikan mukaisesti. Rahoitusriskeinä käsitellään rahoituksen 
riittävyyttä, luottoriskiä ja rahoitusinstrumenttien markkinariskiä, 
valuutta-, korko- ja hyödykeriskiin eriteltynä. Suomisen luottoso-
pimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Lokakuussa 2011 
solmitussa 150 miljoonan euron luottosopimuksessa taloudelliset 
kovenantit ovat nettovelkojen ja käyttökatteen suhdeluku ja vel-
kaantumisaste. Vuoden 2012 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 
3,2 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen 
tulee olla alle 100 %. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä tunnusluvut 
olivat 3,9 ja 98 %. Mikäli Suominen ei täytä luottovelvollisuuksi-
aan, on pankeilla oikeus luottojen eräännyttämiseen ja ehtojen 
uudelleenneuvotteluun. Suominen arvioi, että tämä johtaisi aina-
kin rahoituskustannusten kasvuun pankkien käsittelypalkkioiden 
ja kohoavien korkomarginaalien takia.

Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen 
varalta. Testaukseen liittyvät laskelmat edellyttävät arvioiden 
tekemistä. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista dis-
kontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien 
pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyn-
tihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn dis-
konttauskoron muutokset voivat johtaa merkittävien arvonalen-
nuskulujen kirjaamiseen. Arvonalentumistestauksen laskelmat 
perustuvat tilinpäätöshetken arvioihin tulevaisuudesta. Codi 
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Wipesin käyttöarvo ylittää tilinpäätöksessä yksikön kirja-arvon 
2,9 miljoonalla eurolla.

Brasilian osalta Home and Personal -yrityskauppa tapahtuu vii-
veellä, sillä Suomisen tulee saada viranomaisten luvat Brasiliassa 
olevaan liiketoiminnan ostoon. Lupien arvioidaan olevan saadut 
vuoden 2012 alkupuolella, mutta täyttä varmuutta siitä ei ole. 

Yhtiöoikeudelliset ja osaketiedot
Osakepääoma 
1.1.2011 Suomisen kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden 
määrä oli 47 395 014 kappaletta. Katsauskauden aikana osakkei-
den määrä kasvoi osakeantien ansiosta 198 539 108 osakkeella 
ja tilikauden lopussa osakkeiden määrä oli 245 934 122 kappa-
letta. Kokonaan maksettu osakepääoma oli 11 860 056 euroa. 

Yhtiökokoukset 
Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 
30.3.2011. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 ei jaeta 
osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuo-
delta 2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin Heikki Berg-
holm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala 
ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi 
puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen 
Heikki Mairinojan. Suominen Yhtymä Oyj:n tilintarkastajaksi 
valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Suominen Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidet-
tiin 12.9.2011. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 
yhteensä enintään 280 000 000 uuden osakkeen antamisesta 
yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti valita uusiksi hallitusjäseniksi 
Risto Anttosen, Jorma Elorannan, Suvi Hintsasen, Mikko Maijalan 
ja Heikki Mairinojan. Valinnat olivat ehdollisia Home and Personal 

-yrityskaupan toteumiselle ja ne tulivat voimaan 21.10.2011.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista 
tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikun-
nan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen 
jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsi-
naiselle yhtiökokoukselle. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös 
koskien nimitystoimikunnan perustamista oli ehdollinen ja se tuli 
voimaan 21.10.2011. Nimitystoimikuntaan kuuluu kolme suu-
rinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa sekä 
hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.

Yhtiöjärjestyksen muutokset
12.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiö-
järjestyksen 11 §:n kokouskutsua koskevaa menettelyä, poistaa 
yhtiöjärjestyksen äänileikkuria koskevan 12 §:n 2 momentin sekä 
poistaa lunastusvelvollisuutta koskevan 14 §:n. Yhtiöjärjestyksen 
muutokset olivat ehdollisia ja ne tulivat voimaan 21.10.2011. 

Osakeanti
3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti Ahlstrom 
Oyj:ltä ostettavan Home and Personal -liiketoiminta-alueen oston 
rahoittamiseen liittyvästä yleisölle suunnattavasta osakeannista ja 
yhtiön pääomalainan 2008 haltijoille suunnattavasta konversio-
osakeannista. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi vähintään 
188 888 889 ja enintään 266 666 667 uutta osaketta 0,45 euron 
merkintähinnalla ja konversioannissa enintään 8 888 889 uutta 
osaketta 0,45 euron merkintähinnalla. Osakeannin ja konver-
sioannin merkintäaika päättyi 11.10.2011.

Yhtiön hallitus hyväksyi 193 739 111 antiosakkeen merkinnät, 
jotka vastaavat yhteensä 87,2 miljoonaa euroa, sekä konver-
sioannissa 4 799 997 uuden osakkeen merkinnät. Pääomalainan 
jäljellä olevaa 4 miljoonan euron pääomaa konvertoitiin osak-
keiksi yhteensä 2,2 miljoonalla eurolla.

Osakeannissa ja konversioannissa merkityt osakkeet edustavat 
yhteensä 418,9 % osakkeista ja niiden tuottamasta äänimää-
rästä ennen anteja ja 80,7 % osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä antien jälkeen. Anneissa merkityt osakkeet rekiste-
röitiin kaupparekisteriin 21.10.2011. Kaupankäynti uusilla osak-
keilla alkoi 24.10.2011. Antien seurauksena yhtiön osakkeiden 
määrä kasvoi 198 539 108 osakkeella 245 934 122 osakkeeseen. 
Antimerkinnät olivat yhteensä 89,3 miljoonaa euroa. Osakean-
nin kulut olivat 2 016 tuhatta euroa, mitkä vähensivät sijoitetun 
vapaa oman pääoman rahastoon merkityn nettomäärän 87 346 
tuhanteen euroon.

Vaihto ja kurssi
Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Hel-
singissä ennen osakeantia 1.1.–21.10.2011 oli 3 387 036 osa-
ketta. Yhtiön osakkeen kaupantekokurssi vaihteli 0,36 ja 0,64 
euron välillä ja viimeinen kaupantekokurssi 21.10.2011 oli 0,45 
euroa.

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX 
Helsingissä osakeannin jälkeen 24.10.–31.12.2011 oli 543 305 
osaketta. Kaupantekokurssi vaihteli 0,39 ja 0,46 euron välillä. 
Viimeinen kaupantekokurssi oli 0,39 euroa. Yhtiön osakekannan 
markkina-arvo 31.12.2011 oli 95,9 miljoonaa euroa.

Omat osakkeet
Yhtiöllä oli 1.1.2011 hallussaan 168 805 omaa osaketta, joiden 
osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,36 %.

Vuonna 2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituk-
sen päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hank-
kimisesta sekä enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman 
osakkeen luovuttamisesta. Hankkimis- ja luovutusvaltuudet oli-
vat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä 
eli 23.9.2011 asti. Hankintavaltuutusta käytettiin vuoden 2010 
aikana 123 595 osakkeen hankintaan, joten hankintavaltuutusta 
oli 1.1.2011 jäljellä 76 405 osaketta, mitä valtuutusta ei vuoden 
2011 aikana käytetty. Hallituksella olevan valtuutuksen perus-
teella on omia osakkeita luovutettu Suominen Yhtymä Oyj:n hal-
lituksen jäsenille osana hallituspalkkioina 108 507 osaketta.
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Suominen Yhtymä Oyj:n hallussa oli 31.12.2011 yhteensä 60 298 
omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden 
äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat 
Suomisella on voimassa oleva optio-ohjelma 2009. Aikaisem-
mista 2006- ja 2007-ohjelmista raukesivat viimeiset 2006C- ja 
2007B-optiot 30.10.2011. 

2009A-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta merkintähin-
taan 0,95 euroa. Näistä yhtiölle on palautunut 50 000 kappaletta 
eli optio-oikeuksien haltijoilla on 250 000 kappaletta. Osakkeiden 
merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011–30.10.2012. 

2009B-optioita on myönnetty 300 000 kappaletta merkintähin-
taan 0,96 euroa. Optio-oikeudella merkittävissä oleva osake-
määrä on 300 000. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 
2009B on 2.5.2012–30.10.2013. 

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 
245 934 122 kappaletta, voi se voimassaolevien optio-oikeuksien 
myötä nousta enimmillään 246 484 122 kappaleeseen.

Hallituksen muut valtuudet
Hallituksella on jäljellä valtuutus vuoden 2009 optio-ohjelman 
mukaisesti antaa 300 000 optiota, jotka oikeuttavat merkitse-
mään 300 000 Suomisen osaketta. Ylimääräisen yhtiökokouk-
sen 12.9.2011 myöntämästä osakeantivaltuutuksesta jäljellä on 
valtuutus 81 460 892 osakkeen liikkeellelaskuun. Hallituksella ei 
ole voimassa olevia muita valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien, optio-oikeuksien ja/tai vaihtovelkakirjalai-
nojen antamisesta.

Johto
Suomisen ylimääräisen yhtiökokouksen valitsema hallitus aloitti 
tehtävässään ja järjestäytyi 21.10.2011 valiten keskuudestaan 
puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi 
Mikko Maijalan.

Suominen Yhtymä Oyj:n nimitystoimikuntaan valittiin 17.11.2011 
yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edus-
tajat, jotka olivat toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlstrom Oyj, vara-
toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työ-
eläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja 
Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Konsernin toimitusjohtajaksi valittiin 1.12.2011 alkaen tekniikan 
lisensiaatti Nina Kopola ja samanaikaisesti Petri Rolig siirtyi kon-
sernin varatoimitusjohtajaksi. 

Jean-Marie Becker nimitettiin Kuitukankaat-liiketoimintayksi-
kön johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.11.2011 
alkaen.

Näkymät
Suomisen tuotteita käytetään kuluttajien päivittäistavaroissa, 
kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen talou-
dellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka 
päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. 

Kuluttajien varovaisen ostokäyttäytymisen arvioidaan jatkuvan 
talouden vaimean kehityksen myötä. Monissa Suomisen tuot-
teissa tarjonta ylittää kysynnän varsinkin Euroopassa ja joissakin 
tuoteryhmissä rakennetaan vielä lisää tuotantokapasiteettia.

Yhtiö arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä paitsi yleisen mark-
kinatilanteen myös ennen kaikkea asiakkaiden kanssa tehtyjen 
puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa 
kysynnän pysyvän vuoden 2011 tasolla kypsillä Euroopan ja 
Pohjois-Amerikan markkinoilla. Etelä-Amerikassa ja Itä-Euroo-
passa kysynnän kasvu on korkeampaa. Vertailukelpoisissa myyn-
nin määrissä ei tapahdu merkittävää muutosta edellisvuotiseen 
nähden. 

Suomisen merkittävimmän kustannustekijän, öljy- ja sellupoh-
jaisten raaka-aineiden hintojen kehitys oli vuoden 2011 lopulla 
laskeva. Lähinnä öljyraaka-aineiden hintakehityksen perusteella 
Suomisen raaka-ainehintojen laskun arvioidaan pysähtyvän 
ja mahdollisesti kääntyvän jälleen nousuun. Suominen jatkaa 
toimintakulujensa karsintaa ja Home and Personal -liiketoimin-
takauppaan liittyvien synergiahyötyjen toteutumisen varmista-
miseksi on aloitettu erillisprojekti. Suominen keskittyy ydinliike-
toimintansa kehittämiseen. 

Home and Personal -liiketoimintakaupan Brasilian yksikön han-
kinnan arvioidaan toteutuvan viranomaislupien saannin jälkeen 
vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Suomisen liikevaihto kasvaa merkittävästi Home and Personal 
-liiketoiminnan lukujen sisältyessä konsernin liikevaihtoon. Koko 
vuoden tuloksen verojen jälkeen arvioidaan paranevan vuodesta 
2011.  

Varojenjakoehdotus
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 87 750 657,81 euroa, josta 
tilikauden tappio 7 612 205,36 euroa on vähennetty.

Yhtiön hallituksen varojenjakoehdotus 4.4.2012 pidettävälle 
yhtiökokoukselle:

Osinkoa ei jaeta, EUR 0,00
Jätetään vapaaseen omaan pääomaan, EUR 87 750 657,81
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Konsernitase
1 000 € Liitetieto 31. 12. 2011 31. 12. 2010

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4, 27 34 298 18 498
Aineettomat hyödykkeet 4, 27 13 146 776
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5, 27 139 886 53 873
Myytävissä olevat rahoitusvarat 8 212 212
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 445 354
Laskennalliset verosaamiset 9 2 756 1 339
Pitkäaikaiset varat yhteensä 190 743 75 052

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 10 45 972 24 373
Myyntisaamiset 11 41 798 10 817
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 205 200
Muut saamiset 12 17 480 5 666
Sidotut rahoitusvarat 13 25 000
Rahavarat 14 15 887 3 253
Lyhytaikaiset varat yhteensä 147 342 44 309

Varat yhteensä 338 085 119 361

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 15 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 15 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 15 97 054 9 708
Arvonmuutos- ja muut rahastot 15 –484 665
Muuntoerot 15 –637 515
Muu oma pääoma 15 –23 737 –14 143
Oma pääoma yhteensä 108 737 33 286

Velat

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 9 3 661 2 930
Varaukset 17 280 280
Muut pitkäaikaiset velat 20, 2 1 234
Pääomalainat 16 920 4 000
Lainat rahoituslaitoksilta 16, 20 138 247 33 137
Eläkelainat 16, 20 1 714 2 686
Pitkäaikaiset velat yhteensä 146 056 43 033

Lyhytaikaiset velat
Lainat 16, 20 19 929 19 459
Pääomalainat 16 920 2 000
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 29 724
Ostovelat ja muut velat 18, 19 61 720 21 583
Lyhytaikaiset velat yhteensä 83 292 43 042

Velat yhteensä 229 348 86 075

Oma pääoma ja velat yhteensä 338 085 119 361

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Konsernitilinpäätös (IFRS)
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Konsernituloslaskelma
1.1.–31.12.
1 000 € Liitetieto 2011 2010

Liikevaihto 2 216 289 173 438

Hankinnan ja valmistuksen kulut –205 650 –165 277

Bruttokate 10 638 8 161

Liiketoiminnan muut tuotot 25 2 109 859

Myynnin ja markkinoinnin kulut –4 050 –3 927

Tutkimus ja kehitys –1 866 –1 951

Hallinnon kulut –8 492 –6 333

Liiketoiminnan muut kulut 25 –3 168 –2 564

Liikevoitto ennen arvonalentumisia –4 829 –5 755

Arvonalentumiset 27 –5 069

Liikevoitto/tappio –4 829 –10 824

Rahoitustuotot 28 205 11

Rahoituskulut 28 –5 402 –4 851

Voitto / Tappio ennen veroja –10 026 –15 664

Tuloverot 29 494 1 302

Tilikauden voitto/tappio –9 531 –14 362

Tilikauden voitto jakautuu emoyhtiön omistajille.

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu 

– osakekohtainen tulos ennen arvonalennuksia liikearvosta, € 30 –0,11 –0,22

– osakekohtainen tulos, € 30 –0,11 –0,34

Osakekohtaiseen tulokseen ei ole laimentavia tekijöitä.

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
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Tilinpäätös

1.1.–31.12.

1 000 € Liitetieto 2011 2010

Tilikauden voitto / tappio –9 531 –14 362

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 15 –1 594 854

Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 15 –1 731 1 661

Muut siirrot –20 –2

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 15 906 –654

Muut laajan tuloksen erät yhteensä –2 440 1 859

Tilikauden laaja tulos yhteensä –11 971 –12 503

Laskelma konsernin oman 
pääoman muutoksista

1 000 €
Osake- 

pääoma
Ylikurssi- 
rahasto

SVOP- 
rahasto

Omat 
osakkeet

Muunto- 
erot

Arvon-
muutos- 

rahastot
Kertyneet 

voitto varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2011 11 860 24 681 9 708 –163  515  828 –14 143 33 286

Tilikauden tulos –9 531 –9 531

Muut laajan tuloksen erät –1 152 –1 268 –20 –2 440

Tilikauden laaja tulos yhteensä –1 152 –1 268 –9 552 –11 971

Osakeperusteiset maksut  26  26

Osakeannit 87 346 87 346

Omien osakkeiden luovutus 120 –69  51

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 87 346  120 –43 87 423

Oma pääoma 31.12.2011 11 860 24 681 97 054 –43 –637 –441 –23 737 108 737

Oma pääoma 1.1.2010 11 860 24 681 –1 –117 –401  667 36 689

Tilikauden tulos –14 362 –14 362

Muut laajan tuloksen erät  632 1 229 –2 1 859

Tilikauden laaja tulos yhteensä  632 1 229 –14 364 –12 503

Osakeperusteiset maksut  29  29

Osakeanti 9 708 9 708

Osingonjako –474 –474

Omien osakkeiden hankinta –213 –213

Omien osakkeiden luovutus 51 –1  50

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 9 708 –162 –446 9 100

Oma pääoma 31.12.2010 11 860 24 681 9 708 –163 515 828 –14 143 33 286

Konsernin laaja tuloslaskelma
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1.1.–31.12.

1 000 € Liitetieto 2011 2010

Liiketoiminta

Tilikauden tulos –9 531 –14 362

Oikaisut tilikauden tulokseen: 31 14 161 17 614

Tulorahoitus ennen nettokäyttöpääoman muutosta 4 630 3 252

Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) –36 639 –84

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) tai vähennys (+) 5 225 –1 777

Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 33 321 807

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6 537 2 198

Maksetut rahoituskulut –10 038 –4 637

Saadut korot 205 11

Maksetut välittömät verot 397 –31

Liiketoiminnan rahavirta –2 898 –2 459

Investoinnit 

Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä –4 231 –5 966

Investoinnit hankittuihin liiketoimintoihin 3 –139 810

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 1 628 751

Investointien rahavirta –142 414 –5 215

Rahoitus 

Pitkäaikaisten lainojen nostot 148 250 8 000

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut –48 563 –23 731

Pääomalainojen lyhennykset –4 160 –2 000

Yritystodistusten muutos 988

Lyhytaikaisten lainojen muutos 17 000

Osakeanti 87 346 9 708

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 51 –163

Maksetut osingot –474

Rahoituksen rahavirta 182 924 9 328

Rahavarojen muutos 37 613 1 654

Rahavarat 1.1. 3 253 1 589

Rahavarojen muuntoero 21 10

Rahavarojen muutos 37 613 1 654

Rahavarat 31.12. * 13, 14 40 887 3 253

* Sidotut rahoitusvarat ja rahavarat yhteensä

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Konsernin rahavirtalaskelma
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Tilinpäätös

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 
kulutustavarateollisuuden yrityksille ja kaupan ketjuille. Suomi-
sen konsernitilinpäätös on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytty-
jen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 
Reporting Standards, IFRS) mukaan, ja sitä laadittaessa on nou-
datettu 31.12.2011 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä 
SIC- ja IFRIC-tulkintoja.

Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkaistavaksi 17.2.2012.

Tilikauden aikana käyttöön otetut 
IFRS-standardit ja tulkinnat
Vuonna 2011 voimaan tulleillla IFRS-standardimuutoksilla ei ole 
oleellista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

Uudet standardit ja tulkinnat
IASB on julkaissut alla luetellut standardit ja tulkinnat, jotka tule-
vat voimaan vuonna 2012 tai myöhemmin. Konserni on päättä-
nyt olla soveltamatta näitä standardeja ja tulkintoja ennenaikai-
sesti ja ottaa ne käyttöön tulevina tilikausina.

Vuonna 2012 konserni ottaa käyttöön seuraavat standardit, tul-
kinnat ja muutokset:

IFRS 9, Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen. IFRS 9:n 
rahoitusvarojen luokittelua ja arvostamista koskeva osuus jul-
kaistiin marraskuussa 2009. Se on ensimmäinen vaihe proses-
sissa, jonka tarkoituksena on korvata IAS 39 “Rahoitusinstru-
mentit: kirjaaminen ja arvostaminen” uudella standardilla. IFRS 
9 sisältää uudenlaisia vaatimuksia rahoitusvarojen luokittelusta 
ja arvostuksesta ja se tulee todennäköisesti vaikuttamaan rahoi-
tusvarojen kirjanpitokäsittelyyn konsernissa. Konserni ottaa 
uuden standardin käyttöön todennäköisesti aikaisintaan vuonna 
2013. EU ei ole kuitenkaan hyväksynyt muutosta vielä sovelletta-
vaksi. Johto on parhaillaan selvittämässä standardin vaikutuksia 
konsernitilinpäätökseen.

IFRS 9, Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen. IFRS 9 - stan-
dardin toinen osio julkaistiin lokakuussa 2010. Se täydentää mar-
raskuussa 2009 julkaistua rahoitusvarojen luokittelua ja arvos-
tamista koskevaa IAS 39 -standardin uudistuksen ensimmäistä 
vaihetta. Uuden standardin mukaan rahoitusvelkojen kirjaamisen 
ja arvostamisen tulisi pysyä samana paitsi niiden rahoitusvelkojen 
osalta, joihin sovelletaan käyvän arvon optiota. Konserni ottaa 
muutoksen käyttöön todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2013. 

EU ei ole kuitenkaan hyväksynyt muutosta vielä sovellettavaksi. 
Uuden standardin ei odoteta vaikuttavan rahoitusvelkojen kirjan-
pitokäsittelyyn konsernissa.

IFRS 7 (muutos), Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: rahoi-
tusvarojen siirrot. Muutos edellyttää lisäliitetietoja siirretyistä 
rahoitusvaroista syntyvistä riskipositioista. Muutos laajentaa 
yksityiskohtaiset liitetietovaatimukset koskemaan myös sellai-
sia rahoitusvarojen siirtoja, jotka on pystytty kirjaamaan pois 
taseesta kokonaisuudessaan mutta joihin siirtäjällä on edelleen 
säilynyt jatkuva intressi. Muutos saattaa lisätä tilinpäätöksessä 
tulevaisuudessa annettavia liitetietoja. Konserni ottaa tulkinnan 
käyttöön aikaisintaan vuoden 2012 tilinpäätöksessään. EU ei ole 
vielä hyväksynyt muutosta sovellettavaksi. Konsernin johto on 
selvittämässä tulkinnan vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

IFRS 7 (muutos) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot – Taseesta pois kirjaaminen. Muutos tuo lisää läpinäky-
vyyttä rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien 
esittämiseen ja parantaa käyttäjien saamaa kuvaa rahoitusinstru-
menttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaiku-
tuksesta yhteisön taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä 
on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Konserni ottaa tulkinnan 
käyttöön aikaisintaan vuoden 2012 tilinpäätöksessään. EU ei ole 
vielä hyväksynyt muutosta sovellettavaksi. Konsernin johto on 
selvittämässä tulkinnan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IAS 12 (muutos), Laskennalliset verot. IAS 12 vaati aikaisemmin 
yhteisöä arvioimaan, mikä osa taseessa käypään arvoon arvoste-
tun erän kirjanpitoarvosta on kerrytettävissä jatkuvasta käytöstä 
(kuten vuokratuottoina) ja mikä osa omaisuuserän myynnistä. 
Muutoksen mukaan tiettyjen käypään arvoon arvostettujen 
omaisuuserien kirjanpitoarvon oletetaan lähtökohtaisesti ker-
tyvän omaisuuserän myynnistä. Oletus soveltuu laskennallisiin 
veroihin, jotka syntyvät sijoituskiinteistöistä, aineellisista käyt-
töomaisuushyödykkeistä ja aineettomista hyödykkeistä, jotka 
arvostetaan käyvän arvon mallilla tai uudelleenarvostusmallilla. 
Konserni ottaa tulkinnan käyttöön aikaisintaan vuoden 2012 
tilinpäätöksessään. EU ei ole vielä hyväksynyt muutosta sovellet-
tavaksi. Konsernin johto on selvittämässä tulkinnan vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.

IFRS 10 Konsernitilinpäätös. IFRS 10 sisältää konsernitilinpäätök-
sen laatimista ja esittämistä koskevat periaatteet, kun yhteisöllä 
on määräysvalta yhdessä tai useammassa muussa yhteisössä. 
Standardissa määritellään määräysvaltaan liittyvät periaatteet. 
Määräysvalta on konsernitilinpäätökseen yhdistelemisen peruste. 
Standardissa ohjeistetaan määräysvallan käsitteen sovelta-
mista selvitettäessä, onko sijoittajalla määräysvalta ja onko sen 
siis yhdisteltävä sijoituskohde konsernitilinpäätökseen. Stan-
dardi sisältää myös konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 
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vaatimukset. Konserni ottaa muutoksen käyttöön todennäköi-
sesti aikaisintaan vuonna 2013. EU ei ole kuitenkaan hyväksy-
nyt muutosta vielä sovellettavaksi. Uuden standardin ei odoteta 
olennaisesti vaikuttavan konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 11 Yhteisjärjestelyt. IFRS 11:n sisältää ohjeistusta siitä kuinka 
yhteisjärjestelyjä käsitellään. Käsittely pohjautuu järjestelystä 
johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin eikä sen oikeudelliseen muo-
toon. Yhteisjärjestelyjä on kahdentyyppisiä: yhteiset toiminnot 
ja yhteisyritykset. Yhteisen toiminnon osapuolilla on järjestelyn 
varoihin liittyviä oikeuksia ja järjestelyä koskevia velvoitteita, ja 
siten se käsittelee kirjanpidossaan osuutensa varoista, veloista, 
tuotoista ja kuluista. Yhteisyrityksessä osapuolilla on oikeuksia 
järjestelyn nettovarallisuuteen, ja ne käsittelevät osuuttaan pää-
omaosuusmenetelmällä. Yhteisyritysten suhteellinen yhdistely ei 
ole enää sallittua. Konserni ottaa tulkinnan käyttöön aikaisintaan 
vuoden 2013 tilinpäätöksessään. EU ei ole vielä hyväksynyt muu-
tosta sovellettavaksi. Konsernin johto on selvittämässä tulkinnan 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IFRS 12. Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa 
yhteisöissä. Standardi sisältää kaiken tyyppisiä osuuksia koskevat 
liitetietovaatimukset. Se koskee yhteisjärjestelyjä, osakkuusyrityk-
siä, erityistä tarkoitusta varten luotuja sijoitusvälineitä ja muita 
taseen ulkopuolisia välineitä. Konserni ottaa muutoksen käyttöön 
todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2013. EU ei ole kuitenkaan 
hyväksynyt muutosta vielä sovellettavaksi. Uuden standardin ei 
odoteta olennaisesti vaikuttavan konsernin tilinpäätökseen.

IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen. Standardin tarkoituksena 
on lisätä yhdenmukaisuutta ja vähentää monimutkaisuutta. 
Standardi sisältää täsmällisen käyvän arvon määritelmän sekä 
käyvän arvon määrittämistä ja liitetietoja koskevat vaatimukset, 
jotka koskevat kaikkia IFRS-standardeja. Konserni ottaa tulkin-
nan käyttöön aikaisintaan vuoden 2013 tilinpäätöksessään. EU 
ei ole vielä hyväksynyt muutosta sovellettavaksi. Konsernin johto 
on selvittämässä tulkinnan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös. Uudistettu standardi 
sisältää erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat 
jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisälly-
tetty uuteen IFRS 10:een. Konserni ottaa muutoksen käyttöön 
todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2013. EU ei ole kuitenkaan 
hyväksynyt muutosta vielä sovellettavaksi. Uuden standardin ei 
odoteta vaikuttavan konsernin tilinpäätökseen.

IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä. 
Uudistettu standardi sisältää vaatimukset sekä osakkuus- että 
yhteisyritysten käsittelystä pääomaosuusmenetelmällä IFRS 11:n 
julkaisemisen seurauksena. Konserni ottaa muutoksen käyttöön 
todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2013. EU ei ole kuitenkaan 
hyväksynyt muutosta vielä sovellettavaksi. Uuden standardin ei 
odoteta olennaisesti vaikuttavan konsernin tilinpäätökseen.

IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen. Keskeisin muutos 
on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä sen 
mukaan, siirretäänkö ne mahdollisesti tulevaisuudessa tulosvai-
kutteisiksi (luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut). Muutos 

ei koske sitä, mitä eriä muissa laajan tuloksen erissä esitetään. 
Konserni ottaa tulkinnan käyttöön aikaisintaan vuoden 2013 
tilinpäätöksessään. EU ei ole vielä hyväksynyt muutosta sovellet-
tavaksi. Konsernin johto on selvittämässä tulkinnan vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.

IAS 19 (muutos) Työsuhde-etuudet. Pääasialliset muutokset: 
Muutos poistaa ”putkimenetelmän” soveltamisen mahdol-
lisuuden. Rahastoitujen etuuspohjaisten järjestelyjen varojen 
arvioidun tuoton määrittely muuttuu. Rahoitusmeno määrite-
tään (velvoitteen ja järjestelyyn kuuluvien varojen) nettoerälle. 
Konserni ottaa tulkinnan käyttöön aikaisintaan vuoden 2013 
tilinpäätöksessään. EU ei ole vielä hyväksynyt muutosta sovellet-
tavaksi. Konsernin johto on selvittämässä tulkinnan vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit. Kyseessä on ensimmäinen osa laa-
jemmasta projektista, jonka tarkoituksena on korvata IAS 39 
uudella standardilla. Eri arvostusperusteet on säilytetty, mutta 
niitä on yksinkertaistettu määräämällä rahoitusvaroille kaksi 
arvostusryhmää: jaksotettu hankintameno ja käypä arvo. Luo-
kittelu riippuu yhteisön liiketoimintamallista ja rahoitusvaroihin 
kuuluvan erän rahavirtojen ominaispiirteistä. IAS 39:ään sisältyvä 
ohjeistus rahoitusvarojen arvon alentumisesta ja suojauslasken-
nasta jää edelleen voimaan. Konserni ottaa tulkinnan käyttöön 
aikaisintaan vuoden 2015 tilinpäätöksessään. EU ei ole vielä 
hyväksynyt muutosta sovellettavaksi. Konsernin johto on selvit-
tämässä tulkinnan vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

IAS 32 (muutos) Rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusve-
lan vähentäminen toisistaan. Muutos koskee epäjohdonmukai-
suutta nykykäytännössä sovellettaessa ohjeistusta siitä milloin 
rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti.
IAS 32: mukaan’. Muutos antaa lisäohjeistusta siihen että oikeus 
rahoitusvarojen ja -velkojen kuittaamiseen tulee olla mahdollista 
’joka päivä’, tarkoittaen että se ei voi olla riippuvainen jostain 
tulevasta tapahtumasta. Lisäksi molempien osapuolten tulee olla 
mahdollista toteuttaa erien netotus normaalissa liiketoiminnassa, 
maksujen laiminlyönnin tapahduttua sekä konkurssitilanteessa. 
Lisäksi muutoksella tarkennetaan ohjeistusta sitä milloin tietyt 
bruttomääräisesti toteutettavat maksujärjestelyt vastaavat IAS 
32:n mukaisia nettomääräisen toteutuksen ehtoja. Konserni 
ottaa muutoksen käyttöön vuoden 2014 tilinpäätöksessään. EU 
ei ole vielä hyväksynyt muutosta sovellettavaksi. Konsernin johto 
on selvittämässä muutoksen vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 

IFRS 7 (muutos) Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot – Rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja rahoitusvelan vähen-
täminen toisistaan. Muutos laajentaa nykyisiä liitetietovaatimuk-
sia niin että yhteisöjen tulee antaa numeerista tietoa taseessa 
nettomääräisesti esitetyistä rahoitusinstrumenteista sekä niistä 
rahoitusinstrumenteista, jotka ovat ’master netting’ tai vastaa-
vanlaisen sopimusjärjestelyn alaisia huolimatta siitä vaikka ne on 
esitetty taseessa bruttomääräisinä. Konserni ottaa muutoksen 
käyttöön vuoden 2013 tilinpäätöksessään. EU ei ole vielä hyväk-
synyt muutosta sovellettavaksi. Konsernin johto on selvittämässä 
muutoksen vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
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Konsolidointiperiaatteet
Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina, ja ne perustuvat 
alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei alla olevissa laatimisperiaat-
teissa ole muuta kerrottu.

Konsernitilinpäätöstä laadittaessa kansainvälisen tilinpäätöskäy-
tännön mukaisesti yhtiön johto on joutunut tekemään arvioita 
ja oletuksia, jotka vaikuttavat kirjattavien varojen, velkojen, 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 Suomi-
nen Yhtymä Oyj:llä oli tilikaudella määräysvalta ja suoraan tai 
välillisesti enemmän kuin 50 % äänimäärästä. 

Hankitut tytäryhtiöt sisältyvät konsernitilinpäätökseen siitä het-
kestä lähtien, kun määräysvalta on saatu, siihen hetkeen asti, 
kun määräysvalta loppuu. Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilin-
päätökseen hankintamenomenetelmää käyttäen, jonka mukaan 
hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin han-
kintahetkellä ja jäljelle jäänyt osuus hankintahinnan ja hankitun 
oman pääoman erotuksesta on liikearvoa. Yksilöitävissä olevat 
liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut varata ja vastattaviksi 
otetut velat arvostetaan hankintahetken käypiin arvoihin. Han-
kintaan liittyvät menot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. 

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

Segmenttiraportointi
Konsernin liiketoimintasegmentit tuottavat palveluja ja tuotteita, 
joihin liittyvät riskit ja kannattavuus ovat erilaiset verrattuna mui-
den liiketoimintasegmenttien tuotteisiin ja palveluihin. Maantie-
teellisten segmenttien tuotteisiin ja palveluihin liittyvät riskit ja 
kannattavuus poikkeavat toisenlaisissa taloudellisissa ympäris-
töissä toimivien segmenttien tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä 
riskeistä ja kannattavuudesta.

Segmenttiraportoinnissa noudatetaan konsernitilinpäätöksen 
laadintaperiaatteita. Kustannukset ja tuotot sekä omaisuus- ja 
velkaerät on jaettu segmenteille yhtenäisin periaattein. Kaikki 
segmenttien väliset liiketapahtumat perustuvat markkinahintoi-
hin, ja kaikki segmenttien väliset myynnit eliminoidaan konsoli-
doinnin yhteydessä.

Ulkomaan rahan määräisten erien muuttaminen
Konsernitilinpäätös esitetään euroina, joka on emoyhtiön toi-
minta- ja esittämisvaluutta. Ulkomaisten konserniyhtiöiden 
tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi tilikauden keskikurssein 
ja taseet tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamin 
keskikurssein. 

Ulkomaisten tytäryhtiöiden omien pääomien eliminoinnissa 
syntyneet muuntoerot samoin kuin tuloslaskelman ja taseen 

valuuttamuunnoksesta syntynyt ero on käsitelty konsernin oman 
pääoman oikaisueränä. Pääomaluonteisina sijoituksina käsitel-
tävissä tytäryhtiölainoissa syntyneet muuntoerot käsitellään 
kuten tytäryhtiöiden oman pääoman muuntoerot. Ulkomaisiin 
yksiköihin tehtyjä nettosijoituksia suojaamaan otettujen laino-
jen kurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja kertyneet 
kurssierot esitetään omassa pääomassa, kunnes ulkomaisesta 
yksiköstä luovutaan kokonaan tai osittain.

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapah-
tumapäivän kursseihin tai niitä likimain vastaaviin kursseihin. 
Muuntamisesta syntyneet kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. 
Valuuttamääräiset saamiset ja velat on muunnettu euroiksi käyt-
täen tilinpäätöspäivän Euroopan Keskuspankin noteeraamaa 
keskikurssia. 

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

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

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

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet ovat patentteja ja ohjelmistolisenssejä, 
joille yritysostojen yhteydessä on kohdistettu hankintamenoa. 
Ne arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan 
tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan.

Muut aineettomiin hyödykkeisiin kirjattavat erät ovat liiketoimin-
nassa hyödynnettävien ohjelmistojen tai vastaavan aineettoman 
omaisuuden kehittämiseen ja hankintaan liittyviä kustannuksia, 
jotka arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan 
tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Aineet-
tomia oikeuksia ovat lisäksi asiakassuhteet, joille yritysostojen 
yhteydessä on kohdistettu hankintamenoa.
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Aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat:
Aineettomat oikeudet 3–13 vuotta 
Asiakassuhteet 13 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet 5–10 vuotta

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät myöhemmin toteutuvat 
menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuk-
sesta yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli alunpe-
rin arvioidun suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan 
kuluksi niiden syntymishetkellä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Maa-alueet, rakennukset, koneet ja laitteet muodostavat suu-
rimman osan aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. Ne 
arvostetaan taseeseen välittömään hankintamenoon vähennet-
tynä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Jos 
käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, joilla on 
eripituiset taloudelliset vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä 
hyödykkeinä. 

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

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

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat 10 – 40 vuotta
Koneet ja kalusto 4 – 17vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 3 – 5 vuotta

Tilikauden aikana hankitun käyttöomaisuuden poistot on las-
kettu käyttöönotosta lähtien. 

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta 
syntyvät voitot tai tappiot määritetään myyntihinnan ja jäljellä 
olevan hankintamenon erotuksena ja ne kirjataan liiketoiminnan 
muihin tuottoihin ja kuluihin.

Aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden arvonalentumiset
Konserni arvioi omaisuuserien kirjanpitoarvoja jokaisen raportoin-
tikauden päättymispäivänä mahdollisten arvonalentumisen viitte-
iden havaitsemiseksi. Jos viitteitä havaitaan, arvio omaisuuserästä 
kerrytettävissä olevasta rahamäärästä määritetään.

Liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden, joilla on raja-
ton taloudellinen vaikutusaika, kerrytettävissä oleva rahamäärä 
arvioidaan vuosittain.

Arvonalentumistappio kirjataan, jos tasearvo ylittää kerrytettä-
vissä olevan rahamäärän. Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskel-
maan. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kerrytettävissä 
oleva rahamäärä määritetään joko sen nettomyyntihinnan tai 

korkeamman käyttöarvon perusteella. Käyttöarvoa määritettä-
essä arvioidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa 
perustuen diskonttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen raha-
virtaa tuottavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta. 
Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määriteltyä korkoa, 
joka kuvastaa markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja 
omaisuuserään liittyvästä erityisriskistä. 

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sekä muihin aineetto-
miin hyödykkeisiin paitsi liikearvoon liittyvä arvonalentumistap-
pio peruutetaan, jos on tapahtunut muutos arvioissa, joita on 
käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan 
siihen määrään asti, joka omaisuuserälle olisi määritetty kirjanpi-
toarvoksi (poistoilla vähennettynä), jos siitä ei olisi aikaisempina 
vuosina kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvosta kirjattua 
arvonalentumistappiota ei peruuteta. 

Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymis-
vuonna. Uusien tuotteiden ja prosessien kehitystoimintaan liit-
tyviä kuluja ei ole aktivoitu, koska kehitystoiminnassa ei synny 
erillisiä hyödykkeitä tai niistä saatavia tuottoja ei voida arvioida 
IAS 38:n edellyttämällä 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 rahoi-
tusleasingsopimuksiksi IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin 
periaatteiden mukaisesti. Rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattu 
omaisuus vähennettynä kertyneillä poistoilla kirjataan aineellisiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin ja sopimuksista johtuvat velvoitteet 
korollisiin velkoihin. Muiden vuokrasopimusten vuokrat kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 

Pitkäaikainen sopimus Kuitukankaat-yksikön prosessilämmöstä 
yksikön yhteydessä toimivalta lämpövoimalalta on käsitelty 
muuna vuokrasopimuksena, koska merkittävä osuus voimalan 
tuottamasta lämpöenergiasta menee kolmansille osapuolille. Pit-
käaikaiset kiinteistövuokrasopimukset on käsitelty muina vuok-
rasopimuksina, kun vuokralle ottajalla ei ole merkittäviä vuokra-
kauden jälkeisiä velvoitteita. 

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 lähitu-
levaisuudessa tapahtuvaa myyntiä varten. Ellei johdannaisia ole 
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määritetty suojauslaskentaan kuuluviksi suojausinstrumenteiksi, 
ne ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä, kuten Suomisella 
valuuttasuojaukseen tehdyt johdannaiset. Tähän ryhmään kuulu-
vat omaisuuserät ovat lyhytaikaisia varoja.

Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia 
rahoitusvaroja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määri-
tettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Ne 
sisältyvät 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 luo-
vuttaa niitä 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Suomi-
sella oli tilinpäätöshetkellä vain pitkäaikaisia myytävissä olevia 
rahoitusvaroja.

Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupankäyntipäivän 
perusteella. Sijoitukset rahoitusvaroihin, joita ei kirjata käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti, kirjataan alun perin käypään arvoon, 
johon lisätään transaktiomenot. Käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti kirjattavat rahoitusvarat kirjataan alun perin käypään 
arvoon, ja transaktiomenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan. 
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeudet sijoituksen 
rahavirtoihin ovat lakanneet tai siirretty toiselle osapuolelle ja 
konserni on siirtänyt omistukseen liittyvät riskit ja edut olennai-
silta osin. Myytävissä olevat sekä käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat arvostetaan myöhemmin käypään 
arvoon. Lainat ja muut saamiset arvostetaan jaksotettuun han-
kintamenoon efektiivisen koron menetelmällä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen 
käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tai tappiot esitetään 
liiketoiminnan muissa kuluissa ja tuotoissa sillä kaudella, jonka 
aikana ne syntyvät. Myytävissä oleviksi luokiteltujen arvopaperei-
den käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan. Kun 
myytävissä oleviksi luokitellut arvopaperit myydään tai niistä kir-
jataan arvonalennus, omaan pääomaan kirjatut kertyneet käy-
vän arvon muutokset sisällytetään tuloslaskelmalle liiketoiminnan 
muihin tuottoihin ja kuluihin. Efektiivisen koron menetelmällä 

laskettu korko myytävissä olevista korkosijoituksista kirjataan 
tuloslaskelmaan rahoituseriin. 

Noteerattujen sijoitusten käyvät arvot perustuvat senhetkisiin 
ostokursseihin. Jos rahoitusvaroihin kuuluvalle erälle ei ole toi-
mivia markkinoita tai jos kyseessä ovat noteeraamattomat arvo-
paperit, käypä arvo määritetään arvostusmenetelmien avulla. 
Tällöin käytetään diskontattujen rahavirtojen nykyarvoa, ellei ole 
tiedossa riippumattomien osapuolten välillä toteutuneita kaup-
poja 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 luokitellut 
oman pääoman ehtoiset arvopaperit, katsotaan käyvän arvon 
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 arvonalentumistap-
piolla. Pysyvä arvonalentuminen kirjataan kokonaisuudessaan 
tuloslaskelmaan.

Rahoitusjohdannaiset 
Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen sol-
mimispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan 
käypään arvoon. Tästä syntyvän voiton tai tappion kirjaaminen 
riippuu siitä, onko johdannainen määritetty suojausinstrumen-
tiksi ja minkä luonteista erää se suojaa. Suomisella instrument-
teja käytetään suojaamaan tietyltä riskiltä, joka liittyy taseeseen 
merkittyyn omaisuuserään tai velkaan taikka erittäin todennä-
köiseen ennakoituun liiketoimeen (rahavirran suojaus). Suojaa-
van johdannaisen koko käypä arvo luokitellaan pitkäaikaiseksi 
omaisuuseräksi tai velaksi, jos suojauskohteen maturiteetti on 
yli 12 kuukautta, ja lyhytaikaiseksi omaisuuseräksi tai velaksi, jos 
suojauskohde erääntyy 12 kuukauden kuluessa. Kaupankäynti-
tarkoituksessa pidettävät johdannaiset luokitellaan lyhytaikaisiksi 
varoiksi tai veloiksi.

Rahavirran suojauksiksi määritettyjen, ehdot täyttävien johdan-
naisten käyvän arvon muutosten tehokas osuus kirjataan omaan 
pääomaan. Tehottomaan osuuteen liittyvä voitto tai tappio kir-
jataan 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 koronvaihtosopimus-
ten tehokkaaseen osuuteen liittyvä voitto tai tappio esitetään 
tuloslaskelmassa rahoitustuotoissa ja kuluissa. Tehottomaan 
osuuteen liittyvä voitto tai tappio kirjataan liiketoiminnan muihin 
tuottoihin ja kuluihin. Vastaavasti sähköjohdannaisten selvitys-
tulokset kirjataan tuloslaskelmaan sähkökulujen oikaisuna.

Kun suojausinstrumentti erääntyy tai myydään tai kun suojaus ei 
enää täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä, omaan 
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pääomaan sillä hetkellä sisältyvät kertyneet voitot tai tappiot 
jäävät omaan pääomaan, ja ne siirretään vasta, kun ennakoitu 
liiketoimi 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
Kaikki johdannaisinstrumentit eivät täytä suojauslaskennan 
soveltamisen edellytyksiä. Suojauslaskentaan kuulumattomien 
johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan liiketoiminnan 
muihin tuottoihin ja kuluihin.

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

Myydyt tavarat ja palvelut 
Tuotot tavaroiden ja palveluiden myynnistä kirjataan, kun tavaroi-
den omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräys valta 
ovat siirtyneet ostajalle. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu tuottei-
den sopimusehtojen mukaisen luovutuksen yhteydessä. Vuokra-
tuotot tuloutetaan tasaerinä vuokrakaudelle. Tuotot palveluista 
tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla palvelu suoritetaan.

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

Vaihto-omaisuus
Hankintameno määritetään fifo-periaatteen tai vaihtoehtoisesti 
painotetun keskihinnan mukaisesti. Vaihto-omaisuuden arvo 
sisältää kaikki hankinnasta aiheutuneet välittömät ja välilliset 
menot. Valmistetun vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan 
materiaalin ostomenon, välittömän työn ja muiden välittömien 
kustannusten lisäksi myös osuus tuotannon yleiskustannuksista, 
mutta ei myynnin, yleishallinnon tai rahoituksen kustannuksia. 

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

Vaihto-omaisuuden arvoa on alennettu epäkurantin omaisuuden 
osalta.

Myyntisaamiset
Myyntisaamiset kirjataan alun perin käypään arvoon ja sen jäl-
keen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää, arvon alentuminen huomioon 
ottaen. Myyntisaamisista kirjataan arvonalennus, kun on objek-
tiivista näyttöä siitä, ettei konserni saa perityksi koko eräänty-
nyttä saatavaa alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Myyntisaami-
sen arvon alentumiseen viittaavina seikkoina pidetään velallisen 
merkittäviä taloudellisia vaikeuksia, sitä uhkaavaa konkurssia 

tai velkajärjestelyä sekä maksujen laiminlyöntiä tai viivästymistä. 
Arvonalennuksen suuruus määritetään vähentämällä omaisu-
userän kirjanpitoarvosta alkuperäisellä efektiivisellä korolla dis-
kontattujen arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvo. Omai-
suuserän arvon alentumistappio 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 mak-
settu määrä, mukaan lukien hankinnan välittömät kulut, on kir-
jattu oman pääoman vähennyksenä. Jos ostetut osakkeet luovu-
tetaan edelleen, saatu vastike merkitään omaan pääomaan. 

Osakeannilla kerätyt varat merkitään sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osa-
keannin kulut vähentävät rahaston määrää. 

Osakekohtainen tulos
Laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käy-
tetään tilikauden painotettua keskimääräistä osakemäärää. Lai-
mennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden kes-
kimääräistä 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 toi-
mitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Optioiden käyvät arvot 
kirjataan henkilöstökuluiksi oikeuden syntymisajanjakson aikana 
ja vastaava lisäys omaan pääomaan. Optioiden käypä arvo mää-
ritetään myöntämispäivänä ja se jaksotetaan ajanjaksolle, jonka 
aikana vastaanottaja saa täyden omistusoikeuden optioihin. 
Optioiden käyvät arvot on laskettu myöntämispäivänä Wiener-
prosessin mukaisesta tilastollisesta aineistosta Binomimallia 
käyttäen. Myöntämishetkellä etuus jaksotetaan kuluksi arvioi-
dun 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 
suurimmalta osaltaan TyEL-järjestelmän kautta. Eläkejärjestelmiin 
voi liittyä lisäeläkkeitä tai mahdollisuus ennenaikaiseen eläkkeelle 
siirtymiseen tai korvaus työkyvyttömyyden varalta. 

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

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteiden nykyarvo määri-
tellään ennakoituun etuoikeusyksikköön perustuvalla menetel-
mällä ja järjestelyyn kuuluvat varat arvostetaan käypään arvoon 
tilinpäätöspäivänä. Eläkekustannukset kirjataan tuloslaskelmaan 
jaksottaen säännönmukaiset kustannukset työntekijän työvuo-
sille vuosittain aktuaarien tekemien eläkevakuutusmatemaat-
tisten laskelmien mukaisesti. Eläkevastuu saadaan laskemalla 
tulevien eläkemaksujen nykyarvo, joka on laskettu käyttäen dis-
konttokorkona pitkien valtion velkasitoumusten tai vastaavien 
korkoa. 

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot ja niiden muutokset kir-
jataan laajaan tuloslaskelmaan henkilöiden keskimääräiselle jäl-
jellä olevalle palvelusajalle siltä osin kun ne ylittävät suuremman 
arvoista: 10 % järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta tai 
10 % eläkevastuusta.

Konsernilla on Italiassa etuuspohjainen palkitsemisjärjestely. 
Muissa maissa eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia. 

Rahoitusvelat
Otetut lainat kirjataan alun perin käypään arvoon, josta on 
vähennetty transaktiomenot. Myöhemmin lainat arvostetaan 
jaksotettuun hankintamenoon; saadun määrän transaktiome-
noilla vähennettynä ja takaisin maksettavan määrän välinen ero-
tus merkitään tuloslaskelmaan efektiivisen koron menetelmällä 
laina-ajan kuluessa. 

Lainalimiiteistä maksettavat palkkiot kirjataan lainaan liittyvinä 
transaktiomenoina siltä osin kuin limiitin käyttäminen on toden-
näköistä. 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 pääoma-
lainoja, joiden etuoikeus on muiden vakuudettomien velkojen 
jälkeinen. Pääomalainojen korko- ja lyhennysmaksut edellyttävät 
yhtiön vapaan oman pääoman ja pääomalainojen määrän ylittä-
vän viimeisen tilinpäätöksen osoittaman tappion määrän. Pää-
omalainat 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 
taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymistä pois 
konsernista, ja

 – velvoitteen määrä on arvioitavissa luotettavasti.

Varausten muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.

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

Kirjanpidon ja verotuksen välisistä väliaikaisista eroista kirjataan 
laskennalliset verosaamiset ja verovelat. Väliaikaisia eroja syntyy 
mm. käyttämättömistä tappioista, poistoeroista, varauksista, 
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, johdannaissopimusten uudel-
leenarvostamisesta, sisäisestä varastokatteesta sekä liiketoimin-
tojen hankintojen yhteydessä tehdyistä omaisuuserien käypään 
arvoon arvostamisesta. 

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

Lopetetut toiminnot
Luovutusvoitot tai -tappiot myydyistä liiketoiminnoista esite-
tään omalla rivillään tuloslaskelmassa nettomääräisinä veroilla 
vähennettynä.

Julkiset avustukset
Sellaiset avustukset, jotka on saatu korvaukseksi syntyvistä 
menoista, tuloutetaan sillä kaudella kun avustuksen kohteeseen 
liittyvät menot merkitään kuluksi. Saatu avustus kirjataan netot-
tamaan kohteensa kuluja. 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 myyntitap-
piot, muut kuin varsinaiseen liiketoimintaan liittyvät kulut, kulut 
liiketoimintaan liittyvien rahavirran suojausten tehottomasta 
osuudesta sekä valuuttajohdannaisten nettotappiot. Tällaisina 



20

Suominen 2011

kuluina käsitellään myös liiketoiminnan uudelleenorganisoinnista 
aiheutuvat kulut.

Rahoitustuotot ja kulut
Tilinpäätöksessä rahoitustuottoina ja -kuluina esitetään seuraavat 
rahoitusvaroista ja -veloista kirjattavat tuotto-, kulu-, voitto- ja 
tappioerät:
 – voitot ja tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
vista rahoitusvaroista ja veloista, myytävissä olevista rahoitus-
varoista, eräpäivään asti pidettävistä sijoituksista, lainoista ja 
muista saamisista ja jaksotettuun hankintamenoon arvoste-
tuista rahoitusveloista

 – 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 kirja-
taan liiketoiminnan 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. 
Keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja tilinpäätöspäivän 
arvioihin 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 
varalta konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4 kuvatun periaatteen 
mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksikköjen kerrytettävissä ole-
vat rahamäärät perustuvat käyttöarvolaskelmiin. Nämä laskelmat 
edellyttävät arvioiden tekemistä. Toteutuneet rahavirrat voivat 
poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska 
yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden 
ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskel-
missa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa mer-
kittävien arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Laskelmiin liittyvää 
herkkyyttä on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 4.

2) Aineellisten hyödykkeiden arvo
Aineellisten hyödykkeiden osalta niiden kirjanpitoarvoja verra-
taan hyödykkeiden kerrytettävissä olevaan rahamäärään, mikäli 
on syytä olettaa, ettei niiden arvo edusta käypää arvoa. Kerry-
tettävä rahamäärä voi olla hyödykkeen käypä arvo tai tätä kor-
keampi käyttöarvo, joka lasketaan diskonttaamalla vastaiset 

hyödykkeen rahavirrat nykyarvoonsa. Rahavirtojen määrään ja 
ajoitukseen liittyy riskejä.

3) Tuloverot
Konserni on tuloverotuksen kohteena useassa eri maassa. Tulo-
verojen kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla 
edellyttää merkittävää harkintaa. Useiden liiketoimien ja laskel-
mien osalta lopullisen veron määrä on epävarma. Konsernissa 
ennakoidaan tulevia verotarkastuksia ja kirjataan velkoja, jotka 
perustuvat arvioihin siitä, joudutaanko maksamaan lisää veroja. 
Konserni arvioi tilinpäätösten yhteydessä laskennallisten verosaa-
tavien kirjausperusteet. Tätä varten arvioidaan, miten todennä-
köisesti tytäryhtiöillä on kerrytettävissä verotettavaa tuloa, jota 
vastaan käyttämättömät verotukselliset tappiot tai käyttämät-
tömät verotukseen liittyvät hyvitykset voidaan hyödyntää. Jos 
lopullinen vero poikkeaa alun perin kirjatuista määristä, erot vai-
kuttavat sekä kauden verotettavaan tuloon perustuviin verosaa-
misiin ja velkoihin että laskennallisiin verosaamisiin ja -velkoihin 
kaudella, jolla ne todetaan. 

Verolaskelman herkkyyttä voidaan arvioida muutoksilla, jotka 
seuraisivat jos lopullinen verotettava tulos tai vahvistettava tap-
pio poikkeaisi johdon arvioimasta 10 %:lla. Tällöin verosaatavat 
pienenisivät 313 tuhannella eurolla poikkeaman ollessa epäedul-
linen, tai kasvaisivat 313 tuhannella eurolla poikkeaman ollessa 
edullinen.
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Konsernin segmenttiraportoinnissa liiketoimintasegmentit perus-
tuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja raportoin-
tiin. Liiketoimintasegmentit valmistavat tuotteita, joihin liittyvät 
riskit ja kannattavuus ovat erilaiset verrattuina muiden liiketoi-
mintasegmenttien tuotteisiin.

Liiketoimintasegmenttien varat ja velat sisältävät vain suoraan 
liiketoimintaan liittyvät erät ja näihin kohdistetut liikearvot.

Tuloslaskelmaan sisältyvät kohdistamattomat erät sisältävät kon-
sernin jakamattomia kuluja. Kohdistamattomat varat sisältävät 
konsernihallintoon sisältyviä eriä, laina- ja muita saatavia ja osak-

keita. Kohdistamattomat velat sisältävät konsernin hallintoon liit-
tyviä eriä, lainoja rahoituslaitoksilta ja sijoittajilta sekä veroja.

Konsernin maantieteellisten segmenttien jako perustuu erilai-
siin toimintaympäristöihin ja niihin liittyviin riskeihin ja kannat-
tavuuteen. Maantieteellisten segmenttien liikevaihto esitetään 
asiakkaiden sijainnin mukaan ja varat varojen sijainnin mukaan. 
Liikearvo on kohdistettu kokonaan Suomeen. 

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

2. Segmentti-informaatio

Liiketoimintasegmentit 2011

1 000 € Pyyhintä
Jousto-

pakkaukset
Kohdista-
mattomat Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto

– Liikevaihto yhteensä 157 761 94 203 2 635 254 599

– Sisäinen liikevaihto –5 431 –29 089 –3 606 –38 127

– Kurssierot –17 –266 99 –183

Ulkoinen liikevaihto yhteensä 152 313 64 848 2 635 –3 507 216 289

Liikevoitto ennen arvonalentumisia –3 072 –69 –1 540 –148 –4 829

Arvonalentumiset 

Liikevoitto –3 072 –69 –1 540 –148 –4 829

Varat ilman liikearvoa 274 882 44 372 308 714 –324 181 303 788

Liikearvo 34 298 34 298

Varat yhteensä 309 180 44 372 308 714 –324 181 338 085

Velat 49 616 11 175 368 102 –199 545 229 348

Investoinnit 1 910 1 851  203 3 964

Poistot 6 524 3 049  262 9 835

Arvonalentumiset 

Henkilöstö keskimäärin (muunnettuna 
kokopäiväisiksi)  418  479  10  907
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Maantieteelliset segmentit

Liikevaihto konsernin ulkopuolelle asiakkaan sijainnin mukaan

1 000 € 2011 2010

Suomi 27 547 27 053

Muu Eurooppa 144 561 129 387

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 41 665 10 530

Muut maat 2 515 6 468

Yhteensä 216 289 173 438

Varat ml. liikearvo yhteensä maittain varojen sijainnin mukaan

1 000 € 2011 2010

Suomi 106 432 73 830

Muu Eurooppa 110 878 45 531

Pohjois-Amerikka 120 775

Yhteensä 338 085 119 361

Investoinnit yhteensä maittain

1 000 € 2011 2010

Suomi 2 328 3 746

Muu Eurooppa 1 451 2 444

Pohjois-Amerikka  185

Yhteensä 3 964 6 190

Liiketoimintasegmentit 2010

1 000 € Pyyhintä
Jousto-

pakkaukset
Kohdista-
mattomat Eliminoinnit Yhteensä

Liikevaihto

– Liikevaihto yhteensä 115 439 91 487 1 384 208 310

– Sisäinen liikevaihto –7 296 –24 553 –2 246 –34 094

– Kurssierot 16 –794 1 –777

Ulkoinen liikevaihto yhteensä 108 159 66 140 1 384 –2 245 173 438

Liikevoitto ennen arvonalentumisia –3 699 –1 941 –110 –4 –5 755

Arvonalentumiset –4 906 –163 –5 069

Liikevoitto –8 605 –1 941 –110 –4 –10 824

Varat ilman liikearvoa 49 152 45 950 110 315 –104 555 100 863

Liikearvo 18 498 18 498

Varat yhteensä 67 650 45 950 110 315 –104 555 119 361

Velat 11 620 10 048 87 917 –23 511 86 075

Investoinnit 2 278 3 788  124 6 190

Poistot 6 117 3 181  24 9 322

Arvonalentumiset 4 906  163 5 069

Henkilöstö keskimäärin (muunnettuna 
kokopäiväisiksi)  369  521  11  901
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Suominen hankki Ahlstromin Home and Personal -kuitukan-
gasliiketoiminnan lokakuussa 2011. Yrityskauppaan liittyvät 
tuotantoyksiköt sijaitsevat Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa 
ja Brasiliassa. Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta siir-
tyi Suominen Yhtymälle 31.10.2011, mutta ei vielä sisältänyt 
 Brasilian liiketoimintaa. Brasilian osalta viranomaisten hyväksyn-
nän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 alkupuolella.

Yrityskaupan johdosta Suominen kasvaa merkittävästi ja siitä 
tulee pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Ostettu 

liiketoiminta kattaa Suomisen Pyyhintä-segmenttiä selvästi laa-
jemmat maaniteteelliset markkinat sekä laajentaa tuotetarjontaa 
kotitalouksien ja teollisuuden pyyhintätuotteissa käytettäviin kui-
tukangasmateriaaleihin. Kauppa toteutettiin pääosin ostamalla 
liiketoimintaa kuuluvat varat ja velvoitteet eri maihin perustettui-
hin yhtiöihin. Hankinnassa syntyi eri maissa paikallisesti liikearvoa, 
mikä on kuitenkin verotuksissa hyödynnettävissä. Hankinnan 
seurauksena syntyi myös konserniliikearvoa, jota ei poisteta.

3. Hankitut liiketoiminnot

Luovutettu vastike Käypä arvo

Käteisvarat 101 158

Omanpääomanehtoiset instrumentit 66 666 666 osaketta á 0,45 euroa per osake 30 000

Luovutettu vastike yhteensä 131 158

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat alustavien 
laskelmien mukaan seuraavat:

1 000 € Liitetieto

Hankittujen 
nettovarojen 

käypä arvo

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 89 124

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 4 12 584

Muut pitkäaikaiset saamiset 18

Vaihto-omaisuus 10 26 795

Myyntisaamiset ja muut saamiset 11,12 6 171

Rahavarat 13 1 030

Varat yhteensä 135 722

Henkilöstöetuudet 20 872

Rahoitusvelat 15 9 784

Muut velat ja varaukset 18 9 708

Velat yhteensä 20 364

Nettovarallisuus 115 358

Liikearvo 4 15 800

Hankintameno yhteensä 131 158

Liikearvon syntyminen hankinnassa

Luovutettu vastike 131 158

Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus –115 358

Liikearvo 15 800

Kaupassa luovutetusta vastikkeesta 30 miljoonaa euroa on Ahl-
strom Oyj:n Suomisen osakeannissa merkitsemät 66,7 miljoonan 
osakkeen arvo 0,45 kappalehinnalla kaupan toteutumishetken 
noteerauksen mukaan.

Yhdistämisessä tuotannolliset koneet ja kiinteistöt on kirjattu 
käypiin arvoihin. Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä 
arvo on 6,2 miljoonaa euroa. Saamisten bruttomäärä on 6,3 
miljoonaa euroa, josta 0,1 miljoonaa euroa odotetaan olevan 
perimiskelvotonta.

Aineettomien hyödykkeiden käyvän arvon kirjaukset on tehty 
asiakassopimuksista ja teknologiasta. Hankittujen yksilöitävissä 
olevien aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on 12,6 mil-
joonaa euroa, mikä sisältää teolliset oikeudet ja asiakassuhteet. 
Aineettomien hyödykkeiden käyvät arvot on määritetty niiden 
arvioitujen taloudellisten kestoaikojen ja diskontattujen kassa-
virtojen perusteella.



24

Suominen 2011

Liikearvo sisältää aineettomia oikeuksia (esimerkiksi synergiahyö-
dyt ja henkilöstöön liittyvä tietotaito), jotka eivät täyttäneet kaik-
kia IFRS 3:n ehtoja kirjattaviksi erillisinä omaisuuserinä.

Velkojen ja vastuiden käypä arvo on 20,4 miljoonaa euroa. 
Etuuspohjaisten palkitsemisjärjestelmien käypä arvo perustuu 
aktuaarin laskelmiin. Liiketoiminnan hankintaan liittyvät menot 
2,9 miljoonaa euroa sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Hankitun liiketoiminnan liikevaihto on 1.11. 2011 lukien ollut 
42,9 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen –1,1 miljoonaa 
euroa. Konsernin liikevaihto olisi ollut 491,7 miljoonaa euroa ja 
liikevoitto 1,0 miljoonaa euroa, mikäli kauppa olisi toteutunut 
vuoden 2011 alussa ja hankinnan kulut vuoden 2010 lopussa.

Tilikauden 2010 hankinnat
Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja vuonna 2010.

4. Aineettomat hyödykkeet

1 000 €
Aineettomat 

oikeudet Liikearvo

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet

Ennakko -
maksut Yhteensä 2011

2011

Hankintameno 1.1. 2 361 18 498  777  113 21 749

Liiketoimintojen yhdistäminen 6 596 15 800 5 988 28 384

Muuntoero –4 –1 –5

Siirrot erien välillä  190 –190

Romutukset –1 –1

Lisäykset  19  1  203  223

Hankintameno 31.12. 9 161 34 298 6 765  126 50 349

Kertyneet poistot 1.1. –1 972 –503 –2 475

Muuntoero  4  4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  1  1

Tilikauden poistot –280 –155 –436

Kertyneet poistot 31.12. –2 247 –658 –2 906

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 913 34 298 6 106  126 47 443

1 000 €
Aineettomat 

oikeudet Liikearvo

Muut 
aineettomat 
hyödykkeet

Ennakko -
maksut Yhteensä 2011

2010

Hankintameno 1.1. 1 282 23 404 1 119  85 25 890

Muuntoero  1  51  52

Muut muutokset  941  1  942

Siirrot erien välillä  129 –129

Vähennykset ja myynnit –401 –401

Arvonalentumiset –4 906 –4 906

Romutukset –5 –5

Lisäykset  13  8  156  177

Hankintameno 31.12. 2 361 18 498  777  113 21 749

Kertyneet poistot 1.1. –919 –772 –1 691

Muuntoero –1 –51 –52

Muut muutokset –941 –941

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  5  399  404

Tilikauden poistot –116 –79 –195

Kertyneet poistot 31.12. –1 972 –503 –2 475

Kirjanpitoarvo 31.12.  389 18 498  274  113 19 274

Aineettomat oikeudet ja muut aineettomat hyödykkeet
Liiketoimintojen hankinnassa Suomiselle siirtyi asiakassuhteita ja 
teollisia oikeuksia 12,6 miljoonan euron arvosta.

Hyödykkeiden käyvät arvot on määritetty niiden arvioitujen talou-
dellisten kestojen sekä diskontattujen kassavirtojen perusteella.
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Liikearvo
Suomisella liikearvoa on syntynyt Codin hankinnasta vuonna 
2003 ja Ahlstrom Home and Personal -liiketoiminnan ostosta 
vuonna 2011. Vuonna 2011 Codin yrityskaupan liikearvoa oli 
tilinpäätöshetkellä jäljellä 18 497 tuhatta euroa, joka oli koko-
naisuudessaan kohdistettu Codi Wipes -rahavirtayksikölle. Vuo-
den 2011 yrityshankinnassa liikearvon määrä oli 15 800 tuhatta 
euroa, ja se on kohdistettu Kuitukankaat-rahavirtayksikölle.

Tilinpäätöksessä rahavirtayksiköiden kerrytettävissä oleva raha-
määrä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon 
avulla. Ennakoidut rahavirrat perustuvat toteutuneeseen kehi-
tykseen, vuosisuunnitelmiin ja strategiatyön pohjalta laadittui-
hin viiden vuoden ennusteisiin. Ennusteiden keskeiset perusteet 
on tarkistettu tilinpäätöksen yhteydessä. Viiden vuoden jakson 
jälkeisen jäännösarvon rahavirrat on ekstrapoloitu toimialakoh-
taisella kasvuprosentilla. Käyttöarvojen keskeiset oletukset liit-
tyvät rahavirtayksiköiden volyymin kehitykseen, toiminnan kan-
nattavuuteen, kustannus- ja investointitasoon sekä käytettyyn 
diskonttauskorkoon. 

Ennustejaksolla Codi Wipesin vuosikasvuksi on arvioitu keski-
määrin 4,3 %. Vuonna 2011 liikevaihto oli samalla tasolla kuin 
edellisvuonna. Suunnitelmissa on tarkoitus kasvaa keskeisten 
asiakkaiden kasvun ja uusien tuotesovellusten ansioista. Yksikön 
toimintaa rationalisoidaan edelleen. Volyymikasvun ja kustan-
nusten rationalisointien ansiosta yksikön kannattavuus paranee 
nykyisestä tasosta. Kuitukankaat -rahavirtayksikön kasvuksi 
ennustejaksolla on arvioitu 1,6 % p.a. Jakson alun luvuissa on 
varauduttu pyyhintätuotteiden kysynnän pehmeyteen taloudel-
lisen tilanteen vaikuttaessa kuluttajien käyttäytymiseen varsin-
kin Euroopassa. Myyntihintojen arvioidaan taantuman johdosta 
aluksi hieman laskevan, mutta palautuvan sen jälkeen aikai-
semmalle tasolle. Rahavirtayksikön kustannuksissa saavutetaan 
säästöjä suunnittelujakson alussa. Rahavirtayksiköiden korva-
usinvestoinnit on arvioitu taloudelliseen pitoaikaan perustuvien 
suunnitelmapoistojen perusteella siten, että niillä voidaan säilyt-
tää nykyinen tuotantokapasiteetti. 

Diskonttauskorkojen määrittämisessä on käytetty laskenta-ajan-
kohdan pääomakustannusta tavoitteelliselle rahavirtayksikön 
pääomarakenteelle, jossa velan suhde omaan pääomaan on 
80 %. Pääomakustannus on laskettu oman pääoman ja vieraan 
pääoman keskimääräisenä kustannuksena ennen veroja ottaen 
huomioon riskittömän sijoituksen tuottovaade, oman pääoman 
riskilisä ja vieraan pääoman rahoittajien marginaali. Vieraan pää-
oman kustannuspohjana on käytetty kassavirtayksikön toiminta-
maittain painotettua keskikorkoa 10 vuoden valtiopapereille.

Laskennan pohjalla olevat keskeiset olettamat ovat:

Kuitu-
kankaat 

2011

Codi 
Wipes 

2011 2010

Diskonttauskorko 11,0 % 10,4 % 10,8 %

Liikevaihdon kasvu 2012–16 
(2011–15) 1,6 % 4,3 % 3,0 % 

Jäännösarvon vuotuinen kasvu 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Jäännösarvon liikevoitto % 6,8 % 6,2 % 6,2 %

Korvausinvestoinnit /liikevaihto 4,2 % 2,6% 3,5 %

Arvonalentumistestauksen laskelmat perustuvat tilinpäätöshet-
ken arvioihin tulevaisuudesta. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden 
käyttöarvojen riskitarkastelussa on arvioitu rahavirtojen määrän 
ja ajoituksen vaihtelua. Laskelmiin sisältyvää epävarmuutta ja 
riskiä on huomioitu diskonttauskorossa, jäännösjakson 1 – 2 % 
todennäköistä kasvua alhaisemmalla kasvulla sekä kokemuspe-
räisellä tiedolla aikaisemmista testivirheistä. Jokseenkin mahdol-
linen muutos keskeisessä oletuksessa saattaisi johtaa siihen, että 
Codi Wipesin kirjanpitoarvo ylittää käyttöarvon. Tilinpäätöshet-
kellä yksikön kerryttävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoar-
von 2,9 miljoonalla eurolla. 

Laskelmiin sisältyvää riskiä on tarkasteltu herkkyytenä yleisten 
olettamien epäedullisille muutoksille.

Codi Wipesin laskentaoletuksien marginaalit tilanteeseen, jossa 
käyttöarvo laskee kirja-arvoon, ovat seuraavat:

2011 2010

Diskonttaustekijä 1,0 %  1,0 %

Jäännösarvon liikevoitto –1,3 % –0,7 %

Liikevaihdon kasvu 2012–16 (2011–15) –1,3 % –0,8 %

Jäännösarvon kasvu –1,6 % –1,4 %

Korvausinvestoinnit /liikevaihto 1,3 % 0,9 %

Mahdollinen kulutuspohjainen inflaatio voisi nostaa korkotasoa, 
mutta merkitsisi myös parempaa myynnin kehitystä kulutusky-
synnän noustessa. Rahavirtayksiköiden jäännösarvon vuosikas-
vun nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tulisi tällaisessa tilanteessa 
kompensoiduksi diskonttokoron 0,8 prosenttiyksikön nousulla 
siten, että yksiköiden käyttöarvo säilyisi muuttumattomana.
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5. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

1 000 €
Maa-  

alueet
Raken- 
nukset

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 

keskeneräiset
Yhteensä 

2011

2011

Hankintameno 1.1. 1 363 63 193 200 537 536 2 564 268 193

Liiketoimintojen yhdistäminen 1 046 10 147 74 365 37 3 529 89 124

Muuntoero 4 –54 3 041 –276 2 715

Lisäykset 450 537 2 692 3 678

Vähennykset ja myynnit –5 405 –468 –5 872

Romutukset –45 –45

Muut muutokset 119 –11 108

Siirrot erien välillä 867 3 878 31 –4 776

Hankintameno 31.12. 2 412 74 602 277 027 604 3 255 357 900

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –42 612 –171 250 –458 –214 320

Muuntoero 147 949 –1 1 096

Muut muutokset –38 –38

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 4 646 4 646

Tilikauden poistot –2 367 –7 012 –20 –9 399

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –44 831 –172 704 –479 –218 014

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 412 29 771 104 323 125 3 255 139 886

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 100 043

1 000 €
Maa-  

alueet
Raken- 
nukset

Koneet ja 
kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko- 
maksut ja 

keskeneräiset
Yhteensä 

2010

2010

Hankintameno 1.1. 1 349 61 757 142 344  206 2 792 208 448

Muuntoero  22  220 1 282  7 1 531

Loppuun poistetut –107 –107

Lisäykset  138  800 4 946 5 884

Vähennykset ja myynnit –8 –182 –8 086 –8 276

Romutukset –1 505 –1 505

Muut muutokset  704 61 228  330  119 62 381

Siirrot erien välillä  556 4 744 –5 300

Arvonalentumiset –163 –163

Hankintameno 31.12. 1 363 63 193 200 537  536 2 564 268 193

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. –39 724 –111 576 –104 –151 404

Muuntoero –36 –868 –904

Muut muutokset –692 –61 064 –330 –62 086

Loppuun poistetut  107  107

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot  94 9 000 9 094

Tilikauden poistot –2 254 –6 849 –24 –9 127

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. –42 612 –171 250 –458 –214 320

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 363 20 581 29 287  78 2 564 53 873

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 27 023
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Liiketoimintojen hankinnassa Suomiselle siirtyi maa-alueita 1,0, 
rakennuksia 10,0, koneita ja kalustoa 72,5 ja muita aineellisia 
hyödykkeitä 3,6 miljoonan euron arvosta. Hankintahetkellä hyö-
dykkeet arvostettiin käypään arvoonsa ulkopuolisten arvioiden 
sekä arvioitujen taloudellisten pitoaikojen perusteella.

Aineellisten hyödykkeiden osalta seurataan, onko olemassa 
tekijöitä, jotka antaisivat aihetta olettaa, että niiden määrä ei 
edusta käypää arvoa. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa 
omaisuuserän markkina-arvon huomattava lasku, liiketoiminta-
ympäristön haitallinen muuttuminen, omaisuuserän käyttömää-
rän tai -tavan haitallinen muuttuminen tai taloudellisen suoritus-
kyvyn huonontuminen suhteessa odotettuun.

Mikäli yllä kuvattuja tekijöitä havaitaan, aineellisten hyödykkei-
den kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään joko niin, että 
se on käypä arvo vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla 
tai tätä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvoa määritettäessä arvi-
oidut vastaiset rahavirrat diskontataan nykyarvoonsa perustuen 
diskonttauskorkoihin, jotka kuvastavat kyseisen rahavirtaa tuot-
tavan yksikön keskimääräistä pääomakustannusta ennen veroja. 
Käyttöarvojen riskitarkastelu arvioidaan rahavirtojen määrän ja 
ajoituksen vaihteluun perustuen. Aineellisten hyödykkeiden vas-
taisia kassavirtoja tarkastellaan viiden vuoden jaksolla ja jään-
nösarvona laskelmissa käytetään arvioita omaisuuserän toden-
näköisestä nettoluovutushinnasta.

6. 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

Suominen Italy Holding, s.r.l. Mozzate, Italia 100,0

Suominen Spain Holding, S.A., Alicante, Espanja 100,0

Suominen US Holding, Inc., Windsor Locks, Yhdysvallat 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

Cressa Nonwovens s.r.l., Mozzate, Italia 100,0

Mozzate Nonwovens s.r.l., Mozzate, Italia 100,0

Alicante Nonwovens S.A.U., Alicante, Espanja 100,0

Bethune Nonwovens, Inc., Bethune, Yhdysvallat 100,0

Green Bay Nonwovens, Inc. Green Bay, Yhdysvallat 100,0

Windsor Locks Nonwovens, Inc., Windsor Locks, Yhdysvallat 100,0
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7.  Rahoitusvarojen luokittelu IAS 39 mukaisiin arvostusluokkiin

31.12.2011 konsernin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin varoihin kirjattujen rahoituserien kirjanpitoarvo oli yhteensä 84 174 tuhatta euroa 
(2010: 16 824 tuhatta euroa). 

Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti Liite

1 000 €

Käypään 
arvoon 

tulosvaikut-
teisesti 

kirjattavat 
varat

Eräpäivään 
asti 

pidettävät 
sijoitukset

Lainat ja 
muut 

saamiset

Myytävissä 
olevat 

rahoitus-
varat

Johdan-
naiset 

suojaus-
lasken-
nassa

Tase-erien 
kirjan  -

pitoarvo
Käypä 

arvo

2011

Myytävissä olevat rahoitusvarat 212 212 212 8
Eräpäivään asti pidettävät 
sijoitukset 445 445 445

Myyntisaamiset 41 798 41 798 41 798 11

Muut saamiset 39 832 871 871 12

Sidotut rahoitusvarat 25 000 25 000 25 000 14

Rahavarat 15 887 15 887 15 887 13
Yhteensä 39 445 83 517 212 84 174 84 174

2010

Myytävissä olevat rahoitusvarat 212 212 212 8
Eräpäivään asti pidettävät 
sijoitukset 354 354 354

Myyntisaamiset 10 817 10 817 10 817 11
Johdannaissopimukset 
suojauslaskennassa 1 106 1 106 1 106 20

Muut saamiset 1 082 1 082 1 082 12

Rahavarat 3 253 3 253 3 253 13

Yhteensä 354 15 152 212 1 106 16 824 16 824

Konsernin soveltamat käyvän arvon 
määrittämisperiaatteet rahoitusvaroissa

Myytävissä olevat rahoitusvarat ja 
eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
Myytävissä olevat rahoitusvarat ja eräpäivään asti pidettävät 
sijoitukset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektii-

visen koron menetelmää. Tilinpäätöshetkellä näiden varojen kir-
janpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa.

Myyntisaamiset, muut saamiset ja rahavarat
Muiden kuin johdannaissopimuksiin perustuvien saamisten ja 
rahavarojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää 
arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen saamis-
ten maturiteetti huomioon ottaen.

8. Myytävissä olevat rahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat sisältävät noteerattuja ja notee-
raamattomia osakkeita sekä sijoituslainoja.

1 000 € 2011 2010

Kirjanpitoarvo 1.1. 212 212

Kirjanpitoarvo 31.12. 212 212
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9. Laskennalliset verot

1 000 € 2011 2010

Laskennalliset verosaamiset 

Omaan pääomaan kirjatut 

Arvonmuutosrahasto 168

Tulokseen kirjatut 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  –3  29

Käyttämättömät verotappiot  2 119 1 129

Muut väliaikaiset erot   472  181

Laskennalliset verosaamiset yhteensä 2 756 1 339

Laskennalliset verovelat 

Omaan pääomaan kirjatut 

Arvonmuutosrahasto  296

Oman pääoman muuntoerot  734  25

Tulokseen kirjatut 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  2 154 2 532

Muut väliaikaiset erot   773  77

Laskennalliset verovelat yhteensä 3 661 2 930

Laskennallinen nettoverovelka   905 1 591

Tilikaudella omaan pääomaan  
kirjattu vero

Kassavirran suojaukset 446 –432

Muuntoerot 443 –222

Yhteensä  888 –654

Laskennallinen verosaaminen kirjataan niistä vahvistetuista tap-
pioista, joita voidaan todennäköisesti hyödyntää tulevina vuo-
sina saman valtion alueella syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. 
Verosaamisten kirjaaminen perustuu tulosennusteisiin, jotka 
osoittavat verohyödyn realisoitumisen on todennäköistä.

Konsernilla oli 31.12.2011 yhteensä 9,0 miljoonaa euroa aiem-
pien vuosien vahvistettuja tappioita. Tilikauden tuloksen perus-
teella odotetaan verotuksessa vahvistettavien tappioiden mää-
räksi 16,3 miljoonaa euroa. Konserni on kirjannut verosaatavia 
aikaisemmin vahvistetuista 8,2 miljoonan euron tappiosta sekä 
6,9 miljoonan euron tilikauden tappiosta. Konsernin arvioidaan 
pystyvän tappiontasaukseen vasta usean vuoden päästä, minkä 
johdosta tappiontasaukseen liittyy merkittävästi epävarmuutta. 
Tappiot vanhenevat vuonna 2020.

Konsernitilinpäätökseen ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa 
tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista, koska voitonjako 
on konsernin päätösvallassa eikä voitonjako ole todennäköinen 
lähitulevaisuudessa.

10. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2011 2010

Aineet ja tarvikkeet 20 763 9 769

Keskeneräiset tuotteet 3 989 3 152

Valmiit tuotteet 21 099 11 452

Ennakkomaksut  122

Vaihto-omaisuus yhteensä 45 972 24 373

Hankintamenoon arvostettuna vaihto-omaisuuden arvo on 
46 386 tuhatta euroa (25 092 tuhatta euroa). Vaihto-omaisuuden 
arvoa on alennettu epäkurantin omaisuuden osalta 414 tuhan-
nella eurolla (719 tuhannella eurolla).

11. Myyntisaamiset

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioiksi kirjatut erät:

1 000 € 2011 2010

Erääntymättömät 36 688 7 660

Erääntyneet

Alle 5 päivää 1 039 222

5–30 päivää 2 859 1 301

31–120 päivää 1 070 1 495

Yli 120 päivää 141 139

5 110 3 156

Myyntisaamiset yhteensä 41 798 10 817

Tilikauden aikana luottotappioita on kirjattu myyntisaamisista 76 
tuhannella eurolla (31 tuhatta euroa).

Myyntisaamiset jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 € 2011 2010

EUR 20 048 7 555

SEK 446 986

PLN 407 477

RUB 1 130 1 397

NOK 269 107

USD 19 264 164

Muut valuutat 233 131

Yhteensä 41 798 10 817

Suomisella on käytössään myyntisaamisten myyntiohjelma, jonka 
mukaisesti konserniyhtiöt myyvät saatavien oikeudet peruutta-
mattomasti pankille. Tilikauden lopussa myytyjen saatavien saldo 
oli 10,9 miljoonaa euroa (14,0 miljoonaa euroa).
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12. Muut saamiset

1 000 € 2011 2010

Muut saamiset 
Johdannaissopimusten käypä arvo, 
suojauslaskenta 1 106

Välilliset verot 3 192 1 626

Liiketoiminnan hankinta 4 700

Muut  776  440

Muut saamiset yhteensä 8 668 3 172

Saaminen liiketoiminnan hankinnasta liittyy kauppahinnan sel-
vitykseen, minkä mukaisesti osapuolien välinen kauppahinta 
määräytyy lopullisesti omaisuuden siirtohetken liikepääomien 
perusteella. 

Siirtosaamiset 

Kela, työterveyshuollon korvaukset  101  106

Lakisääteiset ja muut vakuutukset  308  10

Välilliset verot  99

Vakuutuskorvaukset 570

Saatavat määräalennuksista  832 1 082

Lainajärjestelyerät 4 998  447

Muut 1 904  849

Siirtosaamiset yhteensä 8 812 2 494

Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 17 480 5 666

13. Sidotut rahoitusvarat

1 000 € 2011 2010
Talletus Brasilian alustavasta kauppahinnasta 
sulkutilillä 25 000

Yhteensä 25 000

14. Rahavarat

1 000 € 2011 2010

Pankkisaamiset 15 887 3 253

Rahavarojen käypä arvo vastaa niiden nimellisarvoa.

15. Oma pääoma

Osakepääoma
Osakkeiden 
lukumäärä

Osakepääoma  
€

Ylikurssirahasto 
€

SVOP-rahasto  
€

Omat osakkeet 
€

Yhteensä 
€

31.12.2010 47 395 014 11 860 056 24 680 588 9 708 433 –163 365 46 085 712

Osakeanti 198 539 108 87 345 978 87 345 978
Omien osakkeiden 
luovutus  119 746  119 746

31.12.2011 245 934 122 11 860 056 24 680 588 97 054 411 –43 619 133 551 436

Suominen Yhtymä Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 11 860 056 
euroa ja osakkeiden lukumäärä 245 934 122 kappaletta. Enim-
mäisosakepääoma on 20 000 000 euroa. Osakkeella ei ole nimel-
lisarvoa. Osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Kaikki 
liikkeellelasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2011 
yhteensä 3 717 042 osaketta (2010: 6 166 089 osaketta), jotka 
oikeuttavat 1,5 %:iin (2010: 13,0 %:iin) osakkeista ja äänistä.

Pääomalainan konversio
Osakeannin yhteydessä pääomalainan lainanantajat konvertoi-
vat lainaa omaksi pääomaksi yhteensä 4 799 997 osaketta 0,45 
euron hintaa osakkeelta, eli 2 159 999 euroa.

Optio-oikeudet
Suomisen kesäkuussa toteuttamaan osakeantiin liittyen hallitus 
päätti oikaista optio-ohjelmien ehtoja siten, että optionhaltijalla 
on merkintäoikeusannin jälkeen oikeus yhtä suureen suhteelli-
seen osuuteen yhtiöstä kuin ennen antia. Merkintähintoja on 
oikaistu alla olevan mukaisesti.

Optio-oikeus Merkintäsuhde Merkintähinta/osake Merkintäaika
Osakkeita 

merkittävissä

Oikeuden 
syntymisjakson 

päättyminen

2009A 1:1 0,95 2.5.2011– 30.10.2012 250 000 02.05.2011

2009B 1:1 0,96 2.5.2012– 30.10.2013 300 000 02.05.2012

550 000
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2011
Keskimääräinen

merkintähinta 
€/osake Optioita kpl

2010
Keskimääräinen

merkintähinta 
€/osake Optioita kpl

Tilikauden alussa 0,99 870 000 1,95 425 000
Osake-annin vaikutus merkittävissä oleviin optioihin 0,44 425 000
Myönnetyt optiot sarja 2009B 0,96 300 000
Rauenneet optiot sarjat 2006C 1,05 –200 000
Rauenneet optiot sarjat 2007A 1,94 –170 000
Rauenneet optiot sarjat 2007B 1,05 –120 000
Yhtiölle palautuneet optiot sarja 2007B 1,05 –60 000
Yhtiölle palautuneet optiot sarja 2009A 0,95 –50 000
Tilikauden lopussa 0,96 550 000 0,99 870 000

Tilikauden aikana optiolajien 2006C ja 2007B merkintäaika päät-
tyi ja optiot raukesivat arvottomina. Tilikaudella ei ollut toteu-
neita optioita.

Arvostuksessa käytetyt muuttujat 2009A 2009B
Myöntämispäivänä määritelty option käypä 
arvo 0,17 0,21

Myöntämispäivä 16.6.2009 2.12.2010

Osakehinta myöntämispäivänä 1,46 1,49

Osakeannissa tarkistettu osakehinta 0,95 0,96
Ulkona olevien optioiden lukumäärä 
31.12. 250 000 300 000

Odotettu volatiliteetti (%) 30 % 38 %
Odotettu option voimassaoloaika 
myöntämispäivänä (vuosina) 3,4 3,4

Riskitön korko (%) 1,50 % 1,70 %

Optio-oikeudet
Vuoden 2006 optio-ohjelman 2006C-optioiden merkintäaika 
päättyi ja optiot raukesivat arvottomina. Samoin vuoden 2007 
optio-ohjelman 2007A-optioiden merkintäaika päättyi ja optiot 
raukesivat arvottomina. 

Optio-ohjelman 2009 mukaisesti optio-oikeuksia annetaan 
yhtiön toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille hallituksen 
määräämällä tavalla yhteensä enintään 900 000 kappaletta, 
joista kukin oikeuttaa merkitsemään yhden Suominen Yhtymä 
Oyj:n osakkeen. Optio-oikeuksista 300 000 kappaletta on mer-
kitty tunnuksella 2009A, 300 000 kappaletta tunnuksella 2009B 
ja 300 000 kappaletta tunnuksella 2009C. Vuonna 2009 on 
2009A-optioita annettu ohjelman mukaisesti 300 000 kappa-
letta. Osakkeiden merkintähinta, 0,95 euroa, on yhtiön osakkeen 
vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 
toukokuussa 2009 korjattuna osakeantikorjauksella. Osakkeiden 
merkintäaika optio-oikeudella 2009A on 2.5.2011–30.10.2012. 
Vuonna 2010 on 2009B-optioita annettu ohjelman mukaisesti 
300 000 kappaletta. Osakkeiden merkintähinta, 0,96 euroa, on 
yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:ssä joulukuussa 2010 korjattuna osakeantikorjauk-
sella. 2009A-optioita on palautunut 50 000 kappaletta. Optio-
oikeuksien 2009C merkintäoikeudet määräytyvät vuonna 2011. 

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 
245 934 122 kappaletta, voi se optio-oikeuksien myötä nousta 
enimmillään 246 484 122 kappaleeseen.

Myönnettyjen optioiden ja osakkeiden käyvät arvot kirjataan IFRS 
2 Osakeperusteiset maksut -standardin mukaisesti tuloslaskel-
maan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson aikana. Osakeperus-
teisia kuluja on kirjattu tuloslaskelmaan vuonna 2011 26 tuhatta 
euroa (vuonna 2010: 29 tuhatta euroa). Käypä arvo määritellään 
Binomimallilla (Cox-Ross-Rubinstein variaatio).

Optioehdot
Optio-oikeudet antavat oikeuden merkitä Suominen Yhtymä 
Oyj:n osakkeita optio-ohjelman ehtojen mukaisella merkintä-
hinnalla ehtojen määräämänä aikana. Kaikkien optio-oikeuksien 
merkintäsuhde on 1:1. Optio-oikeuksia, joiden osakemerkinnän 
aika ei ole alkanut ja joihin oikeus ei ole siten syntynyt, ei saa luo-
vuttaa kolmannelle. Jos työ- tai toimisuhde päättyy muusta syystä 
kuin eläkkeelle siirtymisen tai kuoleman johdosta, on osallistujan 
viipymättä tarjottava vastikkeetta yhtiölle sellaiset optio-oikeudet, 
joiden osakemerkinnän aika ei ole alkanut. Merkintäajan päätty-
misen 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 mää-
räytymisen jälkeen ja ennen osakemerkintää jaettavien osa-
kekohtaisten osinkojen määrällä. 31.12.2011 ulkona olevien 
optio-oikeuksien perusteella voidaan yhteensä merkitä enintään 
550 000 uutta osaketta, mikä on 0,2 % yhtiön tämänhetkisestä 
osakemäärästä ja sen tuottamista äänistä. Yhtiön oma pääoma 
voi näiden merkintöjen seurauksena nousta enintään 525 500 
euroa. 31.12.2011 tytäryhtiön hallussa oli 50 000 myönnettyä 
2009A -optiota, joiden merkintähinta on 0,95 euroa.

Tytäryhtiön hallussa olevilla optioilla merkittävien osakkeiden 
osuus yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä ja sen tuottamista 
äänistä on 0,0 %. Yhtiön osakepääoma voi näiden merkintöjen 
seurauksena nousta enintään 47 500 euroa.

Arvonmuutosrahasto
Arvonmuutosrahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten käy-
pien arvojen sekä IAS 39:n mukaiset rahavirran suojauslaskennan 
kriteerit täyttävien johdannaisten arvonmuutokset.
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1 000 €

2011  
Rahavirran 
suojaukset Yhteensä

2010  
Rahavirran 
suojaukset Yhteensä

1.1. 828 828 –401 –401

Omaan pääomaan kirjatut rahavirran suojaukset –1 731 –1 731 1 661 1 661

Yhteensä –903 –903 1 260 1 260

Laskennalliset verot 463 463 –432 –432

Yhteensä –441 –441 828 828

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

16. Rahoitusvelat

31.12.2011 konsernin pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin kirjattujen rahoituserien kirjanpitoarvo oli yhteensä 205 691 tuhatta 
euroa (2010: 73 265 tuhatta euroa).

1 000 €
2011  

Tasearvot Käyvät arvot
2010  

Tasearvot Käyvät arvot Liite

Pitkäaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta 138 247 137 993 33 137 31 780 21

Eläkelainat 1 714 1 523 2 686 2 367 21

Pääomalainat 920 807 4 000 3 405 21

Yhteensä 140 881 140 323 39 823 37 552

Lyhytaikaiset *

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden 
lyhennykset 18 957 19 013 17 500 18 450 21
Eläkelainojen seuraavan vuoden 
lyhennykset 971 947 971 947 21
Pääomalainojen seuraavan vuoden 
lyhennykset 920 900 2 000 1 962 21

Yritystodistukset 988 988

Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 674 674 21

Ostovelat 44 208 44 208 11 982 11 982 18,19

Yhteensä 65 731 65 741 33 442 34 330

Yhteensä 206 611 206 065 73 264 71 882

* Taseessa lyhytaikaisissa veloissa

Rahoitusvelat ovat IFRS 7 ja IAS 39 standardeissa tarkoitettuja muita kuin kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä tai johdannais-
sopimuksiin perustuvia velkoja ja ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.
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Konsernin soveltamat käyvän arvon 
määrittämisperiaatteet rahoitusveloissa

Lainat
Kiinteäkorkoisten rahoitusvelkojen käyvät arvot on laskettu 
diskonttaamalla velkaan liittyvät pääomat tilinpäätöspäivän 
markkinakoroilla (2,95–4,25 %). Eläkelainat ja pääomalainat 
ovat kiinteäkorkoisia ja rahoituslaitoslainat ovat vaihtuvakorkoi-
sia. Vaihtuvakorkoisten lainojen käypä arvo on yhtä suuri kuin 
tasearvo.

Johdannaissopimukset
Sähköjohdannaiset on arvostettu käyttämällä vastaavia samalle 
aikajaksolle Nordpoolissa noteerattuja hintoja ja diskonttaa-
malla ne tilinpäätöshetkeen. Valuuttatermiinisopimukset on 
arvostettu 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-
termiinikurssiin.

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

Lainojen lyhennykset

1 000 €
Rahoitus- 

laitoslainat
Eläke-  
lainat

Pääoma-  
lainat

2012  18 957 971 920

2013  51 587 571 920

2014  27 390 571

2015  11 140 571

2016  48 130

2017–

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 makset-
tavaksi, jos liikkeeseenlaskijan osakepääomasta yli puolet on siir-
tynyt välittömästi tai välillisesti yhdelle henkilölle tai yhteisölle (tai 
useammalle yhteisymmärryksessä toimivalle tällaiselle henkilölle 
ja/tai yhteisölle), tai tällainen henkilö tahi yhteisö muuten saa 
taikka tällaiset henkilöt tahi yhteisöt muuten saavat oikeuden 
nimittää enemmistön liikkeeseenlaskijan hallituksen jäsenistä.

Osakeannin yhteydessä lokakuussa 2011 pääomalainaa konver-
toitiin omaksi pääomaksi yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.Konver-
sion jälkeen lainaa on jäljellä 1,8 miljoonaa euroa, joka erääntyy 
sopimusehtojen mukaisesti.

17. Varaukset 

1 000 € 2011 2010

Varaukset 1.1. 280 280

Varaukset 31.12. 280 280

Varauksiin sisältyy vuonna 2009 kirjattu varaus myydyn liike-
toiminnan vuokratakaukseen liittyvien arvioitujen vastaisten 
menetysten varalta. Tilikauden aikana varauksiin ei ole kirjattu 
muutoksia.

18. Ostovelat

Ostovelat jakautuvat valuutoittain seuraavasti:

1 000 € 2011 2010

EUR 22 759 10 185

PLN 1 845 1 284

SEK 76 75

USD 19 498 429

Muut valuutat 29 9

Yhteensä 44 208 11 982

Liiketoiminnan hankinnassa Suomiselle siirtyi ostovelkoja 4,1 mil-
joonaa euroa.

Suomisen pääomalaina 1/2008
Suominen laski 14.3.2008 liikkeeseen arvo-osuusmuotoisen 
pääomalainan määrältään 10 miljoonaa euroa. Laina on mak-
settu takaisin 14.3.2009 alkaen vuosittain viitenä tasasuuruisena 
lyhennyksenä. Lainan lyhennystä ja korkoa voidaan maksaa vain 
siltä osin, kuin Suominen Yhtymä Oyj:n vapaan oman pääoman 
ja pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilin-
päätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän (Pää-
omaehtoisuus). Lainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön 
selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkojia huonom-
malla etuoikeudella. Lainalle ei ole asetettu vakuutta.

Lainan korko on kiinteä 11,5 % p.a. Mikäli liikkeeseenlaskija ei 
voi maksaa lainan pääomaa tai korkoa kokonaan tai osittain joh-
tuen lainan Pääomaehtoisuudesta, jää maksamatta oleva määrä 
yhtiön velaksi ja sille maksetaan vuotuista korkoa, jonka määrä 
on kaksi (2) prosenttiyksikköä yli lainaehtojen mukaisen koron. 
Liikkeeseenlaskijan on maksettava tässä tarkoitettu maksamatta 
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19. Muut velat

1 000 € 2011 2010

Ostovelat 44 208 11 982

Muut velat 

Saadut ennakot 685

Välilliset verot 924 150

Palkkavelat 2 103 714

Muut velat 3 733 1 518

Muut velat yhteensä 6 760 2 382

Siirtovelat 

Korot 1 806 839

Johdannaissopimusten käypä arvo, 
suojauslaskennassa 674

Alennukset 588 400

Palkka- ja sosiaalikulujaksotukset 3 844 4 003

Muut jaksotetut kulut 3 840 1 977

Siirtovelat yhteensä 10 753 7 219

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 
yhteensä 61 720 21 583

Siirtovelat, pitkäaikaiset

Muut jaksotetut kulut 362

Pitkäaikaiset siirtovelat yhteensä  362

20. Työsuhde-etuudet

Konsernilla on IAS19:n mukainen etuuspohjainen palkitsemisjär-
jestely Italiassa. Järjestely on rahastoimaton paikallisen käytän-
nön mukaisesti. Etuuspohjaisessa järjestelyssä etuuden suuruus 
määräytyy muun muassa avainhenkilöiden työvuosien ja loppu-
palkan perusteella. Järjestelyn velvoitteet määritellään auktorisoi-
dun vakuutusmatemaatikon tekemien laskelmien perusteella.

Palkitsemisjärjestely siirtyi konsernille liiketoimintakaupassa mar-
raskuussa 2011.

1 000 € 2011 2010

Työsuhteen päättymisen jälkeisiin 
etuuksiin liittyvät järjestelyt

Velka henkilöstöetuudesta

Rahastoimattomien velvoitteen nykyarvo  873

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 
taseessa 31.12.  873

Taseen nettovelvoitteen muutos

Nettovelvoite 31.10. 866

Korot 7

Nettovelvoite taseessa 31.12. 873

Tuloslaskelman kulut

Korkomenot  7

Yhteensä tuloslaskelmaan kirjattavat  7

Tuloslaskelman kulut toiminnoittain: 

Hankinta ja valmistus  7

Yhteensä  7

Tärkeimmät käytetyt 
vakuutusmatemaattiset olettamukset
31.12. 2011 2010

Diskonttokorko (%) 5,00

Varojen odotettu tuotto (%) 2,67

Tuleva inflaatio-olettamus (%) 2,00

Odotettu keskimääräinen jäljellä oleva 
työssäoloaika (vuotta) 17,58



35

Tilinpäätös

21.  Rahoitusriskien hallinta ja 
johdannaisten käyttö

Konserni altistuu liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille, joita 
ovat mm. valuutta-, korko-, vastapuoli- likviditeetti- ja hyödy-
keriski. Suominen Yhtymä Oyj:n hallituksen hyväksymä rahoi-
tuspolitiikka määrittelee konsernissa noudatettavat rahoituksen 
toimintavaltuudet, -vastuut ja -periaatteet. Rahoitus ja rahoitus-
riskien hallinta on keskitetty konsernin taloushallintoon. Rahoi-
tusriskien hallinnan tarkoituksena on suojautua merkittäviltä 
rahoitusriskeiltä. 

Rahoitusriskien hallinnassa käytetään ennalta hyväksyttyjä rahoi-
tusinstrumentteja. Suojaustoiminnan rahoitusinstrumentit ovat 
alttiita muutoksille, joita voi tapahtua instrumenttien hintano-
teerauksissa markkinoilla, vastapuolten luottokelpoisuudessa tai 
instrumenttien likviditeettiin liittyen. 

Suomisen riskienhallinnan vastuut ja valtuudet on määritelty 
hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa, joka vahvistetaan 
vuosittain. Toimitusjohtaja hyväksyy kaikki merkittävimmät rahoi-
tusoperaatiot ja rahoitusriskien suojausten päälinjat. Talousjoh-
taja valvoo, että rahoituspolitiikkaa noudatetaan koko konser-
nissa ja vastaa rahoitusoperaatioista niin rahoituksen hankinnan, 
likviditeettihallinnan kuin rahoitusriskien hallinnan osalta. Kon-
serninrahoitusriskin hallinta on keskitetty talousosastolle, jolle 
yksiköt raportoivat riskipositionsa. Talousosasto toteuttaa kaikki 
ulkoiset kaupat ennalta hyväksyttyjen rahoittajien kanssa.

Markkinariskit

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

Valuuttamääräiseen transaktiopositioon sisällytetään sovitut ja 
ennustetut valuuttamääräiset kassavirrat 12 kuukauden jaksolla, 
jotka edellyttävät valuutan vaihtamista toiseksi. Valuuttariski 
muodostuu Ruotsin kruunuista, Puolan zlotysta, Yhdysvaltojen 
dollarista ja Venäjän ruplasta. Ruotsin kruunun transaktioriski 
syntyy pääosin myynnistä ruotsalaisille asiakkaille. Puolan zlotyn 
transaktioriski syntyy paikallisen tytäryhtiön zloty-määräisistä 
tuotantokustannuksista, kun myynnistä osa on euroina. USD riski 
syntyy raaka-ainehankinnasta. Suojauspolitiikan mukaisesti suo-
jausten tulee olla 3 ja 9 kuukauden välillä arvioiduista tulevista 
valuuttavirroista. 

Translaatioriski on seurausta valuuttamääräisten tytäryhtiösi-
joitusten kurssivaihtelusta, jota aiheuttaa Yhdysvaltojen dollari, 
Ruotsin kruunu ja Puolan zloty. 

Suojaustoiminnassa käytetään tavanomaisia johdannaissopimuk-
sia, joiden hinnoittelu on todennettavissa markkinoilla. Suomi-
nen ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa transaktioris-
kin valuuttasuojauksiin ja näiden suojausinstrumenttien käyvän 
arvon muutokset kirjataan suoraan tilikauden tulokseen.

Konsernin transaktiopositio tilinpäätöshetkellä on seuraava:

  Transaktiopositio 2011 Transaktiopositio 2010

1 000 €
12 kuukauden 

kassavirta
Suojaukset 

valuuttatermiineillä
12 kuukauden 

kassavirta
Suojaukset 

valuuttatermiineillä

SEK 11 159 –1 908 4 463 –2 454

USD –6 461 7 190 –4 146 1 272

PLN –8 724 2 141 –4 482 1 500

NOK 1 872 –516 2 023 –679

RUB 1 928 –575 1 542 –392

Muut   0 2 537  

Yhteensä itseisarvot 8 840  6 898 19 193 5 226

Vastaavasti translaatioasema on seuraava:

Translaatiopositio 2011 
1 000 € Lainat Pääoma Suojattu Suojaamaton

SEK –2 778 3 608 830

PLN 7 235 2 862 10 097

USD 57 749 40 037 –90 439 7 347

Translaatiopositio 2010 
1 000 € Lainat Pääoma Suojattu Suojaamaton

SEK –1 789 3 744   1 955

PLN 8 114 3 590   11 704

Transaktioposition kassavirtaan sisältyy valuuttamääräisiä saatavia 5 834 tuhatta euroa (3 129 tuhatta) ja velkoja 2 780 tuhatta euroa 
(1 787 tuhatta).
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Pääomasijoitukset ulkomaisiin tyttäriin sisältävät suorina sijoi-
tuksina tehdyt oman pääoman lisäykset sekä tytäryhtiölainat, 
jotka ovat rinnastettavissa omaan pääomaan. Suomisella on 
käytössä Equity Hedge -ohjelma dollarimääräisen translaatiopo-
sition suojaamiseksi. Omistus Yhdysvalloissa olevissa yhtiöissä 
on suojattu ulkoisella vastaavansuuruisella dollarilainalla. Tytär-
yhtiöille annettuja dollarimääräisiä lainoja on suojattu ulkoisella 
valuuttalainalla.

Kansainväliset laskentasäännöt edellyttävät rahoitusinstrument-
tien herkkyystarkastelun esittämistä tilinpäätöshetkellä (IFRS 7). 

Rahoitusinstrumentit sisältävät valuuttatermiinit, valuuttamääräi-
set sijoitukset sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset valuuttamääräiset varat 
ja velat. Alla olevassa taulukossa herkkyyttä on arvioitu valuut-
tojen toteutuneen 12 kuukauden volatiliteetin perusteella siten, 
että valuutan heikkeneminen tai vahvistuminen vastaa enim-
millään taulukossa olevaa kurssimuutosta, kun todennäköisen 
muutoksen merkitsevyysraja ei ylitä +– 10 %. Kurssimuutoksen 
vaikutus lasketaan seuraavalla 12 kuukauden jaksolla verrattuna 
tilinpäätöskurssiin.

Transaktioposition herkkyys valuuttakurssimuutoksille

  2011     2011    

1 000 € Kurssimuutos%

Vaikutus 
voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus omaan 

pääomaan
Kurssimuutos 

 %

Vaikutus 
voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus omaan 

pääomaan

SEK 11 125   –11 –125  

USD 16 –824   –16 824  

PLN 15 –78   –15 78  

NOK 10 18   –10 –18  

RUB 12 –49   –12 49  

Yhteensä   –807     807  

  2010     2010    

1 000 € Kurssimuutos%

Vaikutus 
voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus omaan 

pääomaan
Kurssimuutos 

 %

Vaikutus 
voittoon 

verojen jälkeen
Vaikutus omaan 

pääomaan

SEK 9 103   –9 –103  

USD 15 –112   –15 112  

PLN 14 –72   –14 72  

NOK 9 38   –9 –38  

RUB 22 –163   –22 163  

Yhteensä   –206     206  

Yhtiön johto tarkastelee suojaustoiminnan tehokkuutta siten, että konsernin ennustettua 12 kuukauden nettovaluuttavirtaa tarkas-
tellaan yhdistettynä suojausinstrumenttien kompensoivalla vaikutuksella. Tässä tarkastelussa yllä olevien valuuttakurssien muutosten 
nettovaikutus vuoden 2011 voittoon verojen jälkeen olisi +/– 1,8 miljoonaa euroa (+/– 0,5).

1 000 €
Valuutta vahvistuu/ 

heikkenee %

Kurssimuutoksen 
vaikutus 12kk 

valuuttavirtaan

Kurssimuutoksen 
vaikutus suojaus-
instrumentteihin

Nettovaikutus verojen 
jälkeen

SEK 11 +–1 146 –+ 288 +– 598

USD 16 –+ 1 045 +– 628 –+ 418

PLN 15 +– 1 269  –+ 101 +– 1 168

NOK 10 –+189 –+ 71 +–118

RUB 12 –+215 –+ 95 +– 120

Yhteensä +–1 773 +– 72 +– 1 845
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b) Korkoriski 
Korkoriski on seurausta korkotason yleisestä noususta ja sen 
aiheuttamasta korkokustannusten noususta. Ihannetapauksessa 
korkotason nousua voidaan kompensoida liiketoimintaedellytys-
ten parantuessa taloudellisen tilanteen vilkastumisen johdosta. 
Yhtiön lopputuotteiden kysyntä on riippuvainen lähinnä hygie-
niasektorin ja elintarvikekaupan kulutustavarakysynnästä, jonka 
vaihtelut eivät ole kovin syklisiä. Liiketoiminta on pääomaval-
taista ja tuotantokoneiston taloudellinen käyttöaika on pitkä. 
Nämä seikat puoltavat kiinteiden korkojen käyttämistä yhtiön 
lainasalkussa. Toisaalta lyhyitä korkoja käyttämällä saavutetaan 
pitkällä aikavälillä alhaisimmat korkokustannukset. Yhtiön laina-
salkun korkoriski on hajautettu siten, että salkku koostuu sekä 
vaihtuvasta että kiinteistä koroista eri korkojaksoille hajautettuna. 
Yhtiön hallitus on määrittänyt lainasalkun korkorakenteen sekä 
sen poikkeamarajat. Keskimääräinen korkoduraatio voi vaihdella 
12 ja 36 kuukauden välillä. Vuoden lopussa se oli 35 kuukautta 
(12).

Konsernin vaihtuvakorkoisten lainojen määrä tilinpäätös hetkellä 
oli 155 miljoonaa euroa (48,9), joiden kassavirran korkoriski oli 
suojattu 76,5 miljoonan (13,8) euron koronvaihtosopimuksilla. 

Koronvaihtosopimuksissa konserni maksaa keskimäärin 1,3 % 
(2,8) prosentin kiinteää korkoa ja saa keskimäärin 0,7 % (1,2) 
vaihtuvaa korkoa. 

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

Korkoriskiä on tarkasteltu herkkyytenä korkokäyrän 0,5 %-yksi-
kön muutokselle. Toteutuneen 12 kuukauden volatiliteetin 
perusteella tämän suuruisen muutoksen todennäköisyys olisi 
suurimmillaan pitkien korkojen kohdalla. Korkotason nousu 
kautta koko korkokäyrän 0,5 % olisi vaikuttanut yhtiön lainojen 
korkoihin ja koronvaihtosopimusten mukaisiin korkovirtoihin ja 
markkina-arvoihin yhden vuoden aikana seuraavasti: 

1 000 €
Korkomuutos 

%

Vaikutus 
voittoon 

verojen jälkeen

Vaikutus 
omaan 

pääomaan
Korkomuutos 

%

Vaikutus 
voittoon 

verojen jälkeen

Vaikutus 
omaan pää 

omaan

2011

Nettovelat +0,5 % –573   –0,5% 573  

Koronvaihtosopimukset +0,5 % 335 286 –0,5% –335 –286

Yhteensä   –238     238  

             

 2010            

Nettovelat +0,5 % –181   –0,5% 181  

Koronvaihtosopimukset +0,5 % 53 62 –0,5% –53 –69

Yhteensä   –128     128  

Tulosvaikutus olisi seurausta korkomaksuvirtojen muutoksesta. 
Omaan pääoman suojausrahastoon kirjataan muutos sellaisten 
koronvaihtosopimusten arvon muutoksesta, jotka täyttävät suo-
jauslaskennan ehdot. Rahavirran suojauksen korkovirtojen odo-
tetaan toteutuvan vuosina 2012–2016.

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

Sähkön hintariskiä tarkastellaan kolmen vuoden jaksoissa. Vuo-
den 2011 lopussa sähkön hintariski on suojattu siten, että kiin-
teähintaisen sähkön osuus arvioidusta käytöstä on 52 % (70) 
ensimmäisen vuoden aikana, 39,2 % (13) toisen vuoden aikana 
ja 0 % (0) kolmannen vuoden aikana. Hinnan suojaus on tehty 

OTC-sopimuksin, joiden mukaisesti konserni maksaa keskimäärin 
46,2 euroa megawattitunnilta vuoden 2012 sopimuksissa (43,1).

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 todet-
tuun regressioon perustuen ja Monte Carlo -simulointia hyödyn-
täen. Kun suojausinstrumentit täyttävät tehokkuusehdot, kirjau-
tuvat niiden arvonmuutokset tuloslaskelmaan samanaikaisesti 
suojattavan kassavirran kanssa. Vuoden lopulla kaikki sähköjoh-
dannaiset olivat tehokkaita. 

Sähköjohdannaisten hintaherkkyyttä on arvioitu vuoden aikana 
sähkön kuukausittaisten keskihintojen volatiliteetin perusteella 
siten, että hintamuutoksien todennäköisyys on +/–10 % tilinpää-
töshintaan verrattuna. 
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2011       2010    

Hintamuutos  
€ / MWh

Vaikutus voittoon 
verojen jälkeen

Vaikutus omaan 
pääomaan  

Hintamuutos  
€ / MWh

Vaikutus voittoon 
verojen jälkeen

Vaikutus omaan 
pääomaan

+17 74 955   +19 0 1 321

–17 –46 –1 028   –19 –7 –1 313

Luottoriskit
Konsernin suurimmat yksittäiset luottoriskit ovat korkean luotto-
luokituksen omaavien kansainvälisten yritysten myyntisaatavissa. 
Kymmenen suurimman asiakaskohtaisen myyntisaatavien määrä 
tulee kuitukangas liiketoiminnasta ja ne yhdessä vastaavat 39 % 
kaikista myyntisaatavista. Hallituksen hyväksymä luottoriskipo-
litiikka säätelee asiakkaille tapahtuvan luotonannon periaat-
teet ja organisaation vastuut. Asiakkaille myönnetään luottoa 
luotonvahvistamisprosessin seurauksena. Konsernilla on myös 
rajoitetussa määrin otettu luottoriskivakuutus nimetyille asiak-
kaille. Asiakkaiden luottotilanteesta annetaan vähintään kerran 
kuukaudessa raportit myynnistä vastaaville henkilöille. Tilikauden 
aikana tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä on 
76 tuhatta euroa (31). Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty 
liitetiedossa 11. Myyntisaatavien luottotappioiden enimmäis-
määrä, 41,8 miljoonaa euroa, on lähellä niiden nimellismäärää, 
koska yhtiöllä ei ole myyntisaatavilleen vientitakuiden lisäksi 
muita turvaavia takuita tai vakuuksia. 

Hallitus on vahvistanut sijoitustoiminnalle ja johdannaissopi-
muksien käytölle vastapuolilistan, joka perustuu arvioon hyvästä 
luottokelpoisuudesta ja jossa vastapuolen riskimäärä on määri-
telty. Ylimääräiset varat sijoitetaan pankkeihin tai yritystodistuk-
siin, joilla arvioidaan olevan hyvä luottokelpoisuus ja likviditeetti. 
Konsernin luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen 
kirjanpitoarvoa tilikauden lopussa.

Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski
Konserni pyrkii pitämään voimassa riittävät rahoituslimiitit, jotta 
se kykenee selviytymään lyhytaikaisista sitoumuksistaan. Yhtiön 
ennustetun liiketoiminnan rahavirran, likvidien varojen, käyt-
tämättömien lainalimiittien ja sitovien nostamattomien luot-
tojen tulee kattaa 12 kuukauden ennakoidut rahoitustarpeet. 
Jälleenrahoitusriskiä hallitaan hajauttamalla varainhankinta 
rahoituslähteisiin ja rahoituslaitoksiin Jälleenrahoitusriskiä hal-
linnoidaan myös tasapainottamalla lyhyen ja pitkän velan kes-
kinäistä osuutta. Nostettujen lainojen sitovien limiittisopimusten 
mukainen keskimaturiteetti oli vuoden lopussa 2,2 vuotta (2,0). 
Suominen neuvotteli Home and Personal -liiketoimintakaupan 
rahoittamiseksi 150 miljoonan euron luottosopimuksen, joka 
koostuu 85 miljoonan euron 5 vuoden lyhennyslainasta, 20 mil-
joonan euron luottolimiitistä sekä 45 miljoonan euron lainasta, 
jota vuoden juoksuajan jälkeen voidaan jatkaa edelleen vuodeksi 
35 miljoonan euron osalta. Lainojen ensimmäiset 20 miljoonan 
euron lyhennykset ajoittuvat syyskuulle 2012.

Yhtiöllä on yhteensä 40 miljoonan euron yritystodistusohjelma, 
joka oli vuoden lopussa käyttämätön.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty rahoitusvarojen, lainojen ja johdannaisten erääntyminen. Lainojen ja suojausinstrumenttien tulevat 
kassavirrat ovat diskontattuja, ja muiden diskonttaamattomia niiden lyhyen maturiteetin vuoksi. Luvut sisältävät sekä koronmaksut 
että pääoman takaisinmaksut.

31.12.2011
1 000 € 

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

Rahoitus- ja rahavarat          

Myyntisaatavat 41 798 41 798 41 798        

Muut saatavat 1 489 1 489 1 489        

Pankkisaatavat 15 887 15 887 15 887        

Sulkutilitalletus 25 000 25 000 25 000        

Yhteensä 84 174 84 174 84 174 0 0 0 0

               

Rahoitusvelat            

Ostovelat 44 208 –44 208 –44 208        

Rahoituslaitoslainat 157 204 –154 328   –19 042 –78 246 –57 039

Eläkelainat 2 686 –2 322 –509 –530 –1 282    

Pääomalainat 1 840 –1 869   0 –1 869 0  

Johdannaiset, suojauslaskennassa 674 –674 –674      

Yhteensä 206 612 –203 400 –45 391 –19 572 –81 397 –57 039 0

               

Limiittiluottojen sopimusmäärät          

Limiittiluotot, sidottu yli 6kk 4 284     0 534 3 750 0

Yhteensä 4 284   0 0 534 3 750 0

               

Johdannaissopimukset          

Valuuttatermiinit 11            

Saatava rahavirta   74 74        

Maksettava rahavirta   –63 –63        

Koronvaihtosopimukset            

Suojauslaskennassa –216 –327 –67 –127 –249 116  

Sähköjohdannaiset            

Suojauslaskennassa –458 –458 –315   –143    
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31.12.2010
1 000 €

Tase arvo/  
limiitti

Raha-
virta alle 6 kk 6–12 kk 1–2 v 2–4 v yli 4 v 

Rahoitus- ja rahavarat          

Myyntisaatavat 10 817 10 817 10 817        

Muut saatavat 1 648 1 648 1 648        

Pankkisaatavat 3 253 3 253 3 253        

Johdannaiset, suojauslaskennassa 1 106 1 106 1 106      

Yhteensä 16 824 16 824 16 824 0 0 0 0

               

Rahoitusvelat            

Ostovelat 11 982 –11 982 –11 982        

Rahoituslaitoslainat 36 750 –44 449 –15 950 –3 545 –8 076 –16 072 –805

Eläkelainat 3 657 –4 193 –523 –562 –1 148 –1 400 –560

Pääomalainat 6 000 –6 283 –1 962 0 –2 284 –2 038  

Limiittiluotot, sidottu yli 6kk            

Nostettu määrä 13 888 –15 832 –10 117 –969 –1 262 –3 485  

Yritystodistukset 988 –987 –987        

Yhteensä 73 265 –83 725 –41 522 –5 076 –12 768 –22 994 –1 365

               

Limiittiluottojen sopimusmäärät          

Limiittiluotot, sidottu yli 6kk 14 000     1 000 3 000 10 000 0

Yhteensä 14 000   0 1 000 3 000 10 000 0

               

Johdannaissopimukset          

Valuuttatermiinit –138            

Saatava rahavirta   4 4        

Maksettava rahavirta   –141 –141        

Koronvaihtosopimukset            

Suojauslaskennassa  –143 –143 –83 –34 –26 0  

Sähköjohdannaiset            

Suojauslaskennassa 1 249 1 249 1 163   86    
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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 nettovel-
kaantumisastetta (gearing). Pääomarakenteeseen vaikutetaan 
muun muassa osingonjaon, osakeantien ja pääomalainojen 
käytön avulla. Konserni on julkistanut tavoitteekseen kasvavan 
osinkotuoton, kuitenkin siten, että yhtiön terve kehitys turvataan. 
Konsernilla on tarvittaessa mahdollisuus hankkia omia osakkeita, 
laskea liikenteeseen uusia osakkeita tai se voi päättää omaisuus-
erien tai liiketoimintaosien myynnistä velkojen vähentämiseksi.

Konsernin omavaraisuusaste pääomalainat omaan pääomaan 
lukien oli vuoden lopussa 32,8 % (32,9). Nettovelkaantumis-
aste pääomalainat oman pääoman eriin sisällyttäen oli 107,5 % 
(132,1). Suomisella on vuodelta 2008 taseessaan pääomalaina, 
jonka etuoikeus on muiden lainojen jälkeinen ja siten lähempänä 
oman pääoman instrumenttia. Pääomalainan määrä on tilinpää-
töksessä 1,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntisaatavien myyn-
tiohjelma, jolla vapautetaan taseeseen sitoutunutta pääomaa. 
Vuoden lopussa lopullisesti myytyjen myyntisaatavien saldo oli 
10,9 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöshetkellä omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste 
olivat seuraavat:

Milj. € 2011 2010

Korolliset velat 161,7 61,3

-Pääomalainat –1,8 –6

Korolliset saamiset 0 –0,1

Rahavarat –40,9 –3,3

(A) Nettovelat (ilman pääomalainoja) 119,0 51,9

(B) Oma pääoma 108,7 33,3

(C) Pääomalainat 1,8 6

(D) Taseen loppusumma – saadut ennakot 337,4 119,4

     

Nettovelkaantumisaste, A/(B+C) 107,5 % 132,1 %

Omavaraisuusaste, (B+C)/D 32,8 % 32,9 %

Rahoituksen hankintaa (funding) hoidetaan siten, että rahoit-
tajien luottamus yhtiöön on hyvä. Yhteistyö pankkien kanssa 
rakentuu pitkäaikaisiin pankkisuhteisiin. Suomisen rahoitus 
perustuu lokakuussa 2011 syndikoituun 150 miljoonan euron 
määräiseen luottosopimukseen. Sopimuksen taloudelliset ehdot 
ovat velkojen ja käyttökatteen suhdeluku ja nettovelkaisuusaste. 
Muut kovenantit ovat ehtoja, jotka mm. rajoittavat vakuuksien 
antoa, suuria yrityskauppoja, investointeja, osingonjakoa, vel-
kaantumista, liiketoiminnan oleellista muuttamista sekä omis-
tajuudessa tapahtuvia määräenemmistömuutoksia. Lainat ovat 
vakuudellisia. Ehtojen rikkominen oikeuttaa lainanantajat käyttä-
mään irtisanomismenettelyä. Yli 2 miljoonan euron ennenaikai-
sesti erääntyville lainoille sovelletaan ns. cross default -pykälää, 
joka antaa irtisanomisoikeuden myös muille lainanantajille. 

Luottosopimuksen mukainen velkojen suhde käyttökatteeseen 
tulee vuoden 2012 lopussa olla enintään 3,2, kun se tilinpää-
töshetkellä oli 3,9. Tunnuslukua tarkastellaan pro forma lukujen 
perusteella neljännesvuosittain siten, että käyttökate lasketaan 
neljän viimeisen vuosineljänneksen tuloksesta. Nettovelkaisuus-
asteen (Net Gearing) tulee vastaavasti vuoden 2012 lopussa olla 
alle 100 %, kun se tilinpäätöksessä on 98,0 %. Osingonjakoa on 
rajoitettu siten, että jaettava osinko voi olla enintään miljoona 
euroa vuonna 2012 ja enintään 3 miljoonaa euroa vuonna 2013, 
jos silloin nettolainojen suhde käyttökatteeseen on enintään 
2,5. 

Yhtiön tarkoituksena on hoitaa lainavelvoitteensa paitsi liiketoi-
minnan kassavirralla myös vapauttamalla pääomia ei-keskeisistä 
liiketoiminnoista ja omaisuuseristä mahdollisuuksien mukaan. 
Vuoden 2012 alussa yhtiö sopi Nastolan kiinteistön myynnistä 
1,8 miljoonalla eurolla.

22. Pääoman hallinta
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23. Johdannaissopimusten arvot

2011
1 000 € Nimellisarvo

Käypä arvo 
yhteensä

Positiivinen 
käypä arvo

Negatiivinen 
käypä arvo Liite

Sopimus

Valuuttatermiinit

ei suojauslaskennassa 8 501  11  74 –63 21

Koronvaihtosopimukset

suojauslaskennassa 76 492 –216 –216 21

ei suojauslaskennassa

Sähköjohdannaiset

suojauslaskennassa 2 860 –458 –458 21

ei suojauslaskennassa

Sähköjohdannaiset, MWh 61 416

2010
1 000 € Nimellisarvo

Käypä arvo 
yhteensä

Positiivinen 
käypä arvo

Negatiivinen 
käypä arvo Liite

Valuuttatermiinit

ei suojauslaskennassa 5 172 –138  4 –142  21

Koronvaihtosopimukset

suojauslaskennassa 13 833 –143 –143 21

ei suojauslaskennassa

Sähköjohdannaiset

suojauslaskennassa 2 638 1 249 1 249  21

ei suojauslaskennassa

Sähköjohdannaiset, MWh 70 140

24. Käypien arvojen luokitteluperusteet

1 000 € Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut 
varat

Myytävissä olevat rahoitusvarat 212

Yhteensä 212

Käypään arvoon arvostetut 
johdannaiset

Valuuttatermiinit 11

Koronvaihtosopimukset –216

Sähköjohdannaiset –458

Yhteensä –663

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

Hierarkian tason 1 arvot perustuvat täysin samanlaisten omai-
suuserien tai velkojen noteerattuihin (oikaisemattomiin) hintoihin 
toimivilla markkinoilla.

Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla mark-
kinoilla, määritetään käypä arvo arvostusmenetelmien avulla. 
Näissä arvostusmenetelmissä käytetään mahdollisimman paljon 

todettavissa olevaa markkinatietoa, ja turvaudutaan mahdolli-
simman vähän yrityskohtaisiin arvioihin. Jos kaikki instrumentin 
käyvän arvon määrittämiseen tarvittavat tiedot ovat todettavissa, 
instrumentti on tasolla 2.

Sähköjohdannaiset on arvostettu käyttämällä vastaavia samalle 
aikajaksolle Nordpoolissa noteerattuja hintoja ja diskonttaamalla 
ne tilinpäätöshetkeen. Valuuttatermiinisopimukset on arvostettu 
käyttämällä tilinpäätöspäivän valuuttakursseja ja korkoeroihin 
perustuvia termiinipisteitä. Koronvaihtosopimukset on arvos-
tettu euribor-korkokäyrään perustuviin noteerauksiin ja ne ovat 
ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvoja.

Tason 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai 
velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät perustu todettavissa 
olevaanmarkkinatietoon, vaan merkittäviltä osin johdon arvioihin 
ja niiden käyttöön yleisesti hyväksytyissä arvostusmalleissa.
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25. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

1 000 € 2011 2010

Liiketoiminnan muut tuotot

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 402 384

Vakuutus- ym. korvaukset 974 74

Vuokratuotot 109 43

Luottotappioiden palautukset 17 3

Voitot valuuttajohdannaisista 184 89

Muut 423 266

Yhteensä 2 109 860

Liiketoiminnan muut kulut

Käyttöomaisuuden myynti- ja romutustappiot 41

Vahinkokulut 136 24

Luottotappiot 77 31

Uudelleenjärjestelykulut:

– Irtisanomiskorvaukset 1 725

– Muut kulut 227

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa 348

Muut 2 955 169

Yhteensä 3 168 2 564

Vuonna 2011 kirjattiin Kuitukankaat-liiketoiminnan hankintaan 
liittyviä kuluja 2,9 miljoonaa euroa. Kulut koostuivat neuvonan-
tajien ja juristien palkkioista sekä omaisuuden siirtoon liittyvistä 
veromaksuista. Mozzaten paloon liittyviä vakuutuskorvaustuloja 
kirjattiin 1,0 miljoonaa euroa.

Vuonna 2010 Suominen kirjasi uudelleenjärjestelykuluvarauksia 
Codi Wipes- ja Joustopakkaukset- liiketoimintayksiköihin. Jous-
topakkaukset- liiketoimintayksikön varaukset liittyivät toiminnan 
uudelleenjärjestelyyn, jossa yksikön tuotantotoiminta Nastolassa 
lopetettiin ja siirrettiin Joustopakkausten muihin yksiköihin. Codi 
Wipes -liiketoimintayksikön varaukset liittyvät toiminnan uudel-
leenjärjestelyyn, jossa henkilöstö vähentyy 19 henkilöllä.

Tilintarkastajan palkkiot

1 000 € 2011 2010

Tilintarkastus 138 105

Muut palvelut 656 79

Palkkiot osakeannista 111 62

Yhteensä 905 247

Palkkiot on maksettu päävastuulliselle tilintarkastajalle. Palkkiot 
osakeannista on kirjattu vähentämään oman pääoman lisäystä.

26. Henkilöstökulut

1 000 € 2011 2010

Palkat ja palkkiot 30 552 29 264

Osakeperusteiset maksut 26 29

Eläkkeet

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 7

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt 3 518 4 058

Muut henkilöstösivukulut 3 988 3 728

Yhteensä 38 092 37 079

Henkilöstö keskimäärin 907 901

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään konsernitilinpäätök-
sen liitetiedossa 35. Lähipiiritapahtumat.

27. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2011 2010
Toimintokohtaiset poistot ja 
arvonalentumiset

Tuotanto 9 357 9 055

Myynti ja markkinointi  81  12

Tutkimus ja kehitys  92  123

Hallinto  306  132

Arvonalentumiset 5 069

Yhteensä 9 835 14 391

Poistot ja arvonalentumiset 
hyödykeryhmittäin

Rakennukset 2 367 2 254

Koneet ja laitteet 7 012 7 012

Muut aineelliset hyödykkeet 20 24

Arvonalentumiset liikearvosta 4 906

Muut aineettomat hyödykkeet 436 195

Yhteensä 9 835 14 391
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28. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2011 2010

Korkotuotot käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista rahavaroista  205  11

Rahoitustuotot  205  11

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetuista lainoista –5 799 –3 191

Valuuttakurssierot (netto) 2 004 –359

Johdannaiset, ei suojauslaskennassa  94

Kulut saatavamyynnistä –249 –149

Muut rahoituskulut –1 451 –1 152

Rahoituskulut –5 402 –4 851

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä –5 197 –4 840

Valuuttakurssierot syntyivät liiketoimintakaupan dollarimääräi-
sestä lainauksesta sekä tytäryhtiölainoista.

Konsernituloslaskelmaan sisältyvät valuuttakurssivoitot ja 
-tappiot

1 000 € 2011 2010

Liikevaihto –183 –777

Liiketoiminnan muut tuotot 184

Liiketoiminnan kulut –209 603

Rahoituserät 2 098 –359

Yhteensä 1 890 –534

29. Tuloverot

1 000 € 2011 2010
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva 
vero 534 88

Verot aikaisemmilta vuosilta –1  1

Laskennalliset verot –39 1 213

Yhteensä   494 1 302

Tulos ennen veroja  –10 026 –15 664

Verot laskettuna emoyhtiön 26 %:n 
verokannalla  2 607 4 073
Verotuksessa vähennyskelvoton liikearvon 
alentuminen –1 276
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien 
verokantojen vaikutus  –33 –14

Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut  –87 –29
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset 
verotuksellisista tappioista –1 937 –1 679

Muut väliaikaiset erot –56  226

Verot tuloslaskelmassa   494 1 302

30. Osakekohtainen tulos

1 000 € 2011 2010

Tilikauden voitto –9 531 –14 362

Osakkeet 1 000 kpl

Osakkeiden painotettu keskiarvo 86 454 41 866

Emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu 

osakekohtainen tulos, € –0,11 –0,34

Suomisen optiojärjestelyllä ei ole laimentavaa vaikutusta tilikau-
den osakekohtaiseen tulokseen. Osakeoptioiden merkintähinta 
on suurempi kuin kantaosakkeen käypä arvo tilikauden keski-
kurssin mukaisesti.

31. Rahavirtalaskelman oikaisut

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut 1.1.–31.12.

1 000 € 2011 2010

Oikaisut tilikauden tulokseen:

Verot –494 –1 302

Rahoitustuotot ja -kulut 5 197 4 840

Poistot 9 835 9 322

Arvonalentumiset 0 5 069
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja 
-tappiot –402 –344

Liiketoiminnan kassavirran oikaisut 25 29

Yhteensä 14 161 17 614

32. Vuokrasopimukset

1 000 € 2011 2010

Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt
Ei-purettavissa olevien muiden 
vuokrasopimusten vähimmäisvuokrat:

Yhden vuoden kuluessa 5 059 2 787
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluessa 15 565 6 914

Yli viiden vuoden kuluttua 8 881 3 701

Yhteensä 29 505 13 402

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

Hankittujen liiketoimintojen kiinteistövuokriin liittyvät vastuut 
olivat yhteensä 18,8 miljoonaa euroa.
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1 000 € 2011 2010
Muut vuokrasopimukset, koneet ja 
laitteet

Yhden vuoden kuluessa 967 977
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden 
kuluessa 2 245 1 708

Yli viiden vuoden kuluttua 250

Yhteensä 3 462 2 685

Muiden vuokrasopimusten vastuut lisääntyivät hankittujen liike-
toimintojen sopimuksista 0,8 miljoonaa euroa.

33.  Annetut vakuudet, vastuusitoumukset 
ja muut vastuut

1 000 € 2011 2010

Vakuudelliset lainat

Lainat rahoituslaitoksilta 158 264 49 607

Yhteensä 158 264 49 607

Panttien nimellisarvot

Annetut kiinteistökiinnitykset 22 914 24 045

Annetut yrityskiinnitykset 211 515 60 069

Pantatut osakkeet ja tytärythiölainat 213 554 82 982

Yhteensä 447 983 167 096

Muut vastuusitoumukset

Takaukset muiden puolesta 1 432 1 995

Yhteensä 1 432 1 995

Takaussitoumukset liittyvät myydyn liiketoiminnan kiinteistön 
rahoitusleasingsopimuksen ja jätevesien käsittelyyn perustetun 
yhtiön lainan takauksiin.

34. Ympäristömenot

1 000 € 2011 2010

Tuloslaskelmaa koskevat

Hankinnan ja valmistuksen kulut 1 089 1 101

– johon sisältyy käyttöomaisuuden poistoja 184 175

Tasetta koskevat

Aineelliset hyödykkeet 207 512

35. Lähipiiritapahtumat

Suominen-konsernin lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja, 
johtoryhmä sekä Ahlstrom Oyj.

1 000 € 2011 2010

Hallituksen, toimitusjohtajan ja 
johtoryhmän työsuhde-etuudet

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 046 1104

Osakeperusteiset maksut 26 29

Yhteensä 1 072 1133

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle 
maksetut palkat ja palkkiot
Jorma Eloranta, puheenjohtaja 21.10.2011 
alkaen 32

Risto Anttonen 18
Mikko Maijala, puheenjohtaja 20.10.2011 
asti, varapuheenjohtaja 21.10.2011 alkaen 30 30
Heikki Mairinoja, varapuheenjohtaja 
20.10.2011 asti, jäsen 21.10.2011 alkaen 23 23

Suvi Hintsanen 19 19

Juhani Lassila 19 19

Kai Hannus 19 19

Heikki Bergholm 19 19

Petri Rolig, toimitusjohtaja 30.11.2011 asti 254 377
Nina Kopola, toimitusjohtaja  
1.12.2011 alkaen 24

Yhteensä 407 506

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

Hallituksen jäsenet eivät kuulu optio-ohjelmien piiriin.

Aiemmalle toimitusjohtaja Petri Roligille on annettu 200 000 
kappaletta Suominen Yhtymä Oyj:n 2006C -optioita, 150 000 
kappaletta 2009A optiota ja 100 000 kappaletta 2009B opti-
oita. Johtoryhmän jäsenille on annettu 120 000 kappaletta 
2007B-optioita, 100 000 kappaletta 2009A-optioita ja 200 000 
kappaletta 2009B -optiota. Optio-ohjelma on eritelty tarkemmin 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 15.

Toimitusjohtajan kanssa on tehty kirjallinen toimitusjohtajasopi-
mus. Sopimuksen mukaan toimitusjohtajan irtisanomisaika on 
6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajalle maksetaan 
lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus.
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Johdon osakkeenomistus 31.12.2011
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja heidän määräys-
vallassaan olevat yhteisöt ja säätiöt omistivat 3 717 042 osaketta 
31.12.2011. Nämä oikeuttavat 1,5 %:iin osakkeista ja äänistä.

Ilmoitusvelvolliset Osakkeita kpl

Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja 21.10.2011 alkaen 28 767

Mikko Maijala, hallituksen puheenjohtaja 20.10.2011 asti, varapuheenjohtaja 21.10.2011 alkaen 3 399 977

Maijala Investment Oy  158 990

Heikki Mairinoja, hallituksen varapuheenjohtaja 20.10.2011 asti, jäsen 21.10.2011 alkaen  107 340

Monaccio Oy  9 900

Suvi Hintsanen, hallituksen jäsen  25 333

Risto Anttonen, hallituksen jäsen  15 502

Nina Kopola, toimitusjohtaja 1.12.2011 alkaen

Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja

Yhteensä 3 717 042

Johtoryhmän jäsenet

Nina Kopola, toimitusjohtaja (1.12.2011 alkaen)

Petri Rolig, varatoimitusjohtaja (toimitusjohtaja 30.11.2011 asti)  100 000

Arto Kiiskinen, talousjohtaja  66 338

Mikko Pellinen, toimialajohtaja

Jan-Marie Becker, toimialajohtaja (1.11.2011 alkaen)

Erik van Deursen, yksikönjohtaja

Yhteensä  166 338

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

1 000 € 2011 2010

Lähipiiriltä saadut lainat

Suomisen pääomalaina 1/2008 200 660

Lähipiirille maksetut korot 76 101

Lainalle ei ole asetettu vakuutta. Lainaehdot on kuvattu konserni-
tilinpäätöksen liitteessä 16.

Muut lähipiiritapahtumat

1 000 € 2011 2010

Tavaroiden ja palveluiden myynnit 1 402

Tavaroiden ja palveluiden ostot 1 517

Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 5 337

Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 2 370

Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n 
kanssa.  
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1.1.–31.12.
1 000 € Liitetieto 2011 2010

Liikevaihto 2 635 1 384

Hankinnan ja valmistuksen kulut

Bruttokate 2 635 1 384

Liiketoiminnan muut tuotot 2 117 145

Hallinnon kulut * –4 157 –1 657

Liiketoiminnan muut kulut 2 –228

Liikevoitto ennen arvonalentumisia –1 633 –128

Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista –8 306

Liikevoitto –1 633 –8 434

Rahoitustuotot 6 2 304 800

Rahoituskulut 6 –8 243 –4 017

Voitto ennen satunnaisia eriä –7 572 –11 651

Saadut konserniavustukset 721 731

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –6 851 –10 920

Poistoeron muutos –760 2

Tilikauden voitto/tappio –7 612 –10 918

* Sisältää kertaluonteisia kuluja 1,6 miljoonaa euroa.

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Emoyhtiön tuloslaskelma



48

Suominen 2011

1 000 € Liitetieto 31.12.2011 31.12.2010

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 5, 7 5 812 164
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5, 8 25 32
Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 9 137 519 80 429
Muut sijoitukset 9 9 9

Lainasaamiset
Lainasaamiset konserniyhtiöiltä 80 105 10 453
Lainasaamiset muilta

Pitkäaikaiset varat yhteensä 223 470 91 087

Lyhytaikaiset varat

Muut lyhytaikaiset saamiset 10 40 975 10 364
Sidotut rahoitusvarat 25 000
Rahavarat 11 932 2 801
Lyhytaikaiset varat yhteensä 77 907 13 165

Varat yhteensä 301 377 104 252

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 11 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 12 24 681 24 681
Muu oma pääoma 12 87 751 7 966
Oma pääoma yhteensä 124 292 44 507

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero 764 3

Pakolliset varaukset 14 280 280

Velat

Pitkäaikaiset velat
Pääomalaina 13 920 4 000
Korolliset velat 13 134 930 32 334
Pitkäaikaiset velat yhteensä 135 850 36 334

Lyhytaikaiset velat
Pääomalaina 13 920 2 000
Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 13 19 929 19 459
Lainat konserniyhtiöiltä 13 14 121

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 15 5 221 1 668
Lyhytaikaiset velat yhteensä 40 191 23 127

Velat yhteensä 176 041 59 461

Oma pääoma ja velat yhteensä 301 377 104 251

Emoyhtiön tase
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1.1.–31.12.
1 000 € Liitetieto 2011 2010

Liiketoiminta

Tilikauden tulos –7 612 –10 917

Oikaisut tilikauden tulokseen: 17 6 155 10 813

Tulorahoitus ennen nettokäyttöpääoman muutosta –1 457 – 104

 Myynti- ja muiden saamisten lisäys (–) tai vähennys (+) –12 139 1 932

 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) tai vähennys (–) 3 570 30

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –10 026 1 858

Maksetut ja saadut korot –5 939 –3 216

Liiketoiminnan rahavirta –15 965 –1 358

Investoinnit 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin –62 925 –124

Pitkäaikaisten lainasaamisten muutos –69 652 3 276

Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos –18 535 –8 222

Investointien rahavirta –151 112 –5 070

Rahoitus 

Pitkäaikaisten lainojen muutos 102 597 –6 466

Pääomalainojen muutos –4 160 –2 000

Lyhytaikaisten lainojen muutos 469 9 988

Maksetut osingot –475

Muut rahoituksen rahavirrat 14 837 –2 380

Rahoituksen rahavirta 201 208 8 212

Rahavarojen muutos 34 131 1 784

Rahavarat 1.1. 2 801 1 017

Rahavarojen muutos 34 131 1 784

Rahavarat 31.12. * 36 932 2 801

* Sidotut rahoitusvarat ja rahavarat yhteensä

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
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1.  Emoyhtiön tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

Suominen Yhtymä Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjan-
pitolain mukaisesti (FAS).

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

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

Tilikauden aikana hankitun käyttöomaisuuden poistot on las-
kettu käyttöönotosta lähtien.

Liikevaihto
Myyntituotoista on vähennetty myynnin välilliset verot sekä 
myynnin kurssierot. Liikevaihto muodostuu konsernipalveluiden 
myynnistä ja vuokratuotoista.

Eläkemenojen jaksotus
Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden lakisääteinen eläketurva 
on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Eläkevakuutusmaksut on 
jaksotettu 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 tulo-
slaskelmaan. Myyntitulojen suojaamiseksi tehtyjen johdannaisten 
voitot ja tappiot on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin ja 
kuluihin. Muut rahoituksen kurssierot on kirjattu nettomääräis-
inä 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. Suojausinstrumen-
tin erääntyessä osittain tai kokonaan korkotuotto tai -kulu kir-
jataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin tai kuluihin ja sähköjoh-
dannaisten selvitystulos sähkökulujen oikaisuksi.

Sijoitukset
Sijoitukset tytäryhtiöihin arvostetaan hankintamenoon. Julkisesti 
noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon, joka on til-
inpäätöspäivän markkinahinta. Noteeraamattomat osakkeet 
esitetään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole luo-
tettavasti saatavilla.

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

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

2.  Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

1 000 € 2011 2010

Liiketoiminnan muut tuotot

Vakuutusrahaston palautus

Palautuksia poistetuista saatavista  28  46

Osinkojen suoritukset  40

Voitot ja tappiot valuuttajohdannaisista  59

Muut  89

Yhteensä  117  145

Liiketoiminnan muut kulut

Voitot ja tappiot valuuttajohdannaisista  37

Muut  191

Yhteensä  228

Emoyhtiön tilinpäätöksen 
liitetiedot



51

Tilinpäätös

3. Henkilöstökulut

1 000 € 2011 2010

Palkat ja palkkiot 1 314  812

Eläkkeet

Maksupohjaiset eläkejärjestelyt  79  99

Muut henkilöstösivukulut  31  25

Yhteensä 1 424  936

Johdon palkat ja palkkiot

Hallitusten jäsenet ja toimitusjohtaja  407  506

Yhtiön toimitusjohtajalla on lakisääteinen eläkevakuutus.

Henkilöstö keskimäärin  6  7

4. Tilintarkastajien palkkiot

1 000 € 2011 2010

Tilintarkastus  52  38

Muut palvelut  244  65

Osakeanti  111  62

Yhteensä  407  165

5. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2011 2010
Toimintokohtaiset poistot ja 
arvonalentumiset

Hallinto  194  24

Arvonalentumiset 8 306

Yhteensä  194 8 330

Poistot ja arvonalentumiset 
hyödykeryhmittäin

Koneet ja laitteet  7  9

Muut aineettomat hyödykkeet  187  15

Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista 8 306

Yhteensä  194 8 330

6. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2011 2010

Korkotuotot 2 304  705

Korkokulut –6 599 –4 017

Valuuttakurssierot (netto) –1 644  95

Yhteensä –5 939 –3 216

7. Aineettomat hyödykkeet

1 000 €
Aineettomat 

oikeudet
Ennakkom ja 

keskener. Yhteensä 2011 Yhteensä 2010

Hankintameno 1.1.  214  113  327  202

Lisäykset 5 632  203 5 835  122

Romutukset –5

Muut muutokset  8

Siirrot erien välillä  190 –190

Hankintameno 31.12. 6 036  126 6 162  327

Kertyneet poistot 1.1. –163 –163 –145

Tilikauden poistot –187 –187 –15

Vähennysten poistot  5

Muut muutokset –8

Kertyneet poistot 31.12. –350 –350 –163

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 686  126 5 812  164
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8. Aineelliset hyödykkeet

1 000 €
Koneet ja 

kalusto
Muut aineelliset 

hyödykkeet
Ennakkom. ja 

keskener. Yhteensä 2011 Yhteensä 2010

Hankintameno 1.1.  226  16  2  244  240

Lisäykset  2

Muut muutokset  2

Hankintameno 31.12.  226  16  2  244  244

Kertyneet poistot 1.1. –212 –212 –201

Tilikauden poistot –7 –7 –9

Muut muutokset –2

Kertyneet poistot 31.12. –219 –219 –212

Kirjanpitoarvo 31.12.  7  16  2  25  32

9. Sijoitukset

1 000 €

Osuudet saman 
konsernin 
yrityksissä

Muut  
sijoitukset Yhteensä 2011 Yhteensä 2010

Hankintameno 1.1. 80 429  9 80 438 88 744

Arvonalentumiset –8 306

Hankintameno 31.12. 137 519  9 137 528 80 438

Kirjanpitoarvo 31.12. 137 519  9 137 528 80 438

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
Suominen Italy Holding, s.r.l. Mozzate, Italia 100,0
Suominen Spain Holding, S.A., Alicante, Espanja 100,0
Suominen US Holding, Inc., Windsor Locks, Yhdysvallat 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
Cressa Nonwovens s.r.l., Mozzate, Italia 100,0
Mozzate Nonwovens s.r.l., Mozzate, Italia 100,0
Alicante Nonwovens S.A.U., Alicante, Espanja 100,0
Bethune Nonwovens, Inc., Bethune, Yhdysvallat 100,0
Green Bay Nonwovens, Inc. Green Bay, Yhdysvallat 100,0
Windsor Locks Nonwovens, Inc., Windsor Locks, Yhdysvallat

Kiinteistöyhtiöt

Osuus yhtiön 
osakkeista ja 

äänimäärästä %
Osakkeiden 

määrä kpl

Osakkeiden 
nimellisarvo 

1 000 €

Osakkeiden 
kirjanpitoarvo 

1 000 €

Yhtiön oman 
pääoman määrä 

1 000 €

Viimeksi 
laaditun 

tilinpäätöksen 
voitto/tappio 

1 000 €

Omistusyhteysyritykset
Kiinteistö Oy Killinpolku, 
Virrat 25,0 1 8 8 112
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10.  Muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2011 2010

Muut saamiset 4 897 16

Siirtosaamiset 

Kela, työterveyshuollon korvaukset 1 1

Lakisääteiset vakuutukset 18 2

Korot 54

Lainojen järjestelypalkkiot 4 998 447

Muut 292 78

Siirtosaamiset yhteensä 5 363 528

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Korolliset saamiset 26 757 8 223

Korottomat saamiset 3 958 1 597

Yhteensä 30 715 9 820

Muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 40 975 10 364

11. Oma pääoma

1 000 € 2011 2010

Osakepääoma 1.1. ja 31.12 11 860 11 860

Ylikurssirahasto 1.1. ja 31.12. 24 681 24 681

Omien osakkeiden rahasto 1.1. –163

Lisäys –213

Muut muutokset 120 50

Omien osakkeiden rahasto 31.12. –43 –163

Sijoitetun vapaan oman pääoman  
rahasto 1.1. 9 708

Lisäys 87 346 9 708
Sijoitetun vapaan oman pääoman  
rahasto 31.12. 97 054 9 708

Edellisten tilikausien voitto 1.1. –1 580 9 811

Osingonjako –475

Siirto omien osakkeiden rahastoon –68 1

Edellisten tilikausien voitto 31.12. –1 648 9 337

Tilikauden voitto / tappio –7 612 –10 918

Oma pääoma 31.12. 124 291 44 505

1 000 € 2011 2010

Laskelma jakokelpoisista varoista

Edellisten tilikausien voitto 31.12. –1 648 9 811

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 9 708

Omat osakkeet –43 –163

Vapaa oma pääoma 31.12. 95 363 9 648

Tilikauden voitto –7 612 –10 918

Jakokelpoiset varat 87 751 –1 270

12. Osakepääoma

Ks. Konsernitilinpäätöksen liitetieto 15.

13. Korolliset velat

1 000 € 2011 2010

Lyhytaikaiset *

Pääomalainojen lyhennykset 920 2 000

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden 
lyhennykset 18 957 17 500
Eläkelainojen seuraavan vuoden 
lyhennykset 971 971

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset yhteensä 19 929 18 471

Lyhytaikaiset lainat

Lainat konserniyrityksiltä 14 121

Yritystodistukset 988

Yhteensä 34 969 21 459

Pitkäaikaiset

Pääomalainat 920 4 000

Lainat rahoituslaitoksilta 132 799 29 250

Eläkelainat 1 714 2 686

Lainat konserniyrityksiltä 417 398

Yhteensä 135 850 36 334

Korolliset velat yhteensä 170 819 57 793

 * Taseessa lyhytaikaisissa veloissa.
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Lyhennykset

1 000 € 2012 2013 2014 2015 2016 2017–

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lähivuosina

Rahoituslaitoslainat 18 957 46 140 27 390 11 140 48 130

Eläkelainat 971 571 571 571

Pääomalainat 920 920

Yhteensä 20 848 47 631 27 961 11 711 48 130

14. Pakollinen varaus

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

1 000 € 2011 2010

Varaus 1.1. 280 280

Varaus 31.12. 280 280

15.  Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

1 000 € 2011 2010

Ostovelat 2 772 700

Muut lyhytaikaiset velat 36 26

Siirtovelat 

Korot 1 785 814

Palkka- ja sosiaalikulut 548 120

Muut jaksotetut kulut 43 6

Siirtovelat yhteensä 2 394 940

Velat saman konsernin yrityksille

Muut velat 19 2
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 
yhteensä 5 221 1 668

16.  Annetut vakuudet, vastuu-
sitoumukset ja muut vastuut 

1 000 € 2011 2010

Takaukset

Lainatakaukset

Konserniyhtiöiden puolesta 2 685 3 887

Muut takaukset

Konserniyhtiöiden puolesta 4 912 5 283

Muiden puolesta 1 432 1 995

Yhteensä 9 029 11 165

1 000 € 2011 2010

Pantit
Pantatut tytäryhtiöosakkeet, tytäryhtiölainat 
ja yrityskiinnitykset 302 792 83 429

Yhteensä 302 792 83 429

Vuokravastuut

Seuraavana vuonna erääntyvät vuokrat 26

Yhteensä  26

Leasingvastuut

Seuraavana vuonna erääntyvät vuokrat 54 37

Myöhempinä vuosina erääntyvät vuokrat 127 37

Yhteensä  181  74

17.  Rahavirtalaskelman oikaisut

Liiketoiminnan rahavirran oikaisut 1.1.–31.12.2011

1 000 € 2011 2010

Oikaisut tilikauden tulokseen:

Poistoeron muutos 760 –2

Saadut konserniavustukset –721 –731

Rahoitustuotot ja -kulut 5 939 3 216

Poistot 195 24

Arvonalentumiset pysyvistä vastaavista 8 306

Liiketoiminnan kassavirran oikaisut –18

Yhteensä 6 155 10 813
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Varojenjakoehdotus
Yhtiön hallituksen varojenjakoehdotus 4.4.2012 pidettävälle yhtiökokoukselle:

Emoyhtiön tulos 1.1.–31.12.2011 –7 612 205,36 €

Emoyhtiön edellisten tilikausien voittovarat –1 647 928,22 €

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 410,60 €

Omat osakkeet –43 619,21 €

Jakokelpoiset varat yhteensä 87 750 657,81 €

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta 0,00 €

Jätetään vapaaseen omaan pääomaan 87 750 657,81 €

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

Helsingissä 17. päivänä helmikuuta 2012

Jorma Eloranta Mikko Maijala Risto Anttonen
puheenjohtaja

Suvi Hintsanen Heikki Mairinoja Nina Kopola
  toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Tampereella 8. päivänä maaliskuuta 2012

PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö

Heikki Lassila
KHT

Toimintakertomuksen ja  
tilinpäätöksen allekirjoitus
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Suominen Yhtymä Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Suominen Yhtymä Oyj:n kirjanpidon, 
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.–31.12.2011. 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 toiminta-
kertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilinpäätös antaa 
oikeat 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 laati-
mista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpi-
don ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä 
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varain-
hoito luotettavalla tavalla järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen 
perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä 
ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että 
noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suoritta-
neet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintar-
kastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että 
suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiak-
semme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai 
toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 
emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet 
tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorva-
usvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia 
tai yhtiöjärjestystä. 

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin 
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisälty-
vistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpitei-
den valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyy-
den riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja 
ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityk-
sellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä 
valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoi-
tuksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan 
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimi-
van johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 
sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämista-
van arvioiminen. 

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

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

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus 
antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätök-
sen tiedot ovat ristiriidattomia.

Tilintarkastuskertomus

Tampereella 8. päivänä maaliskuuta 2012

PricewaterhouseCoopers Oy

KHT-yhteisö

Heikki Lassila, KHT
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Osakkeet ja osakkeenomistajat
Osakkeenomistuksen jakauma 31.12.2011

Osakkeita kpl
Omistajien 
lukumäärä %-osuus Osakemäärä kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

1–100 214 8,1 12 676 0,0 
101–500 539 20,3 162 895 0,1
501–1 000 452 17,0 370 619 0,2
1 001–5 000 933 35,2 2 294 772 0,9
5 001–10 000 211 8,0 1 612 899 0,7
10 001–50 000 229 8,6 4 535 446 1,8
50 001–100 000 30 1,1 2 112 607 0,9
100 001–500 000 17 0,6 3 722 537 1,5
yli 500 000 28 1,1 231 029 105 93,9

2 653 100,0 245 853 556 100,0
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 60 298 0,0
Yhteistilillä 20 268 0,0
Yhteensä 2 653 245 934 122 100,0
joista hallintarekisteröity 5 339 332 0,1

Omistajaryhmät 31.12.2011
Omistajien 
lukumäärä %-osuus Osakemäärä kpl

% osakkeista ja 
äänimäärästä

Yritykset 151 5,7 110 361 213 44,9
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3 0,2 23 338 535 9,5
Julkisyhteisöt 7 0,3 68 233 874 27,7
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 33 1,2 15 335 537 6,2
Kotitaloudet 2 445 92,3 26 836 096 10,9
Ulkomaiset osakkeenomistajat 9 0,3 1 408 969 0,6

 2 648 100,0 245 514 224 99,8
Hallintarekisteröidyt osakkeet 5 339 332 0,1
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 60 298 0,0
Yhteistilillä 20 268 0,0
Yhteensä  2 653 245 934 122 100,0

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011

Osakas Osakemäärä kpl
% osakkeista ja 

äänimäärästä
1. Ahlstrom Oyj 66 666 666 27,1
2. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 27 111 992 11,0
3. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 22 500 000 9,2
4. Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 22 322 535 9,1
5. Suomen Teollisuussijoitus 22 222 222 9,0
6. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 14 123 255 5,7
7. Oy Etra Invest Ab 12 223 320 5,0
8. Evald ja Hilda Nissin Säätiö 6 943 646 2,8
9. Heikki Bergholm 5 319 405 2,2
10. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 4 444 444 1,8
11. Mikko Maijala 3 399 977 1,4
12. Juhani Maijala 3 286 743 1,3
13. Onninen-Sijoitus Oy 2 500 000 1,0
14. Apteekkien Eläkekassa 2 222 222 0,9
15. Yleisradion Eläkesäätiö 2 222 222 0,9
16. Suomen Kulttuurirahasto 2 222 221 0,9
17. Eeva Maijala 1 515 995 0,6
18. AC Invest Two B.V. 1 355 555 0,6
19. Harald Relander 1 260 000 0,5
20. Oy Chemec Ab 1 111 112 0,5
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Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

IFRS
2011

IFRS
2010

IFRS
2009

IFRS
2008

IFRS
2007

Tulos/osake ennen arvonalentumisia, € –0,11 –0,22 0,02 –0,20 –0,07

Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, € –0,11 –0,34 0,02 –0,31 –0,43

Tulos/osake jatkuvista ja myydyistä liiketoiminnoista, € –0,11 –0,34 0,02 –0,20 –0,28

Liiketoiminnan rahavirta/osake, € –0,03 –0,06 0,74 0,52 0,08

Oma pääoma/osake, € 0,44 0,70 1,01 0,98 1,28

Osinko/osake, € 0,02

Osinko/tulos, % 84,4

Osinko/tulos ennen osakeantia, % 55,2

Osinko/liiketoiminnan rahavirta, % 2,7

Efektiivinen osinkotuotto, % 1,3

Hinta/voittosuhde (P/E) jatkuvista liiketoiminnoista –3,51 –1,52 67,1 –3,3 –7,4

Tilikauden 

alin kaupantekokurssi, € 0,36 0,48 0,65 0,60 2,01

ylin kaupantekokurssi, € 0,64 1,74 1,93 2,25 3,79

keskikurssi, € 0,49 0,79 1,27 1,50 3,21

viimeinen kaupantekokurssi, € 0,39 0,52 1,59 0,66 2,07

Osakekannan markkina-arvo 31.12., milj. € 95,9 24,6 37,7 15,6 49,0

Osakkeiden lukumäärä, ulkona olevat

keskimäärin vuoden aikana 85 887 023 35 532 883 23 707 065 23 699 569 23 679 266

vuoden lopussa 245 873 824 47 226 209 23 709 430 23 665 055 23 683 769

osakeantioikaistu 2007–2010, keskimäärin (kerroin 1,53) 41 768 853 36 254 774 36 243 311 36 229 277

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 3 930 341 3 306 822 4 251 828 4 251 828 8 765 455

% keskimääräisestä osakemäärästä 4,6 9,3 17,9 17,9 37,0

% keskimääräisestä osakeantioikaistusta osakemäärästä 7,9 11,7 11,7 24,2

Tilikaudella ei ole kirjattu osinkoja.

Tunnusluvut
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Tilinpäätös

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS
2011

IFRS
2010

IFRS
2009

IFRS
2008

IFRS
2007

Liikevaihto, milj. € 216,3 173,4 179,4 214,6 215,2

Vienti ja ulkomaantoiminnot, milj. € 188,7 146,4 149,5 179,7 181,1

% liikevaihdosta 87,3 84,4 83,3 83,7 84,2

Liikevoitto ennen arvonalentumisia, milj. € –4,8 –5,8 6,7 –1,6 1,7

% liikevaihdosta –2,2 –3,3 3,7 –0,7 0,8

Liikevoitto, milj. € –4,8 –10,8 6,7 –4,0 –6,8

% liikevaihdosta –2,2 –6,2 3,7 –1,9 –3,1

Voitto ennen veroja, milj. € –10,0 –15,7 1,0 –8,8 –10,7

% liikevaihdosta –4,6 –9,0 0,6 –4,1 –5,0

Tilikauden voitto, milj. € –9,5 –14,4 0,9 –7,2 –10,1

% liikevaihdosta –4,4 –8,3 0,5 –3,4 –4,7

Liiketoiminnan rahavirta, milj. € –2,9 –2,5 26,8 18,9 2,7

Taseen loppusumma, milj. € 338,1 119,4 122,8 143,8 172,4

Oman pääoman tuotto (ROE), % –20,9 –37,3 2,4 –16,7 –18,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % –3,7 –10,6 6,4 –2,9 –4,5

Omavaraisuusaste, % 32,2 27,9 29,9 24,6 26,9

Omavaraisuusaste, %, pääomalainat omana pääomana 32,8 32,9 36,4 31,6 28,0

Gearing, % 111,0 174,0 161,2 229,9 210,5

Gearing, %, pääomalainat omana pääomana 107,5 132,1 114,4 157,2 197,7

Bruttoinvestoinnit, milj. € 4,0 6,2 4,5 3,9 11,3

% liikevaihdosta 1,8 3,6 2,5 1,8 5,2

Tutkimus– ja kehitysmenot, milj. € 1,9 2,0 2,3 2,2 2,1

% liikevaihdosta 0,9 1,1 1,3 1,0 1,0

Henkilöstö keskimäärin 907 901 944 1 019 1 070
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Tulos/osake voitto ennen veroja – tuloverot 

konsernin osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Liiketoiminnan rahavirta/osake liiketoiminnan rahavirta rahavirtalaskelmasta

konsernin osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Oma pääoma/osake oma pääoma 

konsernin osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake
tilikauden osinko/osake

tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

Osinko/tulos, %
osinko/osake × 100

tulos/osake

Osinko/liiketoiminnan 
rahavirta, %

osinko/osake × 100

liiketoiminnan rahavirta/osake 

Efektiivinen osinkotuotto, %
osinko/osake × 100

osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

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

tulos/osake

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

Oman pääoman tuotto 
(ROE), %

(voitto ennen veroja – tuloverot) × 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 × 100

taseen loppusumma – saadut ennakot

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

oma pääoma 

Tunnuslukujen laskentaperusteet
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Helsingin konttori
Suominen Yhtymä Oyj

Porkkalankatu 20 A 
00180 Helsinki 

Puh. 010 214 300

Sähköposti: info@suominen.fi

Toimipaikkojen ajantasaiset yhteystiedot löytyvät 
yhtiön internetsivuilta www.suominen.fi.
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