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LIITE TULOSTIEDOTTEESEEN 16.2.2005

IFRS:N TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:SSÄ

Suominen Yhtymä on ottanut 1.1.2005 alkaen taloudellisessa raportoinnissaan käyttöön kansainväliset tilinpää-
tösstandardit (IFRS). Sitä ennen yhtiön raportointi on perustunut suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS).
Suomisen siirtymispäivä IFRS:ään on 1.1.2004. Siirtymispäivältä on laadittu IFRS-laskentaperiaatteiden mukai-
nen avaava tase.

Suominen julkistaa ennen vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsausta tätä tiedotetta täydentä-
vän tiedotteen, jossa raportoidaan mm. vuoden 2004 neljänneksien IFRS-vertailuluvut.

Seuraavassa esitetään yhteenveto keskeisistä IFRS:n käyttöönoton vaikutuksista konsernin taloudelliseen tilan-
teeseen.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

Alla olevissa taulukoissa on esitetty yhteenveto IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista Suominen Yhtymä
-konsernin omaan pääomaan 1.1.2004 ja 31.12.2004.

1 000 e Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2003 (FAS) 70 814

IFRS:ään siirtymisen vaikutukset
IFRS 1 Siirtymäsäännös, arvonkorotukset                769
IAS 2 Vaihto-omaisuus 2 732
IAS 12 Tuloverot -399
IAS 17 Vuokrasopimukset -1 383
IAS 19 Työsuhde-etuudet -5 565
IAS 39 Rahoitusinstrumentit -13
IAS 40 Sijoituskiinteistöt 1 122
IAS 39 Myytävissä olevat sijoitukset 594
IAS 32 Omat osakkeet -200
Oikaistu oma pääoma 1.1. 2004 (IFRS) 68 471

Omien osakkeiden luovutus 56
Muuntoerot 485
Rahavirran suojaukset -433
Myytävissä olevat sijoitukset -422
Osingonjako -13 975
Tilikauden voitto 4 661
Oma pääoma 31.12.2004 (IFRS) 58 843
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IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSET TILINPÄÄTÖKSIIN

AVAAVA TASE 1.1.2004

1 000 e
FAS 

1.1.2004

IFRS:ään
siirtymisen

vaikutus
IFRS

1.1.2004

VARAT
Pitkäaikaiset varat 138 366 4 158 142 524
Lyhytaikaiset varat 60 889 3 371 64 260
Varat yhteensä 199 255 7 529 206 784

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä 70 814 -2 343 68 471
Laskennalliset verovelat 11 179 2 420 13 600
Eläkevelvoitteet 0 5 565 5 565
Pääomalainat 10 000 0 10 000
Muut pitkäaikaiset velat 57 583 1 872 59 455
Lyhytaikaiset korolliset velat 19 282 0 19 282
Muut lyhytaikaiset velat 30 397 15 30 412
Velat yhteensä 128 441 9 872 138 314
Oma pääoma ja velat yhteensä 199 255 7 529 206 784

TASE 31.12.2004

1 000 e FAS 
31.12.2004

IFRS:ään
siirtymisen

vaikutus
IFRS

31.12.2004
VARAT
Pitkäaikaiset varat 132 743 4 157 136 900
Lyhytaikaiset varat 59 551 2 548 62 099
Varat yhteensä 192 294 6 704 198 998

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä 60 564 -1 721 58 843
Laskennalliset verovelat 8 866 1 555 10 421
Eläkevelvoitteet 0 4 265 4 265
Pääomalainat 8 000 0 8 000
Muut pitkäaikaiset velat 67 122 1 796 68 918
Lyhytaikaiset korolliset velat 23 876 0 23 876
Muut lyhytaikaiset velat 23 866 809 24 675
Velat yhteensä 131 730 8 425 140 155
Oma pääoma ja velat yhteensä 192 294 6 704 198 998

TULOSLASKELMA  1.1.-31.12.2004

1 000 e
FAS 
2004

IFRS:n 
edellyttämät

muutokset
IFRS
2004

Liikevaihto 233 174 0 233 174
Liikevoitto 8 033 1 580 9 613
Rahoitustuotot ja -kulut -3 951 -319 -4 270
Tulos ennen veroja 4 082 1 261 5 343
Verot -851 169 -682
Tilikauden tulos 3 231 1 430 4 661
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TUNNUSLUVUT

FAS 
2004

IFRS:n 
edellyttämät

muutokset
IFRS
2004

Tulos/osake, euroa 0,14 0,06 0,20
Oma pääoma/osake, euroa 2,55 -0,07 2,48
Oman pääoman tuotto, % 5,0 1,9 6,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,2 0,6 5,8
Omavaraisuusaste, % 31,4 -1,9 29,5
Gearing, % 159,2 7,7 166,9

RAHOITUS

Rahavirtalaskelmaa ei tässä yhteydessä vuodelta 2004 esitetä, koska IFRS-periaatteiden ja suomalaisen tilin-
päätöskäytännön mukaan laaditun rahavirtalaskelman välillä ei ole olennaisia eroja.

LAATIMISPERIAATTEET

Liikearvo ja liikearvopoistot
Liikearvojen osalta laskentaperiaatteiden erot FAS- ja IFRS-raportoinnin välillä aiheutuvat standardeista IAS 36
(Omaisuuserien arvon alentuminen) sekä IFRS 3 (Yritysten yhteenliittymät).  Ennen vuotta 2004 tehtyihin yritys-
kauppojen hankintamenolaskelmiin on sovellettu IFRS 1 -siirtymästandardia eikä hankintamenolaskelmia ole
laadittu uudelleen IFRS 3:n mukaisiksi. IAS 36:n säännöksiä noudattaen  omaisuuserien kirjanpitoarvoja on
arvioitu mahdollisten arvonalentumisten varalta. Testit on suoritettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Testaus ei
ole aiheuttanut siirtymähetkellä arvonalennuskirjauksia.

Uudistetun IFRS 3:n mukaisesti Codi International BV:n yrityskaupan yhteydessä syntyneestä liikearvosta ei ole
tehty poistoja 1.1.2004 jälkeen. Tämä on parantanut konsernin vuoden 2004 tulosta FAS:iin verrattuna 1,8 mil-
joonalla eurolla.

Vaihto-omaisuus
Omiin tuotantoprosesseihin liittyvään vaihto-omaisuuteen on aktivoitu kiinteät kustannukset IAS 2:n mukaisesti.
Aktivointi on kasvattanut vaihto-omaisuutta siirtotaseessa 2,7 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden uudelleenar-
vostuksen seurauksena tuloslaskelman varastonmuutos on pienentynyt FAS:iin verrattuna, mikä on heikentänyt
vuoden 2004 tulosta 0,2 miljoonalla eurolla.

Käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus
Siirtymästandardi IFRS 1 mahdollistaa käyttöomaisuushyödykkeiden arvostuksen käypiin arvoihin siirtymähet-
kellä. Nakkilan tehdasrakennusten arvonkorotus on peruttu, mutta toisaalta kiinteistö on arvostettu käypään
arvoon. Käyvästä arvosta on suoritettu vuosipoistot käyttöomaisuushyödykkeiden alkuperäisen poistosuunnitel-
man mukaisesti.

Siirtymätaseessa Nakkilan tehdaskiinteistön käypä arvo oli 15,8 miljoonaa euroa, FAS:n mukainen kirja-arvo oli
14,6 miljoonaa euroa, johon sisältyi 3,1 miljoonan euron arvonkorotus.

Maa-alueisiin liittyvät arvonkorotukset, 0,3 miljoonaa euroa, on sisällytetty IFRS 1 -standardin mukaisesti uudel-
leenarvostusajankohdan oletushankintamenoon. 

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt on esitetty taseessa IAS 40:n mukaisesti. Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä sijoituskiin-
teistöomistukset on luokiteltu aineelliseksi käyttöomaisuudeksi ja arvostettu alkuperäiseen hankintahintaan.
IFRS-raportoinnissa sijoituskiinteistöt on arvostettu käypiin arvoihin. Käyvistä arvoista on saatu arviot ulkopuoli-
silta asiantuntijoilta. Vuoden 2004 aikana yhtiö myi kaikki sijoituskiinteistönsä.
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Myytävissä olevat sijoitukset
Standardin IAS 39 perussäännön mukaan myytävissä olevien sijoitusten arvostaminen  perustuu käypään ar-
voon. Siirtymätaseen pitkäaikaisiin sijoituksiin sisältyi 0,6 miljoonan arvosta pörssinoteerattuja osakkeita. FAS:n
mukainen kirjanpitoarvo näille oli 3 tuhatta euroa. Vuoden 2004 aikana yhtiö myi kaikki myytävissä olevat sijoi-
tukset.

Johdannaissopimukset
Suominen Yhtymä käyttää johdannaissopimuksia valuuttasuojaukseen, korkosuojaukseen ja sähkön hinnan
suojaukseen. IFRS 39:n mukaista suojauslaskentaa sovelletaan kahteen viimeksi mainittuun. Tehokkaiksi to-
dettujen suojausten osalta johdannaissopimusten käypien arvojen muutokset on 
jaksotettu omaan pääomaan ja ne kirjataan omasta pääomasta tuloslaskelmaan siinä vaiheessa, kun ulkopuoli-
nen kassavirta toteutuu.

Siirtotaseessa suojaustarkoituksessa tehtyjen johdannaisten arvo oli  -9 tuhatta euroa, vastaava arvo 31.12.2004
oli -597 tuhatta euroa.

Myynti- ja takaisinvuokraussopimus Killinkosken kiinteistöstä
IFRS-raportoinnissa rahoitusleasingsopimuksiksi luettavat myynti- ja takaisinvuokraussopimukset kirjataan ta-
seeseen IFRS 17:n mukaisesti. Killinkosken kiinteistön myynti- ja takaisinvuokraussopimus on IFRS-
raportoinnissa purettu ja järjestelyssä syntynyt voitto, 1,4 miljoonaa euroa, vähennetty konsernin omasta pää-
omasta. Voittoa ei tulouteta leasingaikana, koska järjestelyyn liittyy takaisinostovelvollisuus. Rahoitusvuokraso-
pimus on lisännyt siirtotaseessa korollisia velkoja 1,8 miljoonalla eurolla.

Eläkejärjestelyt
Suurin osa Suominen Yhtymän konserniyhtiöissä olevista yksittäisistä eläkejärjestelyistä on maksupohjaisia.
Maksupohjaisissa järjestelyissä suoritukset kirjataan kuluksi sinä kautena, johon maksusuoritus liittyy. Maksu-
pohjaisten eläkejärjestelyjen käsittely on FAS-tilinpäätöksissä yhteneväinen standardin IAS 19 (Työsuhde-
etuudet) kanssa.

Etuuspohjaisissa järjestelyissä eläkekustannukset IAS 19:n mukaan kirjataan tuloslaskelmaan jaksottaen sään-
nönmukaiset kustannukset työntekijän työvuosille vuosittain tehtävien eläkevakuutusmatemaattisten laskelmien
mukaisesti. Eläkevastuu saadaan laskemalla tulevien eläkemaksujen nykyarvo, joka lasketaan käyttäen dis-
konttokorkona pitkien valtion velkasitoumusten tai vastaavien korkoa. Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
kirjataan tuloslaskelmaan henkilöiden keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle. Konserni on soveltanut
IFRS 1:n mukaista mahdollisuutta kirjata kaikkien eläkejärjestelyiden kumulatiiviset vakuutusmatemaattiset
voitot ja tappiot siirtymähetken taseeseen.

Hollannin eläkejärjestely on etuuspohjainen ja siitä on kirjattu siirtotaseeseen vastuuvelaksi 3,7 miljoonaa euroa.
Vastuun lisäys vuoden 2004 taseeseen on 0,4 miljoonaa euroa, mikä summa on myös merkitty vuoden eläke-
menoihin.

Suomen työntekijäin eläkelain (TEL) mukaista työkyvyttömyyseläkeosaa käsitellään siirtotaseessa etuuspohjai-
sena järjestelynä. Työkyvyttömyyseläkkeistä on kirjattu 1,8 miljoonan euron  pitkäaikainen koroton velka, joka
pienentää laskennallisilla veroilla vähennettynä yhtiön omaa pääomaa. 

Suomen työkyvyttömyysjärjestelyyn tehdyn muutoksen seurauksena siirtotaseessa olleesta velasta 1,6 miljoo-
naa euroa on tuloutunut eläkemenojen vähennyksenä vuoden 2004 aikana. Pääosa vastuusta tulee poistumaan
vuoden 2005 tilinpäätöksessä.

Verot
Omaan pääomaan tehdyistä oikaisuista on kirjattu laskennalliset verot IAS 12 -standardin edellyttämällä tavalla.
Siirtotaseessa  IFRS-korjauksista johtuvat laskennalliset verosaatavat ovat 2,0 miljoonaa euroa ja verovelat 2,4
miljoonaa euroa. Vastaavat luvut 31.12.2004 olivat 1,5 miljoonaa euroa ja 1,6 miljoonaa euroa.
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Milj. euroa 1.1.2004 31.12.2004

Verosaatavia on kirjattu
- eläkevastuista johtuvista veloista 1,6 1,1
- myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyn
  purkamisesta 0,4 0,4

Verovelkoja on kirjattu
- käyttöomaisuuden arvostuksesta yli  vastaavan
  verotusarvon 1,5 0,9
- vaihto-omaisuuden arvostuksen  muutoksesta 0,8 0,7

MUUT MUUTOKSET

Tuloslaskelma
Suominen on käyttänyt suomalaisessa kirjanpitokäytännössään toimintokohtaista tuloslaskelmaa, jota se tulee
käyttämään myös IFRS:ssä. Kustannuseriä, kuten tuote- ja prosessikehityskustannukset, on määritelty kuitenkin
jossain määrin uudelleen, joten bruttokate ei ole vertailukelpoinen suomalaisen kirjanpitokäytännön kanssa.

Segmenttiraportointi
Suominen Yhtymä Oyj:n IFRS 14:n mukainen ensisijainen segmentti-raportointi perustuu liiketoiminnallisiin
segmentteihin, jotka siirtohetkellä 1.1.2004 muodostuivat senhetkisistä toimialoista. Segmenttien välinen myynti
on raportoitu osana segmenttien liikevaihtoa. 

Toimialat muodostavat myös yrityksen rahavirtoja tuottavat yksiköt.

Kuitukankaiden ja Kosteuspyyhkeiden toimialojen integraatio 1.1. 2005 alkaen tulee kehittymään kohti yhtenäistä
segmenttiä, jossa tuotetarjonta, hinnoittelu ja toiminnanohjaus tapahtuvat yhteistä intressiä noudattaen. Talou-
dellinen vastuu yhdentyy ja hallinnollinen organisaatio muutetaan vastaavasti. Uutta segmenttiraportointia ale-
taan noudattaa vuoden 2005 alusta. Organisaatio- ja raportointirakenteen uudelleenjärjestely muuttaa todennä-
köisesti tulevaisuudessa rahavirtaa kerryttävien yksiköiden sisältöä siten, että Kuitukankaat ja Kosteuspyyhkeet
yhdessä muodostavat myös rahavirtaa tuottavan yksikön.
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