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YRITYSOSTO TOI KASVUA VIIMEISELLÄ 

VUOSINELJÄNNEKSELLÄ - NMG OSA CRAMOA  

31. LOKAKUUTA ALKAEN  
 

LOKA–JOULUKUU 2018 

• Liikevaihto 217,5 (196,7) milj. euroa; kasvua 

10,6 %; kasvu paikallisissa valuutoissa 13,8 %.  

• Orgaaninen liikevaihdon kasvu 1,9 %* 

• Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 34,4 (32,4) milj. 

euroa tai 15,8 % (16,5 %) liikevaihdosta. EBITA-

liikevoitto 30,2 (32,7) milj. euroa tai 13,9 % (16,6 

%) liikevaihdosta.  

• Vertailukelpoinen tulos/osake 0,50 (0,51) euroa. 

Tulos/osake 0,42 (0,52) euroa. 

• Liiketoiminnan rahavirta 71,6 (69,7) milj. euroa ja 

rahavirta investointien jälkeen -119,7 (19,4) milj. 

euroa, yritysostot poislukien 20,6 (19,4) milj. euroa. 

 

TAMMI–JOULUKUU 2018 

• Liikevaihto 779,8 (729,5) milj. euroa; kasvua 6,9 %; 

kasvu paikallisissa valuutoissa 10,5 %.  

• Orgaaninen liikevaihdon kasvu 6,1 %* 

• Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 130,1 (120,0) 

milj. euroa tai 16,7 % (16,5 %) liikevaihdosta. 

EBITA-liikevoitto 124,0 (120,7) milj. euroa tai 15,9 

% (16,5 %) liikevaihdosta.  

• Vertailukelpoinen tulos/osake 2,05 (1,87) euroa. 

Tulos/osake 1,90 (1,89) euroa.  

• Liiketoiminnan rahavirta 195,5 (186,5) milj. euroa ja 

rahavirta investointien jälkeen -150,4 (33,1) milj. 

euroa, yritysostot ja -divestoinnit poislukien 9,7 

(14,2) milj. euroa. 

• Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,90 

(0,85) euroa

 

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ JA SEN JÄLKEEN 

• Cramo tiedotti 19.12.2018, että Cramon hallitus tähtää yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen 

osittaisjakautumisella ja sen jakamiseen nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen 

Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. 

• Cramo sai 31.10.2018 päätökseen Nordic Modular Group Holding AB:n hankinnan (NMG). Transaktio rahoitettiin 

pankkilainoituksella ja vaihtovelkakirjalainasopimuksella. 

• Hartwig Finger nimitettiin Cramon Keski-Euroopan liiketoimintojen johtajaksi ja Cramo-konsernin johtoryhmän 

jäseneksi 23.11.2018. Hartwig Finger on toiminut väliaikaisena Keski-Euroopan toimintojen johtajana kesäkuun 

2018 puolivälistä lähtien. 

 

Vertailukelpoinen oman  

pääoman tuotto (ROE), % 

15,7 (15,4) 
Nettovelat/käyttökate 

2,88 (1,65) 

Liikevaihdon  

orgaaninen kasvu, % 

+5,4 
Vertailukelpoinen sidotun 

pääoman tuotto (ROCE), %** 

14,4 (15,2) 

Vuokrausliikevaihdon  

orgaaninen kasvu, % 

+14,6 
Vertailukelpoinen sidotun 

pääoman tuotto (ROCE), %** 

8,8 (9,1) 

KONSERNI 

1–12/2018 

KONE- JA LAITEVUOKRAUS 

1–12/2018 

SIIRTOKELPOISET TILAT 

1–12/2018 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, sivu 36 

* Orgaanisessa (vuokraus)liikevaihdon kasvussa ei oteta huomioon yritysostojen, -myyntien, valuuttakurssien eikä IFRS-standardimuutosten vaikutusta 

** Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4’2018 alkaen. Muutos on tehty myös vertailukausien lukuihin. 
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KESKEISET TUNNUSLUVUT     

  

  

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty sivulla 34 
* Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on esitetty sivuilla 29-30 

** Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4’2018 alkaen. Muutos on tehty myös vertailukausien 

lukuihin. 12 kuukauden keskiarvo kuvastaa paremmin sidotun pääoman pitkän aikavälin kehitystä entiseen kahden pisteen väliseen keskiarvoon verrattuna. 

*** Proforma nettovelat / käyttökate 2,63 (sisältäen NMG:n ja KBS:n koko vuoden proforma käyttökatteen). 

 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI 

 

Cramon vuoteen 2018 sisältyi vahvaa liikevaihdon kasvua, yritysostot molemmissa divisioonissamme sekä Siirtokelpoisten tilojen 
liiketoiminnan onnistunut tulosparannus. Tilikaudella 2018 saavutettiin kaikki konsernitason taloudelliset tavoitteet. Myös Kone- ja 
laitevuokrauksen liikevaihdolle sekä Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdolle asetetut kasvutavoitteet saavutettiin. Koko vuoden 
orgaaninen liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia, ja tätä tukivat suotuisat markkinaolosuhteet molemmissa divisioonissamme. Konsernin 
vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 8,3 prosenttia 130,1 miljoonaan euroon ja tilikauden kannattavuus parani. Vuoden viimeisen 
neljänneksen aikana Cramo sai onnistuneesti päätökseen ruotsalaisen Nordic Modular Group Holding AB:n (”NMG”) hankinnan, joka 
vahvistaa Siirtokelpoiset tilat -divisioonamme markkina-asemaa sekä laajentaa sen liiketoimintamallia.  

Kone- ja laitevuokrausdivisioonassa suoriutuminen vaihteli eri maiden välillä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa liikevaihto 
pysyi edellisvuoden tasolla ja Norja jatkoi kannattavaa kasvuaan. Useimmissa Itä- ja Keski-Euroopan maissamme liikevaihto ja kannattavuus 
paranivat, mutta Saksassa liiketoiminnan tuloskehitys jatkui epätyydyttävällä tasolla. Suomen tulosta painoi alas kiristynyt kilpailutilanne, joka 
vaikutti epäsuotuisasti hintoihin ja liikevaihtoon. Suomen kannattavuus parani kuitenkin edellisestä vuosineljänneksestä. Toimet 
kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat sekä Saksassa ja Suomessa. 

Siirtokelpoiset tilat -divisioonan viimeisen vuosineljänneksen orgaaninen vuokrausliikevaihto ylsi 13,5 prosenttia viime vuotta korkeammalle. 
Kokonaisuudessaan vuokrausliikevaihto kasvoi 37,3 prosenttia ja sitä tuki NMG:n hankinta, joka yhdisteltiin divisioonan lukuihin ensimmäistä 
kertaa 31. lokakuuta alkaen. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 28,8 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä divisioonan 
kannattavuutta heikensivät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kuluvaraukset. Ilman näitä poikkeuksellisia kuluja viimeisten 
vuosien aikana tehdyt tulosparannustoimet ovat vaikuttaneet positiivisesti kannattavuuteen.  

Kuten joulukuussa tiedotimme, Cramon hallitus tähtää yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen 
jakamiseksi Cramon nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on 
tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Odotan edessämme olevaa vuotta, kun etenemme kohti molempien 
liiketoimintojemme täyden potentiaalin hyödyntämistä osakkeenomistaja-arvon kasvattamiseksi. 

Vuoden 2019 näkymät kone- ja laitevuokrauksen markkinoille ovat edelleen positiiviset huolimatta kasvaneesta taloudellisesta 
epävarmuudesta. Ruotsissa ja Suomessa vuokrausmarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan muun kysynnän kuin asuinrakentamisen 
tukemana. Itä-Euroopan maissa markkinakasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat positiiviset 
kaikissa segmentin toimintamaissa. 

 

        Leif Gustafsson, Cramo-konsernin toimitusjohtaja 

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€) 10-12/18 10-12/17 Muutos % 1-12/18 1-12/17 %

Liikevaihto 217,5 196,7 10,6 % 779,8 729,5 6,9 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto* 34,4 32,4 6,2 % 130,1 120,0 8,3 %

% liikevaihdosta 15,8 % 16,5 % 16,7 % 16,5 %

EBITA-liikevoitto 30,2 32,7 -7,7 % 124,0 120,7 2,8 %

% liikevaihdosta 13,9 % 16,6 % 15,9 % 16,5 %

Vertailukelpoinen katsauskauden tulos* 22,2 22,7 -2,2 % 91,2 83,3 9,5 %

Katsauskauden tulos 18,9 23,0 -18,2 % 84,7 84,2 0,5 %

Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), €* 0,50 0,51 -2,4 % 2,05 1,87 9,3 %

Tulos/osake (EPS), € 0,42 0,52 -18,4 % 1,90 1,89 0,3 %

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), %*, 11,0 % 11,8 %

Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % ** 10,5 % 11,8 %

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, %* 15,7 % 15,4 %

Oman pääoman tuotto, % 14,7 % 15,6 %

Nettovelat/ käyttökate *** 2,88 1,65

Korolliset nettovelat 703,5 382,3 84,0 %

Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat), 316,4 54,5 480,1 % 516,8 213,9 141,7 %

joista tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen osuus 270,0 313,2 9,4

Liiketoiminnan rahavirta 71,6 69,7 2,7 % 195,5 186,5 4,8 %

Rahavirta investointien jälkeen -119,7 19,4 -150,4 33,1

Henkilöstö keskimäärin 2 753 2 538 8,5 %
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MARKKINANÄKYMÄT 

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän 
noin 4–6 prosenttia vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa 
maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen 
kasvavan 3 prosenttia Suomessa, 1 prosentin Ruotsissa, 2 prosenttia Virossa ja 6 
prosenttia Liettuassa vuonna 2019. 

Kone- ja laitevuokrauksessa muutokset kysynnässä seuraavat yleensä 
rakennusmarkkinoita viiveellä. Rakennusalan markkinanäkymissä vuodelle 2019 on 
suuria maakohtaisia eroja. Markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi marraskuun 
2018 ennusteissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän 3,8 prosenttia 
Ruotsissa ja 1,2 prosenttia Suomessa, mikä johtuu pääasiassa asuntorakentamisen 
laskusta. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan vahvat 4,0 prosenttia. 
Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan 0,1–1,5 prosenttia. Kasvu on 
voimakasta Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa, joissa 
Euroconstruct odottaa yhteensä keskimäärin 9,1 prosentin kasvua. Foreconin 
kasvuennuste Liettuan ja Venäjän rakennusmarkkinoille on 2–4 prosenttia, kun taas 
Virossa rakennusmarkkinoille odotetaan loivaa 1 prosentin laskua. Ruotsin 
rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) viimeisimmän lokakuussa päivitetyn 
ennusteen mukaan paikalliset rakennusmarkkinat kääntyvät noin 3 prosentin laskuun 
vuonna 2019. Suomen Rakennusteollisuus RT arvioi lokakuun ennusteessaan, että 
rakennusmarkkinoiden huippu saavutetaan Suomessa 2019, minkä jälkeen laskun 
odotetaan olevan loiva. 

KONSERNIN TALOUDELLINEN 

KEHITYS 

LIIKEVAIHTO 

Cramo-konsernin koko vuoden liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia (10,5 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) ja oli 779,8 (729,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun 
vaikuttivat positiivisesti yritysostot, jotka kasvattivat liikevaihtoa yhteensä 45,4 
miljoonalla eurolla. Suurimmat vaikutukset tulivat KBS Infran ja NMG:n hankinnoista. 
Lisäksi vuoden 2018 alussa tapahtunut IFRS 15 -standardin käyttöönotto lisäsi 
liikevaihtoa 2,9 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna liittyen 
keskeneräisten projektien liikevaihdon tulouttamiseen. Tanskan sekä Latvian ja 
Kaliningradin liiketoimintojen myynnillä vuonna 2017 oli 16,3 miljoonan euron 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna, minkä lisäksi 
valuuttakurssit laskivat liikevaihtoa 24,1 miljoonaa euroa. Konsernin orgaaninen 
liikevaihto kasvoi vahvat 6,1 prosenttia. Tähän vaikutti erityisesti Kone- ja 
laitevuokraus Skandinavia- ja Siirtokelpoiset tilat -segmenttien vahva liikevaihto. 
 
Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia (13,8 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) ja oli 217,5 (196,7) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon vaikutti 
positiivisesti NMG:n yritysosto 31. lokakuuta, mikä kasvatti liikevaihtoa yhteensä 12,8 
miljoonaa euroa. IFRS 15 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta 
liikevaihtoon vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihdon orgaaninen kasvu 
vuosineljänneksellä oli 1,9 prosenttia. Kaikki Kone- ja laitevuokrausdivisioonan 
segmentit vaikuttivat positiivisesti konsernin orgaanisen liikevaihdon kasvuun, kun 
taas Siirtokelpoiset tilat -divisioonan orgaaninen kokonaisliikevaihto oli viime vuotta 
alhaisempi, mikä johtui pääasiassa projektitoimitusten ajoittumisesta. 

 
TULOS 
 
Cramo-konsernin tilikauden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 8,3 prosenttia ja 
oli 130,1 (120,0) miljoonaa euroa eli 16,7 (16,5) prosenttia liikevaihdosta. Kasvua 
tukivat KBS Infran ja NMG:n hankinnat. Kannattavuus parani lähinnä orgaanisen 
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liikevaihdon kasvun ansiosta Siirtokelpoiset tilat- ja Kone- ja laitevuokraus 
Skandinavia -segmenteissä. Myös kannattavuuden parantamiseksi tehdyt toimet 
Siirtokelpoisissa tiloissa ovat tuottaneet tulosta. IFRS 15 -standardin käyttöönotto 
kasvatti vuokraukseen liittyvien palveluiden osuutta konsernin ja Siirtokelpoisten 
tilojen liikevaihdossa, millä oli lievä 0,3 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus 
konsernin bruttomarginaaliin ja vastaavasti 0,1 prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus 
konsernin EBITA-liikevoittomarginaaliin edellisvuoteen verrattuna. EBITA-liikevoiton 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi–joulukuussa -6,0 miljoonaa euroa, 
ja ne liittyivät pääasiassa KBS Infran ja NMG:n hankinnan neuvonanto- ja 
transaktiokuluihin sekä käynnissä olevaan Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan 
jakautumiseen liittyviin neuvonantokuluihin. Vuonna 2017 EBITA-liikevoittoon sisältyi 
0,6 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät myytyjen 
liiketoimintojen myyntivoittoihin. Koko vuoden liikevoitto oli 119,5 (117,3) miljoonaa 
euroa. Nettorahoituskulut olivat 14,2 (12,0) miljoonaa euroa. Rahoituskulut sisälsivät 
kolmannella neljänneksellä -1,4 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
eriä, jotka liittyivät NMG:n kauppahinnan valuuttasuojaukseen. Tulos ennen veroja oli 
105,3 (105,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 84,7 (84,2) miljoonaa euroa.  

 
Vuoden viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 6,2 
prosenttia ja oli 34,4 (32,4) miljoonaa euroa eli 15,8 (16,5) prosenttia liikevaihdosta. 
EBITA-liikevoiton kasvuun vaikutti positiivisesti NMG:n hankinta, joka nosti EBITA-
liikevoittoa 2,1 miljoonalla eurolla. Kannattavuus parani kaikissa Kone- ja 
laitevuokrauksen segmenteissä Skandinaviaa lukuun ottamatta. Siirtokelpoiset tilat -
divisioonan kannattavuutta heikensivät tietyt integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin 
liittyvät 2,1 miljoonan euron kuluvaraukset. Konsernin EBITA-liikevoitto sisälsi -4,2 
miljoonaa euroa kohdistamattomia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä loka–
joulukuussa 2018. Kulut liittyivät Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan käynnissä olevaan 
jakautumiseen liittyviin neuvonantokuluihin. Vuonna 2017 viimeisen neljänneksen 
EBITA-liikevoitto sisälsi 0,3 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, 
jotka liittyivät myytyjen liiketoimintojen myyntivoittoihin. Viimeisen vuosineljänneksen 
liikevoitto laski pääasiassa edellä mainittujen kuluerien vuoksi 28,7 (31,8) miljoonaan 
euroon. Nettorahoituskulut olivat 3,7 (3,1) miljoonaa euroa. Loka–joulukuun tulos 
ennen veroja oli 24,9 (28,7) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 18,9 (23,0) 
miljoonaa euroa. 

Koko vuoden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos parani 2,05 (1,87) euroon ja 
osakekohtainen tulos 1,90 (1,89) euroon. Vuoden viimeisellä neljänneksellä vastaavat 
luvut olivat 0,50 (0,51) euroa ja 0,42 (0,52) euroa. Oman pääoman tuotto (viimeiseltä 
12 kuukaudelta) oli 14,7 (15,6) prosenttia. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 
(viimeiseltä 12 kuukaudelta) oli 15,7 (15,4) prosenttia. 

 

INVESTOINNIT, POISTOT JA ARVONALENTUMISET 

Cramo-konsernin investoinnit tilikaudella olivat 516,8 (213,9) miljoonaa euroa. Kone- 
ja laitevuokraus -divisioonassa investoinnit kasvoivat kaikissa segmenteissä yhteensä 
182,4 (145,8) miljoonaan euroon. KBS:n yritysostolla oli kasvuun yhteensä 55,4 
miljoonan euron vaikutus. Myös siirtokelpoisten tilojen investoinnit kasvoivat ja olivat 
332,6 (66,1) miljoonaa euroa. NMG:n hankinnan vaikutus investointeihin oli yhteensä 
274,7 miljoonaa euroa. Yritys- ja liiketoimintahankintojen osuus bruttoinvestoinneista 
oli kokonaisuudessaan 313,2 (9,4) miljoonaa euroa KBS Infran sekä NMG:n 
liiketoimintojen hankintaan liittyen. Muut investoinnit kohdistuivat pääosin 
kalustohankintoihin.  

Cramo-konsernin investoinnit viimeisellä vuosineljänneksellä olivat 316,4 (54,5) 
miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat Kone- ja laitevuokrausdivisioonassa ja olivat 
25,7 (38,7) miljoonaa euroa. Siirtokelpoisten tilojen investoinnit kasvoivat edelliseen 
vuoteen verrattuna ja olivat 290,6 (15,7) miljoonaa euroa NMG:n yritysoston vaikutus 
274,7 miljoonaa euroa mukaan lukien. 

Konsernin poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta vuonna 2018 olivat 120,2 
(111,5) miljoonaa euroa. Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 
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olivat yhteensä 4,5 (3,4) miljoonaa euroa. Vuonna 2018 vuosittaisessa 
arvonalentumistestauksessa tulevaisuuden rahavirtojen nettonykyarvo ylitti 
sitoutuneen pääoman määrän eikä liikearvoon, aineettomiin hyödykkeisiin tai 
aineelliseen käyttöomaisuuteen kohdistunut tarvetta tehdä alaskirjauksia testauksen 
perusteella. Liikearvon yhteismäärä katsauskauden lopussa oli 293,0 (145,6) 
miljoonaa euroa. Kasvu johtui NMG:n hankinnasta, jonka vaikutus liikearvoon oli 
139,8 miljoonaa euroa. 

 

KASSAVIRTA, RAHOITUS JA TASE 

Koko vuoden liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 195,5 (186,5) miljoonaa euroa, mikä 
johtui pääasiassa korkeammasta käyttökatteesta ja käyttöpääoman muutoksesta. 
Rahavirta investointien jälkeen oli -150,4 (33,1) miljoonaa euroa, josta 19,0 miljoonaa 
euroa liittyi KBS Infran hankintaan ja vastaavasti 140,3 miljoonaa euroa NMG:n 
hankintaan. Vertailukausi sisältää 28,0 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen, joka 
liittyy elokuussa 2017 myytyihin liiketoimintoihin. Viimeisen vuosineljänneksen 
liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 71,6 (69,7) miljoonaa euroa. Rahavirta 
investointien jälkeen oli -119,7 (19,4) miljoonaa euroa, joka sisälsi NMG:n hankinnan 
vaikutuksen. 

Korollinen nettovelka 31.12.2018 oli 703,5 (382,3) miljoonaa euroa, jonka määrää 
nosti erityisesti pankkirahoituksella ja 550 miljoonan Ruotsin kruunun 
vaihtovelkakirjalla rahoitettu NMG:n yritysosto, kuten katsauskauden merkittävät 
tapahtumat-osiossa on selostettu. Nettovelkaantumisaste oli katsauskauden 
päättyessä 117,9 (68,6) prosenttia ja nettovelat/käyttökate 2,88 (1,65). Proforma 
nettovelat / käyttökate, sisältäen NMG:n ja KBS:n koko vuoden proforma 
käyttökatteen, oli 2,63. 

Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli 31.12.2018 suojattu 
koronvaihtosopimuksilla 130,0 (130,0) miljoonaa euroa, johon sovelletaan 
täysimääräisesti suojauslaskentaa. Cramo-konsernilla oli katsauskauden päättyessä 
käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä (pois lukien leasinglimiitit) yhteensä 258,5 
(267,2) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia rahoituslimiittejä oli 235,0 (250,0) ja 
lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 23,5 (17,2) miljoonaa euroa. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden 
päättyessä 976,8 (794,4) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 1 606,3 (1 194,6) 
miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 37,8 (47,4) prosenttia, jonka heikentyminen 
johtuu NMG:n yritysostosta ja siihen liittyvästä velkarahoituksesta. Taseen 
ulkopuolisten operatiivisten leasingsopimusten vuokravastuut olivat yhteensä 20,6 
(17,3) miljoonaa euroa. Taseen ulkopuoliset vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista 
olivat 106,2 (101,3) miljoonaa euroa. Konsernin investointisitoumukset olivat 36,4 
(37,6) miljoonaa euroa. 

 
KONSERNIRAKENNE 
 
Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja sekä vuokraa 
siirtokelpoisia tiloja (Cramo Adapteo). Kone- ja laitevuokraus koostuu 
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä 
palveluista. Liitännäisiä palveluja ovat muun muassa työmaa- ja asennuspalvelut. 
Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 301 (300) 
vuokrauspalvelupisteen kautta 11 maassa. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta on 
moduulien vuokrausta. Yleisimmät vuokra-ajat ovat 2–5 vuotta. Tyypillisiä 
käyttökohteita ovat koulut, päiväkodit, toimistot sekä majoitustilat, kuten opiskelija-
asunnot. Cramo harjoittaa siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa Pohjoismaissa, 
Saksassa, Virossa ja Liettuassa. 

Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava 
emoyhtiö Cramo Oyj sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat 
yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, 
Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj 
omistaa myös konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa.  
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Lisäksi Cramo omistaa 50 prosenttia Venäjällä ja Ukrainassa toimivasta tasapuolisesti 
omistetusta yhteisyrityksestä Fortrentistä Ramirent Oyj:n kanssa. 

 
 
KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT  
 

Cramo sai päätökseen saksalaisen työmaalogistiikkayritys KBS Infra GmbH:n 
hankinnan 28.2.2018. KBS Infra on Saksan johtava työmaalogistiikkayritys, jonka 
liikevaihto vuonna 2017 oli noin 32 miljoonaa euroa. Hankinta vahvisti Cramon 
asemaa Keski-Euroopan markkinoilla ja laajentaa sen liiketoimintamallia lisäarvoa 
tuottaviin palveluihin. KBS Infra tuo lisämyyntipotentiaalia nykyiselle vuokrakalustolle, 
minkä odotetaan tukevan segmentin tulosta jatkossa. 

Cramo allekirjoitti 25.6.2018 sopimuksen ruotsalaisen, siirtokelpoisten tilojen 
pohjoismaisilla markkinoilla tunnetun toimijan, Nordic Modular Group Holding AB:n 
(”NMG”) ostosta Nalka Invest AB:n tytäryhtiö Strukturfonden HC11 AB:ltä sekä 
tietyiltä vähemmistöosakkailta. Kaupan toteuttaminen edellytti Ruotsin 
kilpailuviranomaisen hyväksyntää. 4.10.2018 Cramo sai Ruotsin kilpailuviranomaisen 
hyväksynnän NMG:n ostolle ja hankinta saatiin päätökseen 31.10. Hankinnan velaton 
kauppahinta oli 2,725 miljardia kruunua, ja se rahoitettiin pankkirahoituksella ja 550 
miljoonan kruunun vaihtovelkakirjalainana, jota myyjät voivat käyttää tiettyjen ehtojen 
täyttyessä Cramon siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaan uudelleensijoittamiseksi. 
Yritysoston odotetaan tuovan 3–4 miljoonan euron vuosittaisen kulusynergian, joka 
tullaan suunnitelmien mukaan saavuttamaan täysimääräisesti kahden vuoden 
kuluessa.  

19. joulukuuta Cramon hallitus sai päätökseen yhtiön Siirtokelpoiset tilat -
liiketoiminnan strategisten vaihtoehtojen arvioinnin osakkeenomistaja-arvon 
kasvattamiseksi. Arviointiprosessin lopputuloksena Cramon hallitus tähtää yhtiön 
Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen 
jakamiseen Cramon nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja 
listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa 
viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. 

Cramo ja Ramirent ilmoittivat joulukuussa 2017 harkitsevansa strategisia vaihtoehtoja 
tasapuolisesti omistetulle yhteisyritykselle Fortrentille. Strategisten vaihtoehtojen 
kartoitus saatiin päätökseen 20. joulukuuta 2018, ja analysoinnin lopputuloksena 
Fortrentin strateginen painopiste on jatkossa Venäjän liiketoiminnoissa, mikä optimoi 
kassavirtaa ja velkojen takaisinmaksua omistajille. Tämä tarkoittaa, että Fortrentin 
Ukrainan liiketoiminnot lopetetaan vuoden 2019 aikana. 
Uudelleenorganisointikustannukset ovat noin 0,5 miljoonaa euroa. Fortrentin 
liikevaihto vuonna 2017 oli 31,8 miljoonaa euroa, josta Ukrainan liiketoiminnan osuus 
oli 2,1 miljoonaa euroa. Fortrentin omistus säilyy ennallaan. 

 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 
 
24.1.2019 Cramo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdotti seuraavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2019, että 
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi 
varsinaisen yhtiökokouksen 2020 loppuun saakka suostumustensa mukaisesti 
nykyisistä jäsenistä AnnaCarin Grandin, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Veli-Matti 
Reinikkala ja Raimo Seppänen sekä uusina jäseninä Andrew P. Studdert ja Christian 
Bubenheim. Hallituksen nykyisistä varsinaisista jäsenistä Perttu Louhiluoto ja Caroline 
Sundewall ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.  

Andrew P. Studdert (syntynyt 1956) on kokenut yritysjohtaja ja hallitusammattilainen. 
Hänellä on pitkä kokemus ja asiantuntemus Cramon toimialalta. Vuosina 2004–2017 
hän toimi mm. yhdysvaltalaisen raskaan kaluston vuokraukseen erikoistuneen NES 
Rentals Holdings, Inc. -yhtiön palveluksessa yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja 
toimitusjohtajana. Tätä ennen hän mm. toimi globaalin yhdysvaltalaisen UAL 
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Corporation/United Airlines -lentoyhtiön palveluksessa operatiivisen johtajan (Chief 
Operating Officer, COO) tehtävissä. Andrew on suorittanut BA-tutkinnon San 
Francisco State University -yliopistossa. 

Christian Bubenheimilla (syntynyt 1965) on pitkä kokemus johtotehtävistä 
kansainvälisessä liiketoiminnassa. Hän on toiminut johtotehtävissä mm. seuraavissa 
yhtiöissä: Scout24, Amazon Germany, Thales ja Intel Corporation. Hän on 
asiantuntija liiketoiminnan digitaalisten muutosprosessien johtamisessa. Christianilla 
on Economics & Engineering -tutkinto Munich University of Applied Sciences -
korkeakoulusta. 

Nimitystoimikunta ehdotti myös 24.1.2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
hallituksen palkkiot säilyisivät ennallaan. Siten nimitystoimikunta ehdottaa, että 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 85 000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 
37 500 euron vuosipalkkio. 

Nimitystoimikunta ehdotti, että palkkio maksettaisiin rahana. Hallituksen jäsenten 
osakeomistusta koskevan ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät 
omista Cramon osakkeita sellaista määrää, joka vastaa vähintään yhden vuoden 
hallituspalkkioiden euromäärää (ennen veroja), pois lukien mahdolliset 
valiokuntapalkkiot, tulee neljä (4) vuotta kestävän ajanjakson kuluessa 
hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkia Cramon osakkeita vähintään edellä esitetty 
määrä. Nimitystoimikunta seuraa vuosittain osana omaa prosessiaan hallituksen 
jäsenten yhtiön osakeomistuksen määrää sekä arvioi, että osakeomistus on ohjeen 
edellyttämällä tasolla. 

Tämän lisäksi ehdotettiin suoritettavaksi 1 000 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille 
jäsenille kustakin tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokouksesta, johon 
he osallistuvat. Kustakin M&A-valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat, 
maksettaisiin 500 euron kokouspalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle maksettaisiin 
5 000 euron vuosipalkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan. 

MUUTOKSET JOHDOSSA 

Hartwig Finger, aiemmin Dwyer-konsernin Manner-Euroopan toimitusjohtaja, 
nimitettiin tilapäisesti Keski-Eurooppa-segmentin johtajaksi, kun Dirk Schlitzkus, 
johtaja, Keski-Eurooppa ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäsen, jätti tehtävänsä 
6.6.2018. Hartwig Finger nimitettiin 23.11 Cramon Keski-Euroopan liiketoimintojen 
johtajaksi ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi. 

Mika Kouhi nimitettiin 3.9. M&A ja Corporate Development -toiminnosta vastaavaksi 
johtajaksi ja Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään heti 
ja raportoi toimitusjohtaja Leif Gustafssonille. Kouhi aloitti uransa Cramolla vuonna 
2013 ja johti Keski-Euroopan toimintojen talousosastoa vuosina 2015–2016. 
Joulukuusta 2016 lähtien Kouhi on johtanut konsernin M&A ja Corporate 
Development -toimintoa. 

HENKILÖSTÖ 

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 753 (2 538). Lisäksi 
konsernissa työskenteli keskimäärin noin 214 (211) henkilöä vuokratyövoimana. 
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa 2 967 (2 498).  

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina katsauskauden lopussa jakaantui 
segmenteittäin seuraavasti: 1 088 (1 053) Kone- ja laitevuokraus Skandinavia, 841 
(831) Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa, 562 (386) Kone- ja laitevuokraus 
Keski-Eurooppa, 388 (141) Siirtokelpoiset tilat ja 88 (87) konsernitoiminnot. 

 
STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 
 
Cramo julkisti vuoden 2017 alussa nykyisen Shape & Share -strategiansa ja 
taloudelliset tavoitteensa. Cramo pyrkii hyödyntämään mahdollisuudet 
päämarkkinoillaan tukemalla henkilöstöään huippusuoritusten saavuttamisessa, 
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laajentamalla merkittävästi ydinliiketoimintamallejaan, kasvattamalla siirtokelpoisten 
tilojen toimintaa valikoiduilla Euroopan markkinoilla sekä kehittämällä uudenlaisia 
ratkaisuja resurssien jakamiseksi.  

Cramon pitkän ajan taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat: oman pääoman tuotto 
(ROE) > 15 %, Nettovelat/käyttökate < 3, Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdon 
orgaaninen kasvu > markkinakasvu ja sidotun pääoman tuotto (ROCE) > 14,5 % sekä 
Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdon orgaaninen kasvu > 10 % ja sidotun 
pääoman tuotto (ROCE) > 12,5 %. Cramon voitonjakotavoitteina on vakaa 
voitonjakopolitiikka sekä se, että osinkoina maksetaan noin 40 prosenttia tilikauden 
osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). Tilikaudella 2018 saavutettiin kaikki 
konsernitason taloudelliset tavoitteet. Myös Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdolle 
sekä Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdolle asetetut kasvutavoitteet 
saavutettiin. 

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS  

Yhtiön voitonjakopolitiikan mukaan Cramo Oyj:n tavoitteena on harjoittaa vakaata 
voitonjakopolitiikkaa ja maksaa noin 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta 
tuloksesta (EPS) osinkona. Cramo Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat  
193 437 462,07, joka sisälsi jakamattomia voittovaroja 50 256 295,43 euroa. Hallitus 
esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 jaetaan 
osinkoa 0,90 (0,85) euroa osakkeelta. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu 
pidettävän torstaina 28.3.2019.  
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LIIKETOIMINTA DIVISIOONITTAIN JA 

SEGMENTEITTÄIN 

Cramon liiketoimintasegmentit ovat Kone- ja laitevuokraus Skandinavia, Kone- ja 
laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa, Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa sekä 
Siirtokelpoiset tilat. Kone- ja laitevuokraus sekä Siirtokelpoiset tilat muodostavat kaksi 
liiketoimintadivisioonaa. 

ORGAANISTA LIIKEVAIHDON KASVUA KAIKISSA SEGMENTEISSÄ 
VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

Kone- ja laitevuokrausdivisioonan koko vuoden liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia 
(paikallisissa valuutoissa 7,9 prosenttia) ja oli 629,5 (603,7) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon kasvuun vaikutti hyvä kysyntä Cramon kaikilla päämarkkinoilla. KBS 
Infra yhdisteltiin divisioonan lukuihin maaliskuusta alkaen, mikä kasvatti liikevaihtoa 
31,6 miljoonalla eurolla vuoden 2018 aikana. Vertailuvuosi sisältää yhteensä 16,1 
miljoonaa euroa liikevaihtoa myydyistä kone- ja laitevuokrauksen liiketoiminnoista. 
Kaikki segmentit ja erityisesti Skandinavia vaikuttivat positiivisesti divisioonan 5,4 
prosentin orgaaniseen liikevaihdon kasvuun. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia (kasvua 9,9 
prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 171,9 (161,1) miljoonaa euroa. Hankittu KBS 
Infra lisäsi liikevaihtoa 9,9 miljoonalla eurolla viimeisen vuosineljänneksen aikana. 
Orgaaninen liikevaihto kasvoi yhteensä 3,5 prosenttia kasvaen kaikissa 
segmenteissä, mutta erityisesti Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa.  

Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto parani 2,1 prosenttia ja oli 104,6 
(102,5) miljoonaa euroa eli 16,6 (17,0) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuteen 
vaikutti negatiivisesti liikevaihdon vaatimaton kehitys Suomessa ja Saksassa. 
Viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto oli 30,2 (29,9) 
miljoonaa euroa. Kannattavuus parani Keski-Euroopassa ja Suomi ja Itä-Eurooppa -
segmenteissä mutta heikkeni Skandinaviassa. Liikevaihdon kasvun tasoittuminen 
Ruotsissa viimeisellä vuosineljänneksellä vaikutti segmentin EBITA-marginaalin 
kehitykseen, kannattavuuden säilyessä kuitenkin edelleen hyvällä tasolla.  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi–joulukuussa -0,9 miljoonaa euroa, 
ja ne liittyivät KBS Infran transaktiokuluihin. Vuonna 2017 vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät olivat tammi–joulukuussa 0,6 miljoonaa euroa ja loka–joulukuussa 0,3 
miljoonaa euroa ja ne liittyivät myytyjen liiketoimintojen myyntivoittoihin. 

Keskeiset tunnusluvut 

 

 

TULOSKEHITYS JATKUI HYVÄLLÄ TASOLLA 

Skandinaviassa koko vuoden liikevaihto laski 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen 
verrattuna (+3,0 prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 370,5 (380,1) miljoonaa 
euroa. Tanskan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnon myynti elokuun 2017 lopussa ja 
valuuttakurssimuutokset laskivat liikevaihtoa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon 
verrattuna. Segmentin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli vahvaa ja oli 7,0 prosenttia. 
Ruotsissa liikevaihto laski 1,1 prosenttia. Paikallisessa valuutassa kasvu oli 5,3 
prosenttia, ja sitä edesauttoivat suuret hankkeet ja rakentamisen vireä 

(M€) 10-12/18 10-12/17 Muutos % 1-12/18 1-12/17 Muutos %

Liikevaihto 171,9 161,1 6,7 % 629,5 603,7 4,3 %

EBITA-liikevoitto 30,2 30,2 -0,1 % 103,7 103,1 0,6 %

% liikevaihdosta 17,6 % 18,8 % 16,5 % 17,1 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 30,2 29,9 1,0 % 104,6 102,5 2,1 %

% liikevaihdosta 17,6 % 18,6 % 16,6 % 17,0 %

ROCE 14,3 % 15,3 %

Vertailukelpoinen ROCE 14,4 % 15,2 %

KONE- JA 

LAITE-

VUOKRAUS 

YHTEENSÄ 

KONE- JA 

LAITE-

VUOKRAUS 

SKANDINAVIA* 
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markkinatilanne. Norjassa liikevaihdon kehitys oli vahvaa hyvän kysynnän, korkeiden 
käyttöasteiden, suurten projektien ja kasvuinvestointien johdosta. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto laski 1,7 prosenttia ja oli 100,1 (101,9) 
miljoonaa euroa. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia ja 
orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 2,9 prosenttia. Vahvoista vertailuluvuista huolimatta 
liikevaihto kasvoi Ruotsissa 0,4 prosenttia paikallisissa valuutoissa edelliseen vuoteen 
verrattuna Etelä- ja Keski-Ruotsin vetämänä. Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti, 
mitä edesauttoivat korkeammat käyttöasteet sekä useat suuret rakentamisen ja 
infrastruktuurirakentamisen hankkeet. 

Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 0,9 prosenttia ja oli 73,3 
(72,7) miljoonaa euroa. Kannattavuus parani orgaanisen liikevaihdon kasvun ja hyvän 
kulujen hallinnan ansioista. Heikentynyt Ruotsin kruunu vaikutti vertailukelpoisen 
EBITA-liikevoiton kehitykseen, ja se laski 4,4 prosenttia viimeisellä 
vuosineljänneksellä. Paikallisissa valuutoissa vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 
kasvoi 0,7 prosenttia. Myös liikevaihdon kasvun tasoittuminen Ruotsissa vaikutti 
segmentin EBITA-marginaalin kehitykseen, kannattavuuden säilyessä kuitenkin 
edelleen hyvällä tasolla. Vertailukelpoinen ROCE kasvoi ja oli 19,3 (18,7) prosenttia.  

Ruotsissa asuntorakentamisen markkinakysyntä on tasaantunut viime 
vuosineljänneksillä ja markkinatilanne on ollut vaihteleva. Arviomme mukaan 
Tukholman alueella rakentaminen vähenee pääosin asuinrakentamisen volyymien 
laskiessa. Markkinanäkymät muilla alueilla sekä teollisuus- ja 
infrastruktuurirakentamisessa ovat edelleen melko positiiviset. Tällä hetkellä alle 
kolmasosa Cramon Ruotsin kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdosta syntyy 
Tukholman alueella, jossa uudisrakentamisen osuus on alle 50 prosenttia. Määrään 
sisältyvät asuinrakentaminen sekä muu uudisrakentaminen. Cramo kohdentaa 
alueellisten erojen vuoksi entistä enemmän resurssejaan korkean kysynnän alueille 
sekä asiakassegmentteihin. Norjassa markkinakysyntä on ollut hyvällä tasolla 
kasvavan talouden ja vilkkaiden rakennusmarkkinoiden vetämänä. Näkymät ovat 
hyvät myös vuonna 2019 erityisesti infrastruktuurirakentamisen ansiosta. 

Keskeiset tunnusluvut  

 

* Kauden lopussa Kone- ja laitevuokraus Skandinavia sisältää Ruotsin ja Norjan 
toiminnot. Tanskan toiminnot myytiin 31.8.2017. 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT VIIMEISELLÄ 
VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 

Suomen ja Itä-Euroopan koko vuoden liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia (1,4 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) edellisvuoteen verrattuna ja oli 145,0 (143,0) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi 1.8.2017 päätökseen saadusta Latvian ja Kaliningradin 
toimintojen myynnistä huolimatta. Orgaaninen liikevaihto kasvoi 3,4 prosenttia, mitä 
edesauttoivat erityisesti nopeutunut liikevaihdon kasvu Puolassa, Virossa ja 
Liettuassa. Suomessa liikevaihto laski 0,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Pääsyinä olivat kiristynyt kilpailutilanne, alhaisempi hintataso sekä vertailukauden 
suuret projektit. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä segmentin liikevaihto nousi 1,7 prosenttia (1,8 
paikallisissa valuutoissa). Suomen liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla ja laski 
1,0 prosenttia. Tätä tasoitti hyvä liikevaihdon kehitys muissa maissa. Segmentin 
orgaaninen liikevaihto kasvoi 1,8 prosenttia. 

(M€) 10-12/18 10-12/17 Muutos % 1-12/18 1-12/17 Muutos %

Liikevaihto 100,1 101,9 -1,7 % 370,5 380,1 -2,5 %

EBITA-liikevoitto 20,5 21,5 -4,4 % 73,3 71,5 2,4 %

% liikevaihdosta 20,5 % 21,1 % 19,8 % 18,8 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 20,5 21,5 -4,4 % 73,3 72,7 0,9 %

% liikevaihdosta 20,5 % 21,1 % 19,8 % 19,1 %

ROCE 19,3 % 18,4 %

Vertailukelpoinen ROCE 19,3 % 18,7 %

KONE- JA 

LAITE-

VUOKRAUS 

SUOMI JA ITÄ-

EUROOPPA* 
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Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 10,9 prosenttia ja oli 22,5 (25,2) 
miljoonaa euroa eli 15,5 (17,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuutta laskivat 
etenkin Suomen korkeammista käyttöasteista johtuva suorien kulujen nousu sekä 
kiristyneen kilpailutilanteen aiheuttama alhaisempi hintataso. Vuoden viimeisen 
neljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto oli 7,3 (7,0) miljoonaa euroa. 
Kannattavuus parantui huomattavasti Puolassa, Liettuassa ja Virossa, mitä 
edesauttoivat kasvanut liikevaihto sekä hyvä kulujen hallinta. Suomessa kannattavuus 
laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mutta parani edellisestä 
vuosineljänneksestä pääasiassa organisaation uudelleen järjestelyiden seurauksena. 
Toimet kannattavuuden parantamiseksi, kuten kulujen leikkaukset ja tiukka 
hinnoittelunprosessien hallinta, etenevät suunnitellusti.  

Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Cramo solmi sopimuksen Peabin kanssa 
rakennuskoneiden ja -laitteiden, sekä niihin liittyvien palveluiden toimittamisesta 
Suomessa. Sopimus on jatkoa jo aiemmin voimassa olleelle sopimukselle. Kysyntä 
Suomen kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla on jatkunut hyvällä tasolla etenkin 
eteläisessä Suomessa. Rakennusmarkkinoiden huippu odotetaan saavutettavan 
vuonna 2019, jonka jälkeen laskun odotetaan olevan loiva. Liettuassa ja Puolassa 
tulos on parantunut voimakkaasti suotuisan rakennusmarkkinoiden kehityksen ja 
korkean kysynnän ansiosta. Virossa kysyntä on hyvällä tasolla, mutta kasvuvauhti on 
tasaantumassa. 

Suomi ja Itä-Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoitto sisältää Cramon osuuden sen 
Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyrityksen Fortrentin nettotuloksesta. Tammi–
joulukuussa Fortrentin nettotulos oli 1,0 (2,0) miljoonaa euroa, josta Cramon osuus oli 
0,5 (1,0) miljoonaa euroa. Loka–syyskuussa nettotulos oli 0,2 (0,7) miljoonaa euroa, 
josta Cramon osuus oli 0,1 (0,3) miljoonaa euroa. 

Keskeiset tunnusluvut 

 

* Kauden lopussa Kone- ja laitevuokraus Suomi ja Itä-Eurooppa sisältää Suomen, 
Puolan, Viron ja Liettuan toiminnot sekä Fortrent-konsernin toiminnot. Latvian ja 
Kaliningradin toiminnot myytiin 1.8.2017. 

ORGAANINEN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI 

Keski-Eurooppa-segmentin koko vuoden liikevaihto kasvoi 41,7 prosenttia (41,4 
prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 114,0 (80,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoon 
vaikutti KBS Infran hankinta, joka kasvatti liikevaihtoa 31,6 miljoonalla eurolla. 
Segmentin orgaaninen liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia. Tsekin tasavallassa ja 
Itävallassa liikevaihto kasvoi voimakkaasti, kun taas Saksassa kokonaisliikevaihto oli 
edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Segmentin orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi 
2,4 prosenttia. 

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,4 (20,6) miljoonaa euroa. Kasvu johtui 
pääasiassa KBS Infran hankinnasta, jonka vaikutus oli 9,9 miljoonaa euroa. Kaikki 
maat edesauttoivat segmentin liikevaihdon kasvua, myös Saksa, jossa uusien 
koneiden jälleenmyynti on korkealla tasolla vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Segmentin orgaaninen liikevaihto nousi 9,6 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Segmentin orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi 0,5 prosenttia.  

Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kehittyi myönteisesti edellisvuoteen 
verrattuna ja oli 8,9 (4,4) miljoonaa euroa. KBS Infra vaikutti positiivisesti segmentin 
tulokseen ja kannattavuuteen. Poikkeukselliset organisaatiomuutokseen liittyvät 

(M€) 10-12/18 10-12/17 Muutos % 1-12/18 1-12/17 Muutos %

Liikevaihto 39,3 38,7 1,7 % 145,0 143,0 1,4 %

EBITA-liikevoitto 7,3 7,3 -0,3 % 22,5 27,0 -16,7 %

% liikevaihdosta 18,6 % 18,9 % 15,5 % 18,9 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 7,3 7,0 4,4 % 22,5 25,2 -10,9 %

% liikevaihdosta 18,6 % 18,1 % 15,5 % 17,6 %

ROCE 11,4 % 14,1 %

Vertailukelpoinen ROCE 11,4 % 13,1 %
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kustannukset heikensivät kannattavuutta merkittävästi raportointikaudella. Negatiivista 
vaikutusta lievensi kuitenkin KBS Infran hankintaan liittyvän ehdollisen vastikkeen 
uudelleenarviointi, jonka määrä oli 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Yhteensä 
näiden erien positiivinen vaikutus EBITA-liikevoittoon oli 0,6 miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi tammi–joulukuun EBITA-liikevoitto sisälsi -0,9 miljoonaa euroa 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät KBS Infran transaktiokuluihin. 
Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto oli EUR 2,5 (1,3) 
miljoonaa euroa eli 7,6 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani kaikissa 
maissa, myös Saksassa. KBS Infran hankintaan liittyvän ehdollisen vastikkeen 
uudelleenarvioinnoilla oli EBITA-liikevoittoon 1,1 miljoonan euron positiivinen 
vaikutus. Saksassa liiketoiminnan tuloskehitys ei ole kuitenkaan ollut tavoitteidemme 
mukaista, ja toimia kannattavuuden kohentamiseksi jatketaan.  

Saksassa kysyntä kone- ja laitevuokrausmarkkinoilla jatkui tasaisena koko vuoden 
2018, vaikkakin maatieteelliset erot eri alueiden välillä olivat suuria. Vuonna 2019 
Saksan rakennusmarkkinoiden odotetaan kääntyvän loivaan laskuun. Tsekin 
tasavallassa ja Slovakiassa kysyntä on ollut erittäin hyvällä tasolla koko 2018 vuoden 
ajan ja rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen kysynnän odotetaan edelleen 
kasvavan.  

Keskeiset tunnusluvut 

 

 * Kone- ja laitevuokraus Keski-Eurooppa sisältää Saksan, Itävallan, Unkarin, Tšekin 
tasavallan ja Slovakian toiminnot. 

VUOKRAUSLIIKEVAIHDON VAHVA KASVU JATKUI  

Siirtokelpoisten tilojen koko vuoden vuokrausliikevaihto kasvoi 18,8 prosenttia (22,7 
prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja kokonaisliikevaihto 19,7 prosenttia (23,5 
prosenttia paikallisissa valuutoissa). Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti NMG:n 
yritysosto 31. lokakuuta, mikä kasvatti vuokrausliikevaihtoa 5,8 miljoonaa euroa ja 
kokonaisliikevaihtoa yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 alussa tapahtunut 
IFRS 15 -standardin käyttöönotto lisäsi liikevaihtoa 2,9 miljoonalla eurolla edelliseen 
vuoteen verrattuna liittyen keskeneräisten projektien liikevaihdon tulouttamiseen. 
Orgaanisen liikevaihdon kasvuluvut olivat vuokrausliikevaihdolle vahvat 14,6 
prosenttia ja kokonaisliikevaihdolle 10,1 prosenttia. Vuokrausliikevaihdon kasvua 
tukivat projektitoimitusten hyvä taso aiemmilla vuosineljänneksillä sekä parantuneet 
käyttöasteet. 

NMG:n hankinta kasvatti viimeisen vuosineljänneksen vuokrausliikevaihtoa, joka 
nousi 37,3 prosenttia tai 40,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa. Myös 
kokonaisliikevaihto kasvoi 29,3 prosenttia (32,9 prosenttia paikallisissa valuutoissa). 
IFRS 15 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon 
vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Orgaaninen 13,5 prosentin 
vuokrausliikevaihdon kasvu johtui erityisesti onnistuneista projektitoimituksista 
edellisillä vuosineljänneksillä sekä parantuneista käyttöasteista. Divisioonan 
orgaaninen kokonaisliikevaihto laski 4,0 prosenttia viimeisellä vuosineljänneksellä, 
mikä johtui pääasiassa projektitoimitusten ajoituksesta. 

Siirtokelpoisten tilojen koko vuoden EBITA-liikevoitto kasvoi 27,6 prosenttia ja oli 36,8 
(28,8) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaali parani 24,3 (22,8) prosenttiin. 
Kannattavuuden kasvu johtui pääasiassa korkeammasta vuokrausliikevaihdosta ja 
käyttöasteista sekä vuoden 2017 ja 2018 aikana toteutetuista toimista 
kannattavuuden parantamiseksi. IFRS 15 -standardin käyttöönotolla oli 0,5 

(M€) 10-12/18 10-12/17 Muutos % 1-12/18 1-12/17 Muutos %

Liikevaihto 32,4 20,6 57,7 % 114,0 80,5 41,7 %

EBITA-liikevoitto 2,5 1,3 91,5 % 8,0 4,4 81,1 %

% liikevaihdosta 7,6 % 6,3 % 7,0 % 5,5 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 2,5 1,3 91,5 % 8,9 4,4 100,8 %

% liikevaihdosta 7,6 % 6,3 % 7,8 % 5,5 %

ROCE 5,0 % 4,7 %

Vertailukelpoinen ROCE 5,7 % 4,7 %

SIIRTO- 

KELPOISET 

TILAT* 
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prosenttiyksikön negatiivinen vaikutus EBITA-liikevoittomarginaaliin tammi–
joulukuussa edellisvuoteen verrattuna. Viimeisen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto 
nousi 28,8 prosenttia erityisesti NMG:n hankinnan seurauksena ja oli 9,6 (7,4) 
miljoonaa euroa. NMG:n vaikutus EBITA-liikevoittoon oli 2,1 miljoonaa euroa. EBITA-
liikevoitto kehittyi positiivisesti myös Ruotsissa ja Saksassa. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä divisioonan kannattavuutta heikensivät integraatioon ja 
uudelleenjärjestelyihin liittyvät 2,1 miljoonan euron kuluvaraukset. 

Siirtokelpoisten tilojen kysyntä jatkui hyvällä tasolla kaikissa divisioonan maissa 
vuoden aikana, mutta oli erityisen vahvaa Suomessa. Markkinakasvu jatkui 
voimakkaana julkisella sektorilla varsinkin koulujen ja päiväkotien 
asiakassegmenteissä. Vuokrausmarkkinoiden näkymät ovat positiiviset vuodelle 
2019: Suomeen ja Tanskaan odotetaan yli 10 prosentin kasvua ja Ruotsin, Norjan ja 
Saksan markkinoiden odotetaan kasvavan noin 5–10 prosenttia.  

Cramo sai 31.10.2018 päätökseen Nordic Modular Group Holding AB:n hankinnan 
(NMG) ja se on yhdistelty osaksi Cramon Siirtokelpoiset tilat -segmenttiä 31.10 
alkaen. Vuonna 1956 perustettu Nordic Modular Group on tunnettu toimija 
siirtokelpoisten tilojen pohjoismaisilla markkinoilla. Yhtiön päämarkkina-alue on 
Ruotsi, mutta sillä on toimintaa myös Norjassa, Tanskassa ja Suomessa. Nordic 
Modular Group palvelee tällä hetkellä kuntia, maakuntia sekä yksityisiä yrityksiä ja 
keskittyy ensisijaisesti kouluihin, päiväkoteihin, hoivakotiratkaisuihin ja toimistoihin. 
Yhtiö suunnittelee, valmistaa, myy ja vuokraa uudelleensijoitettavia rakennuksia 
kolmen tytäryhtiönsä Temporent AB:n, Nordic Modular Leasing AB:n ja Flexator AB:n 
kautta, ja sen kalusto koostuu noin 6 500 moduulista. Tilintarkastamaton NMG pro-
forma 2018 liikevaihto oli noin 83 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto oli noin 18 
miljoonaa euroa. NMG pro-forma 2018 luvut on laskettu Cramon kirjanpitokäytäntöjen 
mukaan sisältäen NMG hankintamenolaskelman vaikutuksen. NMG transaktion 
jälkeen Cramo Adapteolla on 23 toimipistettä 7 maassa, henkilöstöä noin 400 ja 
moduuleita yli 31 000.  

Keskeiset tunnusluvut 

  

* Siirtokelpoiset tilat sisältää toiminnot Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, 
Saksassa, Liettuassa ja Virossa. 

 
 

  

(M€) 10-12/18 10-12/17 Muutos % 1-12/18 1-12/17 Muutos %

Vuokratuotot 30,4 22,1 37,3 % 99,6 83,8 18,8 %

Liikevaihto 46,3 35,8 29,3 % 151,5 126,5 19,7 %

EBITA-liikevoitto 9,6 7,4 28,8 % 36,8 28,8 27,6 %

% liikevaihdosta 20,7 % 20,8 % 24,3 % 22,8 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 9,6 7,4 28,8 % 36,8 28,8 27,6 %

% liikevaihdosta 20,7 % 20,8 % 24,3 % 22,8 %

ROCE 8,8 % 9,1 %

Vertailukelpoinen ROCE 8,8 % 9,1 %



 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018 / CRAMO OYJ 

Q4 

14 

YHTIÖKOKOUS 2018, HALLITUS JA HALLITUKSEN VALTUUDET  
 
Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.3.2018. Yhtiökokous 
vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan 
osinkoa 0,85 euroa osakkeelta tilikaudelta 2017.  

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin 
uudelleen Perttu Louhiluoto, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen, Veli-
Matti Reinikkala ja Caroline Sundewall sekä uutena jäsenenä AnnaCarin Grandin.  

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 85 000 euroa vuodessa ja 
muiden jäsenten palkkioksi 37 500 euroa vuodessa. Palkkio päätettiin maksaa 
käteisenä. Lisäksi päätettiin, että hallitus vahvistaa hallituksen jäsenten 
osakeomistusta koskevan ohjeen. Ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka 
eivät omista yhtiön osakkeista sellaista määrää, joka vastaa vähintään yhden (1) 
vuoden hallituspalkkioiden euromäärää (ennen veroja), pois lukien mahdolliset 
valiokuntapalkkiot, tulisi neljä (4) vuotta kestävän ajanjakson kuluessa 
hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkia yhtiön osakkeita vähintään edellä esitetty 
määrä. Nimitystoimikunta tulee osana omaa prosessiaan vuosittain seuraamaan 
hallituksen jäsenten osakeomistuksen määrää sekä arvioimaan, että osakeomistus on 
ohjeen edellyttämällä tasolla. Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 
1 000 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen valiokunnan kokouksesta, 
johon he osallistuvat, ja tämän lisäksi kustakin sellaisen M&A-valiokunnan, joka 
ehdotetaan perustettavan vuoden 2018 aikana, kokouksesta, johon he osallistuvat, 
maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio. Tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle maksetaan lisäksi 5 000 euron 
vuosipalkkio.  

Yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Veli-Matti 
Reinikkalan ja varapuheenjohtajaksi Perttu Louhiluodon. Hallitus valitsi 
tarkastusvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Joakim Rubin (puheenjohtaja), AnnaCarin 
Grandin, Perttu Louhiluoto ja Caroline Sundewall. Hallitus valitsi 
palkitsemisvaliokuntaan seuraavat jäsenet: Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), 
Peter Nilsson ja Raimo Seppänen. Hallitus valitsi M&A-valiokuntaan seuraavat 
jäsenet: Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Joakim Rubin ja Perttu Louhiluoto. 

Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun 
saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT 
Toni Aaltonen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio 
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
ja/tai pantiksi ottamisesta. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden 
lukumäärä on yhteensä enintään 4 400 000 osaketta. Omia osakkeita voidaan 
hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun 
ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Omia osakkeita voidaan 
hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä 
toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen 
yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi, mikäli 
hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Yhtiön hankkimia 
osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400 000 kappaletta yhtiön 
kannustinjärjestelmiin.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. Annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa 
olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla 
yhteensä enintään 4 400 000 osaketta. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
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oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi myös päättää 
uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen. Osakeanti ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua suunnatusti eli 
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, mikäli tälle on painava taloudellinen syy. 
Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista lukuun ottamatta myös 
kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin 400 000 osaketta.  

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti.  
 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  
 
Cramo Oyj:n 31.12.2018 kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 24 834 753,09 
euroa ja osakkeiden lukumäärä 44 690 554. Cramo Oyj:n hallussa oli katsauskauden 
päättyessä näistä 116 581 osaketta. Cramo-konsernin henkilöstölle luovutettiin 
17.1.2018 yhteensä 80 411 osaketta suunnatussa maksuttomassa osakeannissa 
Cramo-konsernin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 2015 perusteella. Yhtiön 
hallussa oleva osakemäärä pieneni 16.5.2018 yhteensä 6 738 osakkeella, mikä johtui 
Cramo-konsernin henkilöstölle suunnatusta One Cramo Osakeohjelmaan 2014 
perustuvasta maksuttomasta osakeannista.  

VOIMASSA OLEVAT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT  
 
Helmikuussa 2017 Cramo Oyj:n hallitus päätti vuonna 2012 perustetun One Cramo 
Osakeohjelman uudesta säästökaudesta 2017–2018. Kannustinjärjestelmän uusi 
kuudes säästökausi alkoi 1.10.2017 ja päättyi 31.12.2018. Säästökauden kaikkien 
säästöjen kokonaismäärä sai olla enintään neljä miljoonaa euroa.  
 
One Cramo Osakeohjelma -kannustinjärjestelmässä konsernin vakituinen työntekijä 
voi säästää enintään viisi prosenttia palkastaan siten, että kertyneillä säästöillä 
ostetaan yhtiön osakkeita. Ohjelman kolmas säästökausi loppui 30.9.2015, ja siihen 
liittyvät lisäosakkeet luovutettiin toukokuussa 2018. One Cramo Osakeohjelmassa 
henkilöllä on mahdollisuus saada yksi lisäosake jokaista hankkimaansa kahta 
osaketta kohden. 
 
Vuonna 2015 Cramo Oyj:n hallitus päätti konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden 
osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Osakepalkkiojärjestelmät perustuvat kolmeen 
ansaintajaksoon sisältäen kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Hallitus päätti 2018 
pidentää osakepohjaista kannustinohjelmaa yhdellä ansaintajaksolla, sisältäen 
kalenterivuoden 2018. Ansaintajaksojen 2015–2018 palkkiot perustuivatt 
osakekohtaiseen tulokseen (EPS) sekä oman pääoman tuottoon (ROE).  
 
Konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä 
vuosille 2015–2018 tarjoaa mahdollisuuden ansaita Cramon osakkeita 
ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Jokaista ansaintajaksoa 
seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso ennen palkkioiden maksamista. Järjestelmän 
kohderyhmään kuuluu noin 65 Cramon avainhenkilöä. Jos asetetut tavoitteet 
toteutuvat täysimääräisinä kaikkien neljän ansaintajakson osalta, ansaitut palkkiot 
vastaavat yhteensä enintään noin 2 245 000 Cramo Oyj:n osaketta sisältäen myös 
rahana maksettavan osuuden. 

Palkkiot vuodelta 2015 maksettiin tammikuussa 2018. Osakkeita jaettiin 
maksuttomana suunnattuna osakeantina 80 411 kappaletta, minkä lisäksi palkkioita 
maksettiin käteisenä 1 378 199 euroa. Palkkiot vuodelta 2016 maksettiin 
tammikuussa 2019. Osakkeita jaettiin maksuttomana suunnattuna osakeantina 102 
691 kappaletta, minkä lisäksi palkkioita maksettiin käteisenä 1 425 165 euroa. 
Vuoden 2017 palkkiot vastaavat noin 124 000 osakkeen arvoa, ja ne maksetaan 
tammikuussa 2020. Vuoden 2018 palkkiot vastaavat noin 170 700 osakkeen arvoa, ja 
ne maksetaan tammikuussa 2021. 
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KAUPANKÄYNTI NASDAQ HELSINGISSÄ 
 
Cramo Oyj on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988 alkaen. Osakkeen 
kaupankäyntitunnus on CRA1V. Pohjoismaisella listalla Cramo Oyj on luokiteltu 
markkina-arvoltaan keskisuureksi yhtiöksi toimialana teollisuustuotteet ja -palvelut. 
Tilikaudella 1.1.–31.12.2018 Cramo Oyj:n osakkeen alin kaupankäyntikurssi oli 14,54 
euroa ja ylin 20,82 euroa. Osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi 
tilikaudella 2018 oli 17,3 euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2018 oli 14,92 euroa ja 
täten yhtiön markkina-arvo 666,8 miljoonaa euroa. Keskimääräinen osakkeiden 
päivittäinen vaihto oli 95 506 osaketta ja keskimääräinen päivittäinen kauppojen 
määrä oli 811 kpl. 

 

MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA  

Cramo Oyj vastaanotti 20.2.2018 Massachusetts Mutual Life Insurance Companylta 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan 
OppenheimerFunds, Inc:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 15.2.2018 
ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä Massachusetts Mutual Life 
Insurance Company omisti Cramo Oyj:n osakkeita 2 637 681 kpl vastaten 5,90 % 
osakkeista ja äänistä.  

Cramo Oyj vastaanotti 20.3.2018 Massachusetts Mutual Life Insurance Companylta 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön 
osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.3.2018 alittanut viisi (5) prosenttia. 
Ilmoituksen päivämääränä Massachusetts Mutual Life Insurance Company omisti 
Cramo Oyj:n osakkeita 2 227 142 kpl, joka on 4,98 % osakkeista ja äänistä. 

Cramo Oyj vastaanotti 28.3.2018 OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 
luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiöiden OP-Suomi 
Pienyhtiöt -sijoitusrahaston, OP-Suomi-sijoitusrahaston ja OP-Pohjoismaat 
Plus -erikoissijoitusrahaston osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 27.3.2018 
yhdessä ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiöt omistivat 
Cramo Oyj:n osakkeita 2 295 108 kpl vastaten 5,14 % osakkeista ja äänistä. 

Cramo Oyj vastaanotti 27.4.2018 Zeres Capital Partners AB:ltä 
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Zeres 
Public Market Fundin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 26.4.2018 alittanut 
kymmenen (10) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omisti Cramo Oyj:n 
osakkeita 4 393 754 kpl vastaten 9,83 % osakkeista ja äänistä.  

Cramo Oyj sai 3.9.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen 
ilmoituksen Zeres Capital Partners AB:lta, jonka mukaan Zeres Public Market Fundin 
osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 3.9.2018 alittanut viisi (5) prosenttia. 
Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omisti Cramo Oyj:n osakkeita 0 kpl, vastaten 0,00 % 
osakkeista ja äänistä. 

Cramo Oyj sai 3.9.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen 
ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l:lta (Luxemburg, Luxemburgin 
suurherttuakunta), joka toimii omissa nimissään sekä EQT Public Value Fundin 
hallinnointiyhtiönä, jonka mukaan EQT Public Value Investments S.à r.l.:n osuus 
Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 3.9.2018 ylittänyt viiden (5) prosentin 
liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omisti Cramo Oyj:n osakkeita 4.447.210 
kpl, vastaten 9,95 % osakkeista ja äänistä. 

Cramo Oyj sai 20.9.2018 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 
pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l:lta (Luxemburg, 
Luxemburgin suurherttuakunta), joka toimii omissa nimissään sekä EQT Public Value 
Fundin hallinnointiyhtiönä sekä sen puolesta, jonka mukaan EQT Public Value 
Investments S.à r.l.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.9.2018 ylittänyt 
kymmenen (10) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omisti Cramo 
Oyj:n osakkeita 4.478.275 kpl, vastaten 10,02 % osakkeista ja äänistä. 
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Cramo Oyj vastaanotti 21.12.2018 OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 
luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiöiden OP-Suomi 
Pienyhtiöt -sijoitusrahaston, OP-Suomi-sijoitusrahaston ja OP-Pohjoismaat 
Plus -erikoissijoitusrahaston osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut alle 
(5) prosentin rajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiöt omistivat Cramo Oyj:n osakkeita 
2 038 182 kpl vastaten 4,56 % osakkeista ja äänistä. 

HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT  
 
Cramo Oyj:n hallitus muodostui tilikauden 2018 päättyessä seuraavista jäsenistä: 
Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), AnnaCarin Grandin, Perttu Louhiluoto, Peter 
Nilsson, Joakim Rubin, Raimo Seppänen ja Caroline Sundewall. 
 
Tarkastusvaliokunnan muodostivat Joakim Rubin (puheenjohtaja), Perttu Louhiluoto, 
Caroline Sundewall ja AnnaCarin Grandin. M&A valiokunnan muodostivat Veli-Matti 
Reinikkala (puheenjohtaja), Perttu Louhiluoto ja Joakim Rubin. 
Palkitsemisvaliokunnan muodostivat Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Peter 
Nilsson ja Raimo Seppänen. 

Cramo osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 26.10.2018 nimeämät jäsenet ovat 
Fredrik Åtting, EQT Fund Management, Ari Autio, Rakennusmestarien Säätiön 
hallituksen jäsen, ja Kalle Saariaho, toimitusjohtaja, OP-Rahastoyhtiö Oy, ja Veli-Matti 
Reinikkala, Cramon hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on 
Fredrik Åtting. 

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2018 henkilökohtaisesti tai 
määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 38 906 Cramo Oyj:n osaketta. 

Varsinaisena tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen. 

Cramo Oyj:n johtoryhmässä oli tilikauden päättyessä toimitusjohtaja Leif Gustafssonin 
lisäksi seuraavat henkilöt: Peter Bäckström, johtaja, Skandinavia ja Cramo AB:n 
toimitusjohtaja; Tatu Hauhio, johtaja, Suomi ja Itä-Eurooppa sekä Cramo Finland Oy:n 
toimitusjohtaja; Hartwig Finger (2018–), johtaja, Keski-Eurooppa ja Cramo AG:n 
toimitusjohtaja; Martin Holmgren, johtaja, kalustonhallinta; Aku Rumpunen, talous- ja 
rahoitusjohtaja; Philip Isell Lind af Hageby, johtaja, Siirtokelpoiset tilat; Petra Schedin 
Stergel, johtaja, henkilöstön kehittäminen; Mattias Rådström, johtaja, viestintä, 
markkinointi ja sijoittajasuhteet; ja Mika Kouhi, johtaja, M&A ja Corporate 
Development (2018–). 

Cramo Oyj noudattaa 1.1.2016 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia. Cramo noudattaa sisäpiiritiedon hallinnassa markkinoiden 
väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) vaatimuksia, Nasdaq 
Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita sekä Cramon hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.  

Cramo Oyj:n hallituksen antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
vuodelta 2018 sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2018 löytyvät Cramo Oyj:n 
verkkosivuilta.  

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen 
talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja 
valuuttakurssien vaihteluihin, rahoituksen saatavuuteen, luottotappioriskeihin, 
konsernin yritysostojen ja tietojärjestelmähankkeiden onnistumiseen, 
henkilöstöriskeihin, pätevän johdon saatavuuteen ja rekrytointiin liittyviin riskeihin, 
verotukseen liittyviin riskeihin sekä muihin liiketoiminnan riskeihin.  

Talouden epävarmuus voi näkyä Cramon toiminnassa esimerkiksi kysynnän 
heikentymisenä joko yhdellä tai useammalla markkina-alueella, kilpailun 
kiristymisenä, vuokraushintojen alentumisena, rahoituskulujen nousuna tai 
asiakkaiden maksuvaikeuksina ja kasvavina luottotappioina. Tämän lisäksi 
taloudellinen epävarmuus lisää tasearvoihin kohdistuvia arvonalentumisriskejä.  
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Ruotsin asuntomarkkinoihin liittyvät riskit ovat nousseet vuonna 2018 ja näkymät 
vuodelle 2019 näyttävät laskua Ruotsin rakentamisen kokonaismarkkinoille. Pitkittynyt 
asuntomarkkinoiden epävarmuus ja kotitalouksien kasvanut velkaantuneisuus voivat 
vaikuttaa negatiivisesti kysyntään rakennusmarkkinoilla. Tämä huomioidaan 
kasvavassa määrin konsernin riskien hallinnassa, koska Ruotsin liiketoiminnan osuus 
on merkittävä. 

Geopoliittisista riskeistä kaupparajoitteiden ja tariffien uhka ja niihin liittyvät 
epävarmuudet voivat vaikuttaa talouskehitykseen negatiivisesti maissa, joissa Cramo 
toimii. Myös taloudellisen kehityksen hiipumisen uhka Euroopassa, kuten Brexit-
neuvotteluiden eteneminen, Italian poliittinen epävarmuus sekä valtioiden 
velkahaasteet, voivat vaikuttaa yleiseen talouskehitykseen ja sitä kautta 
rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään.  

 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
 
Cramon tilinpäätös 2018 on tilintarkastettu ja siitä on annettu tilintarkastuskertomus 
7.2.2018. Tämä tilipäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten 
mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu samoja 
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2017. Uudet IFRS-standardit ja -muutokset, 
jotka ovat olleet voimassa 1.1.2018 alkaen, on esitelty tarkemmin alempana sisältäen 
niiden vaikutukset konsernin lukuihin. 

Konserni soveltaa kolmea uutta standardia ja standardimuutosta; IFRS 9 
Rahoitusinstrumentit ja IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista, jotka ovat tulleet 
voimaan 1.1.2018. IFRS 9 korvasi IAS 39:ään sisältyneen ohjeistuksen ja IFRS 15 
korvasi aiemmat standardit IAS 18 ja IAS 11 niiden tulkintoineen. Konserni soveltaa 
lisäksi IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardiin tehtyjä muutoksia, jotka ovat 
tulleet voimaan 1.1.2018. 

IFRS 9 -standardin vaikutukset konsernitilinpäätökseen liittyivät odotettujen 
luottotappioiden malliin sekä uudelleenrahoitetun joukkovelkakirjalainan muutetun 
efektiivisen koron määritelmään. Odotettujen luottotappioiden malli lisäsi vuoden 2018 
avaavassa taseessa luottotappiovarauksen määrää 0,1 miljoonalla eurolla ja vähensi 
voittovaroja samalla määrällä. 

Cramo-konserni päätti uudelleenrahoittaa joukkovelkakirjalainansa vuonna 2016, 
minkä osalta IFRS 9 -standardi määrittelee, että korvaavan joukkovelkakirjalainan 
kassavirrat tulee diskontata alkuperäisen joukkovelkakirjalainan efektiivisellä korolla. 
Muutos laskentatavassa lisäsi voittovarojen määrää vuoden 2018 avaavassa 
taseessa 2,5 miljoonalla eurolla ja vähensi joukkovelkakirjalainan arvoa korollisissa 
veloissa 3,2 miljoonalla eurolla. IFRS 9:n käyttöönotto lisäsi rahoituskuluja vuonna 
2018 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. IFRS 9 -transitiokirjausten nettovaikutus 
tilikauden alun kertyneisiin voittovaroihin oli siis 2,6 miljoonaa euroa. 

IFRS 15 -standardin vaikutukset konsernitilinpäätökseen liittyivät pääasiassa 
pitkäaikaisiin siirtokelpoisten tilojen projektisopimuksiin, joissa on merkittäviä palvelu- 
ja vuokraustuottoja ja -kuluja. Lähinnä asennuspalveluiden tuloutusajankohta muuttui, 
mikä johti niiden tuloutukseen aiempaa aikaisemmassa vaiheessa. Standardin 
mukaan myös sopimukselliset saatavat ja velat tulee esittää nettopositiona. 
Voittovarojen avaavaan saldoon ei standardimuutoksella ollut olennaista 
nettovaikutusta. Koska vertailulukuja ei ole muutettu uuden standardin mukaisiksi, 
IFRS 15 -käyttöönotto kasvatti liikevaihtoa 2,9 miljoonaa euroa tilikaudella 2018. 
Vaikutus EBITA-liikevoittoon ei ollut merkittävä, mutta EBITA-liikevoittomarginaalit 
heikentyivät hieman liikevaihdon kasvaessa, siihen liittyvien tiettyjen 
palvelusuoritteiden kustannusten kasvaessa vastaavasti. Sopimukselliset saatavat 
olivat 9,9 miljoonaa euroa ja sopimukselliset velat 24,7 miljoonaa euroa tilanteessa 
31.12.2018. Standardimuutoksella ei ollut kassavirtavaikutusta. 

Konserni soveltaa IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardiin tehtyjä muutoksia, 
jotka ovat tulleet voimaan 1.1.2018. Aiemmin käteisvaroina maksettavat 
osakeperusteiset maksut oli kirjattu velkoihin, mutta muutoksien vuoksi ne on nyt 
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kirjattu omaan pääomaan. Standardimuutoksen vaikutus oli 3,1 miljoonaa euroa 
voittovaroja kasvattava ja velkoja vähentävä. 

IFRS 16 Vuokrasopimukset  voimassa 1.1.2019 alkaen. Uusi standardi korvaa IAS 17 
-standardin ja siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta 
vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen 
liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n 
mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä on kaksi 
helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä 
vuokrasopimuksia sekä hyödykkeitä, joiden arvo on enintään 5 000 Yhdysvaltain 
dollaria. Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta osin nykyisen 
IAS 17:n mukaisena. IFRS 16 -standardin vaikutuksia konsernitilinpäätökseen on 
arvioitu konserni vuokralle antajana- ja konserni vuokralle ottajana -näkökulmista. 
IFRS 16:n odotetaan vaikuttavan merkittävästi konsernitilinpäätöksen lukuihin, lähinnä 
kasvattaen konsernitaseen varoja ja velkoja sekä sitä kautta muuttavan tasepohjaisia 
tunnuslukuja (mm. sidotun pääoman tuotto (ROCE) ja  nettovelat / käyttökate). 

Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely tulee säilymään suurelta osin nykyisen IAS 17:n 
mukaisena. Kuitenkin, kuten yllä on kuvattu, IFRS 15 -standardiin siirryttäessä 
sopimuksen transaktiohinnan kohdistaminen erillismyyntihintojen perusteella palvelu- 
ja vuokrakomponenteille aiheuttaa Siirtokelpoiset tilat -yksikössä täsmennyksiä 
suhteellisiin erillismyyntihintoihin palvelu- ja vuokratuottojen välillä. Muutoksen ei 
oleteta olevan olennainen ajan myötä. 

Konserni arvioi, että IFRS 16:lla on merkittävä vaikutus konsernin taloudelliseen 
asemaan, mikä johtuu vuokrasopimusten merkitsemisestä taseeseen. Konsernilla on 
useantyyppisiä vuokrasopimuksia nykyisen IAS 17 -standardin mukaan. Nämä 
sisältävät eri pituisin sitoutumisjaksoin olevia vuokrauspalvelupiste- ja 
toimitilavuokrasopimuksia, operatiivisia autojen lease-sopimuksia sekä erityyppisiä 
leasingrahoituksella hankittuja koneita. Vuokrauspalvelupiste- ja toimitilasopimukset 
muodostavat suurimman vaikutuksen konsernin tilinpäätösluvuille IFRS 16:aan 
siirryttäessä. 

Konsernin tuloksen ei odoteta muuttuvan merkittävästi IFRS 16:ta sovellettaessa, 
mutta merkittävää vaikutusta tulee olemaan konsernin laajan tuloslaskelman 
raportointirivien välillä. Esimerkiksi muut liiketoiminnan kulut vähenevät merkittävästi 
samalla, kun poistot aineellisista hyödykkeistä kasvavat huomattavasti. Nämä 
muutokset parantavat käyttökatetta sekä liiketulosta ja EBITA -liiketulosta. Konsernin 
rahavirtalaskelmalla vaikutukset tulevat koskemaan muutoksia operatiivisen 
rahavirran ja rahoituksen rahavirran välillä.  

Konserni tulee soveltamaan IFRS 16 -standardin konserni vuokralle ottajana 
taseeseen merkitsemiseen liittyvää kahta helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia 
enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä hyödykkeitä, joiden arvo on 
enintään 5 000 Yhdysvaltain dollaria. Konserni on päättänyt soveltaa IFRS 16 -
standardin sallimaa ei-takautuvaa siirtymäsääntöä, jonka mukaan 1. tammikuuta 2019 
konserni kirjaa IFRS 16:n siirtymävaikutuksen omaan pääomaan.  

Raportointipäivänä konsernilla on käyttöleasingvastuita 126,8 miljoonaa euroa, kuten 
on esitetty taulukossa Vakuudet ja vastuusitoumukset sivulla 27. Konserni arvioi, että 
noin 5–10 % näistä vastuista liittyy lyhytaikaisiin ja/tai arvoltaan alle 5 000 USD:n 
hyödykkeisiin joiden vaikutus kirjataan tuloslaskelmaan, lukuun ottamatta poikkeusta 
liittyen lyhytaikaisiin vuokrauspalvelupiste- ja toimitilasopimuksiin, jotka kirjataan niihin 
varallisuusluokkiin taseessa, joihin sopimukset liittyvät. Sopimukset, jotka käsitellään 
vastuina, eroavat IFRS16:n määrittelemistä leasing-sopimuksista ja näin ollen 
taseeseen kirjattavien sopimusten velka poikkeaa vastuina esitettävistä määristä, 
edellä mainittujen syiden vuoksi.  

Aiemmin raportoitujen vuokravastuiden ja IFRS16:n mukaisen vuokravelan 
määritelmissä on eroja. Cramossa on määritetty olennaisimmiksi eroiksi 
vuokravelkojen diskonttaaminen vs. vuokravastuiden nimellisarvot, vuokra-ajan 
määrittely erityisesti toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksien ja jatko-
optioiden osalta sekä IFRS 16:n mukaisten helpotusten käyttö.   
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IFRS 16:n mukaisten velkojen diskonttaaminen pienentää niitä verrattuna 
nimellisarvoisiin vuokravastuisiin. Lisäksi IFRS 16:n mukaisten helpotusten 
käyttäminen vähentää IFRS16:n mukaan käsiteltävien sopimusten määrää verrattuna 
vuokravastuina käsiteltäviin sopimuksiin ja sitä kautta myös pienentää IFRS16:n 
mukaista velkaa verrattuna taseen ulkopuolisina vastuina esitettäviin vuokravastuisiin. 
Toisaalta IFRS16:n mukainen vuokra-aika poikkeaa siitä ajasta, jolta vastuut 
esitetään, mikä johtuu siitä, että taseen ulkopuolisina vastuina esitetään vain 
ehdottoman vuokravastuun kattava periodi, eikä niihin sisällytetä todennäköisiä 
vuokra-ajan pidennyksiä tai osto-optioita. Nämä erot puolestaan kasvattavat IFRS16:n 
mukaista velkaa verrattuna taseen ulkopuolisiin vuokravastuisiin.  

IFRS 16:n vaikutukset kirjataan avaavaan taseeseen per 1.1.2019. Alustavat määrät 
käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokravelkojen avaussaldoille ovat 130 miljoonan ja 
140 miljoonan euron haarukassa. Vuokravelkojen avaussaldo tulee olemaan 
määrältään pienempi johtuen ennen standardin käyttöönottoa maksetuista 
ennakkomaksuista, jotka vähentävät vain vuokrasopimuksiin liittyvää velkaa. 
Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata sopimuksen alkuhetkellä kuten IAS 
17:ssäkin, vaan ne kirjataan ajan kuluessa, kun vuokrasopimusten kirjanpitokäsittely 
aiheuttaa väliaikaisia eroja niistä johtuvien varojen ja velkojen välillä.   

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten 
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja 
velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka arviot perustuvat 
johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat 
poikkeavat arvioista. 

Cramo julkaisee lisäinformaatiota IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksista 
ennen vuoden 2019 ensimmäistä osavuosikatsausta. 
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KONSERNITIEDOT 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Liikevaihto 217,5 196,7 779,8 729,5 

Liiketoiminnan muut tuotot 4,6 4,3 18,4 19,4 

Materiaalit ja palvelut -72,6 -67,9 -259,4 -240,4 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -46,6 -40,9 -165,6 -157,7 

Liiketoiminnan muut kulut -39,9 -31,9 -129,5 -119,7 

Osuus yhteisyritysten tuloksesta 0,1 0,4 0,5 1,1 

KÄYTTÖKATE 63,2 60,6 244,3 232,2 

Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta -33,0 -27,9 -120,2 -111,5 

EBITA-liikevoitto 30,2 32,7 124,0 120,7 

% liikevaihdosta 13,9 % 16,6 % 15,9 % 16,5 % 

Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset -1,5 -0,9 -4,5 -3,4 

Liikevoitto 28,7 31,8 119,5 117,3 

% liikevaihdosta 13,2 % 16,2 % 15,3 % 16,1 % 

Rahoituskulut (netto) -3,7 -3,1 -14,2 -12,0 

Tulos ennen veroja 24,9 28,7 105,3 105,2 

% liikevaihdosta 11,5 % 14,6 % 13,5 % 14,4 % 

Tuloverot -6,1 -5,7 -20,6 -21,0 

Katsauskauden tulos 18,9 23,0 84,7 84,2 

% liikevaihdosta 8,7 % 11,7 % 10,9 % 11,5 % 
       

Jakautuminen:         

Emoyhtiön omistajille 18,9 23,0 84,7 84,2 

        

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos         

Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 0,42 0,52 1,90 1,89 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 0,42 0,52 1,89 1,88 
     

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Katsauskauden tulos 18,9 23,0 84,7 84,2 

Muut laajan tuloksen erät        

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:        

-Eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä  johtuvat erät, 
verojen jälkeen 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 

-Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen -0,4 0,5 0,5 2,3 

-Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä -0,6 -0,3 -1,8 -1,3 

-Muuntoerojen vaikutus 8,1 -10,6 -11,8 -15,8 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
yhteensä 

7,1 -10,3 -13,1 -14,8 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä 7,1 -10,3 -13,1 -14,8 

Katsauskauden laaja tulos 25,9 12,7 71,6 69,4 
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KONSERNITASE (M€) 31.12.2018 31.12.2017 
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 976,8 794,4 
Liikearvo 293,0 145,6 
Muut aineettomat hyödykkeet 88,2 60,2 
Laskennalliset verosaamiset 14,5 13,7 
Osuudet yhteisyrityksissä 6,0 7,1 
Lainasaamiset 8,9 10,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,1 0,7 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 395,6 1 032,0 
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 14,8 9,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 181,4 146,6 
Tuloverosaamiset 6,2 3,6 
Johdannaisinstrumentit 1,9 0,8 
Rahavarat 6,4 2,6 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 210,7 162,6 
VARAT YHTEENSÄ 1 606,3 1 194,6 
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Oma pääoma yhteensä 597,0 557,4 

      
Pitkäaikaiset velat     
Korolliset velat 598,6 296,8 
Johdannaisinstrumentit 7,2 7,8 
Laskennalliset verovelat 99,9 79,8 
Eläkevelat 1,9 1,9 
Muut pitkäaikaiset velat 1,6 1,9 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 709,2 388,3 
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 111,3 88,2 
Johdannaisinstrumentit 0,4 0,7 
Osto- ja muut velat 1) 180,0 156,6 
Tuloverovelat 1) 7,5 2,8 
Varaukset 0,9 0,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 300,1 249,0 
Velat yhteensä 1 009,3 637,2 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 606,3 1 194,6 

   
1) Vertailukauden 12/2017 taseen lyhytaikaisissa veloissa on tehty luokittelumuutos. Muutoksen seurauksena vertailukauden osto- ja 
muut velat ovat pienentyneet 1,8 miljoonaa euroa ja tuloverovelat kasvaneet vastaavasti. 
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Osakekohtaiset tunnusluvut 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 1)  0,42 0,52 1,90 1,89 

Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 2) 0,42 0,52 1,89 1,88 

Oma pääoma/osake, € 3)     13,39 12,53 

Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 4) 0,50 0,51 2,05 1,87 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa     44 690 554 44 690 554 

Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin 5)     44 568 393 44 479 685 

Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 5)     44 573 973 44 486 824 

Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 5)     44 827 844 44 734 341 

     

1) Laskettu osakkeiden oikaistusta keskimääräisestä lukumäärästä 

2) Laskettu osakkeiden laimennetusta keskimääräisestä lukumäärästä 

3) Laskettu osakkeiden oikaistusta lukumäärästä kauden lopussa 

4) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät on esitetty tiedotteen sivulla 29-30 

5) Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita 

 

 

 

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman 

muutoksista (M€)

Osake-

pääoma

Osakeanti ja 

muut rahastot Suojausrahasto Muuntoerot

Kertyneet 

voittovarat

Oma 

pääoma 

yhteensä

1.1.2017 24,8 326,9 -8,6 -36,7 213,2 519,7

Katsauskauden tulos 84,2 84,2

Muut laajan tuloksen erät yhteensä 2,3 -17,1 0,0 -14,8

Katsauskauden laaja tulos 2,3 -17,1 84,3 69,4

Osingonjako -33,4 -33,4

Omien osakkeiden luovutus 0,3 -0,3 0,0

Osakeperusteiset maksut 1,6 1,6

31.12.2017 24,8 327,2 -6,3 -53,8 265,4 557,4

1.1.2018 24,8 327,2 -6,3 -53,8 265,4 557,4

Katsauskauden tulos 84,7 84,7

Muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,5 -13,6 0,0 -13,1

Katsauskauden laaja tulos 0,5 -13,6 84,7 71,6

IFRS siirtymävaikutukset 
1) 5,9 5,9

Muut muutokset -1,5 -1,5

Osingonjako -37,9 -37,9

Omien osakkeiden luovutus 0,7 -0,7 0,0

Merkintäetuoikeusanti

Osakeohjelmien velan maksu -1,3 -1,3

Osakeperusteiset maksut 2,8 2,8

31.12.2018 24,8 327,9 -5,8 -67,4 317,4 597,0

1) 1.1.2018 voimaan tulleiden IFRS standardien IFRS 2, IFRS 9 ja IFRS 15 seurauksena konsernin voittovarat 1.1.2018 ovat 

muuttuneet 5,9 miljoonaa euroa. Muutosten vaikutukset jakaantuivat 3,1 miljoonaa euroa liittyen IFRS 2 standardiin, 2,5 miljoonaa 

euroa liittyen IFRS 9 standardiin ja 0,3 miljoonaa liittyen IFRS 15 standardiin. Standardimuutokset on kuvattu tarkemmin konsernin 

laskentaperiaatteissa.
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Liiketoiminnan rahavirta          

Tulos ennen veroja 24,9 28,7 105,3 105,2 

Ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 35,5 28,4 126,1 111,3 

Käyttöpääoman muutos 1) 18,3 14,8 1,0 -9,5 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 78,7 71,9 232,3 207,0 

Rahoituserät, netto 2) -4,3 -2,3 -19,8 -8,0 

Maksetut verot 3) -2,9 0,1 -17,1 -12,5 

Liiketoiminnan nettorahavirta 71,6 69,7 195,5 186,5 

          

Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -56,8 -56,2 -212,7 -201,9 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 5,8 5,9 26,9 29,5 

Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta -140,3 0,0 -160,0 -9,1 

Tytäryhtiö- ja liiketoimintamyyntien nettorahavirta   0,0   28,0 

Investointien nettorahavirta -191,3 -50,3 -345,9 -153,4 

          
Rahavirta investointien jälkeen -119,7 19,4 -150,4 33,1 

          
Rahoituksen rahavirta         

Korollisten saamisten muutos 2,5 1,2 3,0 2,8 

Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset -0,3 -0,4 -2,4 -1,6 

Korollisten velkojen muutos 119,3 -20,3 190,6 -7,1 

Maksetut osingot 0,0 0,0 -37,9 -33,3 

Rahoituksen nettorahavirta 121,4 -19,6 153,3 -39,3 

          
Rahavarojen muutos 1,7 -0,1 3,0 -6,2 

Rahavarat kauden alussa 4,0 2,8 2,6 9,1 

Rahavarat hankituista ja myydyistä liiketoiminnoista 0,8 0,0 0,9 -0,2 

Kurssierot 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Rahavarat kauden lopussa 6,4 2,6 6,4 2,6 

1) Vertailukausi 1-12/17 sisältää 3,5 miljoonan euron takautuvan luokittelumuutoksen lyhytaikaisista veloista nettorahoituseriin. Lisäksi 
vertailukaudelle tehtiin 1,8 miljoonan euron luokittelumuutos tuloveroveloista maksettuihin veroihin. Muutoksen seurauksena 
liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja laski 5,3 miljoonaa euroa ja rahoituserät, netto ja maksetut verot alenivat 
vastaavasti. Muutoksilla ei ollut vaikutusta Liiketoiminnan nettorahavirtaan. 

2) Vertailukausi 1-12/18 rahoituserät, netto sisältää 3,5 miljoonan euron joukkovelkakirjan korkovelan uudelleen luokittelun 
käyttöpääoman muutoksesta. 

3) Vertailukausi 1-12/17 maksetut verot sisältävää 1,8 miljoonan euron tuloverovelan uudelleen luokittelun käyttöpääoman 
muutoksesta Viron yhtiössä. 

 

MUUTOKSET AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN VAROJEN KIRJANPITOARVOSSA 
(M€) 1-12/2018 1-12/2017 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 000,2 961,3 

Poistot ja arvonalentumistappiot -124,8 -114,9 

Lisäykset     

Vuokrauskalusto 306,1 204,5 

Muut aineelliset hyödykkeet 24,6 5,4 

Aineettomat hyödykkeet 186,4 4,0 

Lisäykset yhteensä 517,0 213,9 

Vähennykset -13,9 -43,7 

Kurssierot -20,5 -16,4 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 358,0 1 000,2 
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HANKINNAT 

KBS HANKINTAMENOLASKELMA (M€)   
    
Aineettomat hyödykkeet (pl. liikearvo) 7,9 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 26,4 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 34,3 

    

Vaihto-omaisuus 0,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 14,6 

Rahavarat 0,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 15,2 

    

Varat yhteensä 49,5 

    

Korolliset velat   

Muut pitkäaikaiset velat 3,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,6 

    

Korolliset velat 20,6 

Osto- ja muut velat 10,3 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 30,9 

    

Velat yhteensä 34,5 

    

Nettovarat (sis. kohdistukset, nettona laskennallisilla veroilla) 15,0 

    

Käteisvastike 19,0 

Ehdollinen vastike 5,0 

Kokonaisvastike 24,0 

    

Liikearvo 9,1 

  

 

Cramo sai päätökseen saksalaisen työmaalogistiikkayritys KBS Infra GmbH:n hankinnan 28.2.2018. Hankintahinnan 
käteisvastike oli 19,0 miljoonaa euroa sisältäen jälkikäteisen oikaisun perustuen käyttöpääoman tasoon muiden tekijöiden 
ohella hankitun liiketoiminnan kaupan toteutumishetkellä. Käteisvastikkeen lisäksi kokonaisvastike sisältää ehdollisen 
vastikkeen, joka on arvostettu 5,0 miljoonaan euroon hankintapäivälle. Liikearvon ohella aineettomissa hyödykkeissä on 
identifioitu yrityshankinnan yhteydessä asiakassuhteita ja kilpailukieltosopimuksia. Taulukossa esitetään KBS Infrasta 
aiheutuva kokonaisvastike sekä hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot hankintapäivänä. Cramo on nyt ottanut 
huomioon loput hankinta-ajankohtana vallinneista tosiseikoista ja olosuhteista. Nettovaroja ja liikearvoa oikaistiin 0,5 
miljoonalla eurolla. 

Hankitut liiketoiminnot tuottivat 32 miljoonan euron liikevaihdon ja 3 miljoonan euron liikevoiton konsernille ajanjaksolla 
1.maaliskuuta  - 31.joulukuuta 2018. Konsernin liikevaihto olisi ollut 5 miljoonaa euroa ja liikevoitto hieman suurempi, jos 
yritysosto olisi toteutettu 1.tammikuuta 2018. Nämä luvut on laskettu käyttäen KBS-konsernin tuloksia oikaisten ne 
kuitenkin niillä laskentaperiaate-eroilla, joita Cramolla ja KBS-konsernilla on, sekä lisäten hankintamenolaskelmalta 
tulevien aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden käyvän arvon kohdistusten poistot ikään kuin yritysosto olisi 
toteutettu 1.tammikuuta 2018. 
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NMG ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA (M€)   
    
Aineettomat hyödykkeet (pl. liikearvo) 26,0 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 98,6 

Muut pitkäaikaiset varat 9,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 133,8 

    

Vaihto-omaisuus 3,5 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 24,9 

Rahavarat 2,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 30,4 

    

Varat yhteensä 164,2 

    

Korolliset velat 65,8 

Laskennalliset verovelat 18,7 

Muut pitkäaikaiset velat 1,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 85,8 

    

Osto- ja muut velat 24,3 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 24,3 

    

Velat yhteensä 110,1 

    

Nettovarat (sis. kohdistukset, nettona laskennallisilla veroilla) 54,1 

    

Käteisvastike 108,5 

Vaihtovelkakirjasopimus 52,9 

Osakaslainojen takaisinmaksu 32,6 

Kokonaisvastike 194,0 

    

Liikearvo 139,8 

 

Cramo tiedotti 26.6.2018, että yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen Nordic Modular Groupin ostosta Nalka Invest AB:n 
tytäryhtiö Strukturfonden HC11 AB:ltä sekä muilta vähemmistöosakkailta. Kaupan toteuttaminen edellytti Ruotsin 
kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Cramo sai kaupan päätökseen lokakuun 2018 lopussa. Velaton kauppahinta oli noin 
2,725 miljardia Ruotsin kruunua. Liikearvon ohella aineettomissa hyödykkeissä on identifioitu yrityshankinnan yhteydessä 
asiakassuhteita ja tavaramerkkejä. Taulukossa esitetään NMG-hankinnan alustava hankintamenolaskelma sisältäen siitä 
aiheutuvan kokonaisvastikkeen sekä hankittujen varojen ja velkojen käyvät arvot hankintapäivänä. Kokonaisvastike 
koostuu käteisvastikkeesta 108,5 miljoonaa euroa, aiempien omistajien kanssa tehdystä vaihtovelkakirjasopimuksesta 
52,9 miljoonaa euroa sekä aiemmille omistajille kaupan yhteydessä takaisinmaksetuista osakaslainoista 32,6 miljoonaa 
euroa. 

Hankitut liiketoiminnot tuottivat 13 miljoonan euron liikevaihdon ja 2 miljoonan euron liikevoiton konsernille ajanjaksolla 
1.marraskuuta  - 31.joulukuuta 2018. Konsernin liikevaihto olisi ollut 71 miljoonaa euroa ja liikevoitto 13 miljoonaa euroa 
suurempi, jos yritysosto olisi toteutettu 1.tammikuuta 2018. Nämä luvut on laskettu käyttäen Nordic Modular-konsernin 
tuloksia oikaisten ne kuitenkin niillä laskentaperiaate-eroilla, joita Cramolla ja Nordic Modular-konsernilla on, sekä lisäten 
hankintamenolaskelmalta tulevien aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden käyvän arvon kohdistusten poistot ikään 
kuin yritysosto olisi toteutettu 1.tammikuuta 2018. 

 

Hankintameno maksettiin käteisenä ja rahoitettiin sekä vaihtovelkakirjalainasopimuksella että pankkirahoituksella. 
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Hankintahinnasta 52,9 miljoonaa euroa (550 miljoonaa Ruotsin kruunua) suoritettiin solmimalla 
vaihtovelkakirjalainasopimus, jonka mukaan myyjäosapuolet voivat Cramon harkinnalla merkitä osakkeita yhdistetyssä 
Nordic Modular-konsernin ja Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintakokonaisuudessa. Jos yhdistetty 
liiketoimintakokonaisuus ei irtaudu sovitusti, Cramon tulee maksaa vaihtovelkakirjalaina käteisenä. Jos 
vaihtovelkakirjalainan haltija kieltäytyy yhdistetystä liiketoimintakokonaisuudesta tarjottavista osakkeista, se saa sovitusti 
vähennetyn määrän vaihtovelkakirjalainasta. Ehdollisen vähennyksen vaihtovelkakirjalainasta, 4,8 miljoonaa euroa (50,0 
miljoonaa Ruotsin kruunua), on katsottu olevan IFRS säännösten tarkoittamaa ehdollista hankintahintaa. Ehdollinen 
hankintahinta on kirjattu kokonaisuudessaan ja Cramo odottaa, että se tulee suorittamaan koko vaihtovelkakirjalainan 
määrän 52,9 miljoonaa euroa.          
  

Cramo on sopinut ehdollisesta kauppahinnan oikaisusta määrältään enintään 8,7 miljoonaa euroa (90,0 miljoonaa Ruotsin 
kruunua), joka toteutuisi jos Nordic Modular-konserni tai Nordic Modular-konsernin ja Cramon Siirtokelpoiset tilat -
liiketoiminnan yhdistetty liiketoimintakokonaisuus myytäisiin 18 kuukauden kuluessa transaktiopäivästä ja tietyt muut ehdot 
täyttyisivät. Cramo odottaa, että tällä ehdollisella hankintahinnalla ei ole arvoa.     
   

Alla oleva taulukko kuvastaa hankintahinnan yksityiskohtia sekä kassavirtoja Nordic Modular-konsernin hankintaan liittyen. 

(M€) 
Käteisvastike   141,1 

Vaihtovelkakirjalainasopimus   52,9 

Alustava hankintahinta yhteensä   194,0 

Vaihtovelkakirjalainasopimus   -52,9 

Hankitut rahavarat   -2,0 

Hankintahintaan liittyvä pidätetty käteisosuus   -0,3 

Alustava oikaisu alustavaan kauppahintaan   -0,5 

Nettokassavirta - investoinnit   138,3 

  

Käteisvastike koostuu kassavirroista Nordic Modular Group Holding AB:n osakkeiden hankkimiseksi sekä osakaslainojen 
takaisinmaksusta.        

Käteisvastike rahoitettiin pankkirahoituksella, jota käytettiin myös Nordic Modular-konsernin pankkilainojen 
uudelleenrahoitukseen. Kassavirrat liittyen yritysoston rahoitukseen ja Nordic Modular-konsernin lainojen 
uudelleenrahoitukseen on esitetty rahoituksen nettorahavirralla konsernin rahavirtalaskelmalla.    

Alustava hankintahinta riippuu osakehankintasopimuksen mukaisten laskelmien valmistumisesta.  

Hankittujen myyntisaamisten käypä arvo oli 10,5 miljoonaa euroa ja hankittujen rahoitusleasing-saamisten 10,5 miljoonaa 
euroa. Myyntisaamisten bruttomäärä oli 10,6 miljoonaa euroa, josta 48 tuhatta euroa odotettiin olevan epävarmoja. 
Rahoitusleasing-saamisten odotettiin olevan varmoja kokonaisuudessaan.      

Alustava jäljelle jäävä liikearvo on määrältään 139,8 miljoonaa euroa. Liikearvo koostuu työvoimasta, synergioista ja 
vahvasta markkina-asemasta Ruotsissa. Liikearvon odotetaan olevan kokonaisuudessaan verovähennyskelvoton. 

Yritysostoon liittyvät kulut 1,8 miljoonaa euroa sisältyvät Liiketoiminnan muihin kuluihin konsernin tuloslaskelmalla ja 
liiketoiminnan nettorahavirralla konsernin rahavirtalaskelmalla.       
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (M€) 
Kirjanpitoarvo 

31.12.2018 
Käypä arvo 
31.12.2018 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     

Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 1,9 1,9 

Lainat ja muut saamiset     

Lainasaamiset 8,9 8,9 

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 8,1 8,1 

Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 150,2 150,2 

Rahavarat 6,4 6,4 

      

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat     

Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 0,4 0,4 

Muut velat     

Pitkäaikaiset korolliset velat 598,6 609,6 

Muut pitkäaikaiset velat 1,6 1,6 

Lyhytaikaiset korolliset velat 111,3 111,3 

Osto- ja muut velat 91,3 91,3 

Suojauslaskennan alaiset johdannaiset     

Pitkäaikaiset johdannaissopimukset 7,2 7,2 

 

 

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat (M€) 31.12.2018 31.12.2017 
Pantit 12,5 11,0 

Investointisitoumukset 36,4 37,6 

Vastuut toimisto- ja toimipistevuokrista 106,2 101,3 

Leasingvuokravastuut 20,6 17,3 

Muut vastuut 6,3 1,8 

Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista 0,1 0,2 
   

Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta (M€) 31.12.2018 31.12.2017 
Siirtokelpoisten tilojen tilauskanta yhteensä 250,8 155,4 

Siirtokelpoisten tilojen vuokrauksen tilauskanta 200,6 122,5 

 Siirtokelpoisten tilojen muun liikevaihdon tilauskanta 50,3 32,9 

      

Johdannaissopimukset (M€) 31.12.2018 31.12.2017 
Markkina-arvo     

Koronvaihtosopimukset -7,2 -7,8 

Valuuttatermiinit 1,5 0,1 

    
 

Nimellisarvo   
 

Koronvaihtosopimukset 130,0 130,0 

Valuuttatermiinit 176,6 111,0 
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TIEDOT SEGMENTEISTÄ 
 

Liikevaihto (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 100,1 101,9 370,5 380,1 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 39,3 38,7 145,0 143,0 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 32,4 20,6 114,0 80,5 
Eliminoinnit 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kone- ja laitevuokraus 171,9 161,1 629,5 603,7 
Siirtokelpoiset tilat 46,3 35,8 151,5 126,5 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -0,6 -0,2 -1,3 -0,6 

Konserni 217,5 196,7 779,8 729,5 
          
EBITA (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,5 21,5 73,3 71,5 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 7,3 7,3 22,5 27,0 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 2,5 1,3 8,0 4,4 
Eliminoinnit -0,1 0,2 -0,1 0,1 

Kone- ja laitevuokraus 30,2 30,2 103,7 103,1 
Siirtokelpoiset tilat 9,6 7,4 36,8 28,8 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -9,6 -5,0 -16,4 -11,2 

Konserni 30,2 32,7 124,0 120,7 
          
EBITA-% 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,5 % 21,1 % 19,8 % 18,8 % 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 18,6 % 18,9 % 15,5 % 18,9 % 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 7,6 % 6,3 % 7,0 % 5,5 % 

Kone- ja laitevuokraus 17,6 % 18,8 % 16,5 % 17,1 % 
Siirtokelpoiset tilat 20,7 % 20,8 % 24,3 % 22,8 % 

Konserni 13,9 % 16,6 % 15,9 % 16,5 % 
          
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät EBITA-liikevoitossa 
(M€) 

10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 1)       -1,1 

Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 2)   0,3   1,8 

Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 3)     -0,9   

Kone- ja laitevuokraus   0,3 -0,9 0,6 
Siirtokelpoiset tilat         

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 4) -4,2   -5,1   

Konserni -4,2 0,3 -6,0 0,6 
          

1) Skandinavian kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vuonna 2017 -1,1 miljoonaa euroa 
liittyen Tanskan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan myyntitappioon.  
2) Suomen ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan EBITA-liikevoittoon sisältyi  vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,3 miljoonaa euroa 
loka-joulukuussa ja 1,8 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2017, liittyen Latvian ja Kaliningradin liiketoimintojen myyntivoittoon. 
3) Keski-Euroopan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan EBITA-liikevoittoon sisältyi -0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 
2018, liittyen KBS Infran hankinnan transaktiokuluihin.  
4) Konsernin EBITA-liikevoitto sisälsi -4,2 miljoonaa euroa kohdistamattomia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä loka-joulukuussa ja -5,1 miljoonaa 
euroa koko vuonna 2018. Kulut liittyivät Nordic Modular Group Holding AB:n hankinnan neuvonanto- ja järjestelykuluihin sekä todennäköiseen 
Siirtokelpoiset tilat- liiketoiminnan erityttämiseen liittyviin neuvonantokuluhin. 

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,5 21,5 73,3 72,7 

Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 7,3 7,0 22,5 25,2 

Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 2,5 1,3 8,9 4,4 

Eliminoinnit -0,1 0,2 -0,1 0,1 

Kone- ja laitevuokraus 30,2 29,9 104,6 102,5 

Siirtokelpoiset tilat 9,6 7,4 36,8 28,8 

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,4 -5,0 -11,3 -11,2 

Konserni 34,4 32,4 130,1 120,0 
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Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto% 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,5 % 21,1 % 19,8 % 19,1 % 

Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 18,6 % 18,1 % 15,5 % 17,6 % 

Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 7,6 % 6,3 % 7,8 % 5,5 % 

Kone- ja laitevuokraus 17,6 % 18,6 % 16,6 % 17,0 % 

Siirtokelpoiset tilat 20,7 % 20,8 % 24,3 % 22,8 % 

Konserni 15,8 % 16,5 % 16,7 % 16,5 % 
          

Liikevoitto (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,0 20,9 71,3 69,4 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 7,1 7,1 21,6 25,9 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 2,2 1,3 7,1 4,3 
Eliminoinnit -0,1 0,2 -0,1 0,1 

Kone- ja laitevuokraus 29,2 29,4 99,9 99,8 
Siirtokelpoiset tilat 9,1 7,4 36,0 28,6 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -9,6 -5,0 -16,4 -11,2 

Konserni 28,7 31,8 119,5 117,3 
         
Liikevoitto-% 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,0 % 20,6 % 19,2 % 18,3 % 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 18,0 % 18,3 % 14,9 % 18,1 % 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 6,7 % 6,1 % 6,2 % 5,4 % 

Kone- ja laitevuokraus 17,0 % 18,3 % 15,9 % 16,5 % 
Siirtokelpoiset tilat 19,6 % 20,7 % 23,8 % 22,6 % 
Konserni 13,2 % 16,2 % 15,3 % 16,1 % 
          

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 1)       -1,1 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 2)   0,3   1,8 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 3)     -0,9   

Kone- ja laitevuokraus   0,3 -0,9 0,6 
Siirtokelpoiset tilat         

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 4) -4,2   -5,1   

Konserni -4,2 0,3 -6,0 0,6 

          

1) Skandinavian kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan vuoden 2017 liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,1 miljoonaa euroa, liittyen 
Tanskan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan myyntitappioon.  

2) Suomen ja Itä-Euroopan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan EBIT-liikevoittoon sisältyi  vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 0,3 miljoonaa euroa loka-
joulukuussa ja 1,8 miljoonaa euroa tammi-joulukuussa 2017, liittyen Latvian ja Kaliningradin liiketoimintojen myyntivoittoon. 

3) Keski-Euroopan kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan liikevoittoon sisältyi -0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä vuonna 2018, 
liittyen KBS Infran hankinnan transaktiokuluihin.  

4) Konsernin EBIT-liikevoitto sisälsi -4,2 miljoonaa euroa kohdistamattomia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä loka-joulukuussa ja -5,1 miljoonaa euroa 
koko vuonna 2018. Kulut liittyivät Nordic Modular Group Holding AB:n hankinnan neuvonanto- ja järjestelykuluihin sekä todennäköiseen Siirtokelpoiset 
tilat- liiketoiminnan erityttämiseen liittyviin neuvonantokuluhin. 

Vertailukelpoinen liikevoitto (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,0 20,9 71,3 70,5 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 7,1 6,7 21,6 24,2 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 2,2 1,3 7,9 4,3 

Kone- ja laitevuokraus 29,2 29,1 100,8 99,2 
Siirtokelpoiset tilat 9,1 7,4 36,0 28,6 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,4 -5,0 -11,3 -11,2 

Konserni 32,9 31,5 125,5 116,6 
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Vertailukelpoinen liikevoitto-% 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 20,0 % 20,6 % 19,2 % 18,6 % 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 18,0 % 17,4 % 14,9 % 16,9 % 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 6,7 % 6,1 % 7,0 % 5,4 % 

Kone- ja laitevuokraus 17,0 % 18,1 % 16,0 % 16,4 % 
Siirtokelpoiset tilat 19,6 % 20,7 % 23,8 % 22,6 % 
Konserni 15,1 % 16,0 % 16,1 % 16,0 % 
          
Sidottu pääoma (M€)     31.12.2018 31.12.2017 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia -1,8 -2,5 379,0 366,1 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 1) 0,1 5,2 193,3 189,9 

Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 1,7 -1,3 153,0 91,3 
Eliminoinnit -0,1 0,2 -0,3 -0,2 

Kone- ja laitevuokraus 1) -0,1 1,6 725,0 647,1 

Siirtokelpoiset tilat 274,4 1,5 622,9 333,6 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -6,7 -5,6 25,1 21,9 

Konserni 1) 267,5 -2,5 1 373,0 1 002,6 
1) Vertailukauden 1-12/17 taseen lyhytaikaisissa veloissa on tehty luokittelumuutos. Muutoksen seurauksena vertailukauden Osto- ja muut velat ovat 
pienentyneet 1,8 miljoonaa euroa ja Tuloverovelat kasvaneet vastaavasti. 

Sidottu pääoma RL12 keskiarvo (M€) *     31.12.2018 31.12.2017 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia -10,6 8,9 370,2 377,5 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 1) -2,9 -0,2 190,3 184,4 

Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa -11,2 -1,0 140,1 91,6 
Eliminoinnit 0,0 0,1 -0,2 -0,3 

Kone- ja laitevuokraus 1) -24,7 7,7 700,4 653,2 

Siirtokelpoiset tilat 61,4 -17,6 409,9 314,6 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,6 -3,4 26,3 24,0 

Konserni 1) 31,1 -13,3 1 136,6 991,8 
1) Vertailukauden 1-12/17 taseen lyhytaikaisissa veloissa on tehty luokittelumuutos. Muutoksen seurauksena vertailukauden Osto- ja muut velat ovat 
pienentyneet 1,8 miljoonaa euroa ja Tuloverovelat kasvaneet vastaavasti. 

*Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4’2018 alkaen. Muutos on tehty myös 
vertailukausien lukuihin. 

Liikevaihto maittain (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Ruotsi 81,3 85,5 303,8 307,2 
Siirtokelpoiset tilat, Ruotsi 27,0 18,2 73,8 60,2 
Eliminoinnit -0,2 -0,1 -0,6 -0,6 

Ruotsi 108,1 103,6 377,1 366,8 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi 26,4 26,7 97,6 98,5 
Siirtokelpoiset tilat, Suomi 10,1 8,4 35,1 32,2 

Suomi 36,5 35,1 132,7 130,7 
Kone- ja laitevuokraus, Saksa 26,3 15,2 91,8 61,7 
Siirtokelpoiset tilat, Saksa 2,6 2,9 14,5 11,3 

Saksa 28,9 18,1 106,3 73,0 
Kone- ja laitevuokraus, Norja 18,8 16,4 66,7 59,6 
Siirtokelpoiset tilat, Norja 1,5 1,4 7,3 7,5 

Norja 20,2 17,7 74,0 67,1 
Muut maat 23,7 22,2 89,7 91,9 

Konserni 217,5 196,7 779,8 729,5 
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Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen 
veroja (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Konsernin EBITA-liikevoitto 30,2 32,7 124,0 120,7 

Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja 
arvonalentumiset 

-1,5 -0,9 -4,5 -3,4 

Liikevoitto 28,7 31,8 119,5 117,3 

Rahoituserät -3,7 -3,1 -14,2 -12,0 
Tulos ennen veroja 24,9 28,7 105,3 105,2 
          
Poistot ja arvonalentumiset aineellisesta ja aineettomasta 
käyttöomaisuudesta* (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 

Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia -11,1 -10,8 -44,0 -45,7 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa -6,9 -6,9 -27,1 -26,8 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa -5,8 -4,1 -21,0 -15,8 

Kone- ja laitevuokraus -23,7 -21,8 -91,8 -88,1 
Siirtokelpoiset tilat -8,8 -5,6 -26,5 -21,5 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -0,5 -0,5 -1,9 -2,0 

Konserni -33,0 -27,9 -120,2 -111,5 

* Poistot ja arvonalentumiset aineellisesta ja aineettomasta käyttöomaisuudesta poislukien poistot ja arvonalentumiset, jotka johtuvat hankintamenojen 
kohdistuksista (yrityshankinnoissa). 

Bruttoinvestoinnit segmenteittäin (M€) 10-12/18 10-12/17 1-12/18 1-12/17 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia 13,3 23,4 69,5 78,5 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa 4,4 8,0 35,7 42,2 
Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa 8,1 7,3 77,1 25,1 

Kone- ja laitevuokraus 25,7 38,7 182,4 145,8 
Siirtokelpoiset tilat 290,6 15,7 332,6 66,1 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 0,1 0,1 1,8 2,0 

Konserni 316,4 54,5 516,8 213,9 
 

  

 

 

 

 

  

Liikevaihto (M€)

Kone- ja 

laitevuokraus, 

Skandinavia

Kone- ja 

laitevuokraus, 

Suomi ja Itä-

Eurooppa

Kone- ja 

laitevuokraus, 

Keski-

Eurooppa

Kone- ja 

laitevuokraus

Siirtokelpoiset 

tilat

Konserni

10-12/2017 101,9 38,7 20,6 161,1 35,8 196,7

Hankinnat 9,9 9,9 12,8 22,7

Myydyt liiketoiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Orgaaninen kasvu 2,9 0,7 2,0 5,5 -1,4 3,7

Valuuttakurssien muutokset -4,6 0,0 0,0 -4,6 -1,0 -5,6

10-12/2018 pl. IFRS 15* 100,1 39,3 32,4 171,9 46,2 217,5

IFRS 15 vaikutus 0,1 0,1

10-12/2018 100,1 39,3 32,4 171,9 46,3 217,5

*Liikevaihto vertailuvuoden tuloutusstandardien IAS 18 ja IAS 11 mukaisesti laskettuna

Liikevaihdon muutoksen erittely segmenteittäin
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Liikevaihto (M€)

Kone- ja 

laitevuokraus, 

Skandinavia

Kone- ja 

laitevuokraus, 

Suomi ja Itä-

Eurooppa

Kone- ja 

laitevuokraus, 

Keski-

Eurooppa

Kone- ja 

laitevuokraus

Siirtokelpoiset 

tilat

Konserni

2017 380,1 143,0 80,5 603,7 126,5 729,5

Hankinnat 31,6 31,6 13,8 45,4

Myydyt liiketoiminnot -13,4 -2,8 -16,1 -0,1 -16,3

Orgaaninen kasvu 24,2 4,8 1,7 30,6 12,2 42,2

Valuuttakurssien muutokset -20,4 0,0 0,2 -20,2 -3,9 -24,1

2018 pl. IFRS 15* 370,5 145,0 114,0 629,5 148,5 776,8

IFRS 15 vaikutus 2,9 2,9

2018 370,5 145,0 114,0 629,5 151,5 779,8

*Liikevaihto vertailuvuoden tuloutusstandardien IAS 18 ja IAS 11 mukaisesti laskettuna

Liikevaihdon muutoksen erittely segmenteittäin
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

 

 

 

European Securities and Markets Authority (ESMA) on julkaissut ohjeistuksen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin liittyen. Cramo esittää 

vaihtoehtoisia tunnuslukuja parantaakseen liiketoiminnan analysointia ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

eivät ole IFRS-raportoinnissa käytettäviä tunnuslukuja eikä niitä tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa 

määriteltyihin tunnuslukuihin. 

Tilikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Liikevoitto (rullaava 12 kk)

Sidottu pääoma tilikaudella (12 kk keskiarvo)

Oma pääoma yhteensä

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Korollinen nettovelka

Oma pääoma yhteensä

Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus)

Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

EBITA-liikevoitto =

Käyttökate (EBITDA) = EBITA + poistot ja arvonalentumiset

Kauden lopun nettovelat

Rullaava 12 kuukauden käyttökate (EBITDA)

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto = EBITA-liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

= Tilikauden tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä (rullaava 12 kuukautta)

Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

= Tilikauden voitto oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä (rullaava 12 kuukautta)

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Bruttomarginaali, % = (Liikevaihto – materiaalit ja palvelut) / Liikevaihto

=

Vertailukelpoinen tulos/osake

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto% x 100

Oman pääoman tuotto (%) = x 100

Sidotun pääoman tuotto, ROCE (%) = x 100

= Käyttöomaisuus + käyttöpääoma

Omavaraisuusaste (%) = x 100

Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahavarat

Tulos/osake

Nettovelkaantumisaste (%) = x 100

Henkilöstö keskimäärin =
Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän 

keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä

Orgaaninen (vuokraus)liikevaihdon kasvu, % =
(Vuokraus)liikevaihdon kasvu liiketoiminnoista, jotka ovat olleet yhtiön omistuksessa koko 

kuluvan ja vertailukauden ajan (poislukien yritysostot, -myynnit sekä valuuttakurssien vaikutus)

Nettovelat / Käyttökate (EBITDA) =

Oma pääoma/osake =

Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja 

arvonalentumiset

Sidottu pääoma
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Jakson aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia lähipiirin kanssa. 

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. 

Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen 

muutoksille.  

 
Vantaalla 7. helmikuuta 2019 

Cramo Oyj 
Hallitus 

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS  
 
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään perjantaina 8.2.2019 klo 11.00 Kämp Kansallissalissa, 
osoitteessa Aleksanterinkatu 44 A, 2. krs., Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana 
lähetyksenä internetissä osoitteessa: www.cramogroup.com.  
  



 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2018 / CRAMO OYJ 

Q4 

36 

 
 
 

 
 

 

STRATEGIA 2017–2020 

SHAPE & SHARE 

Hyödynnämme markkinoiden tarjoamat 
mahdollisuudet: 

• Tuemme Cramon henkilöstöä 

huippusuoritusten saavuttamisessa 

• Pyrimme merkittävästi laajentamaan 

ydinliiketoimintamallejamme 

• Kasvatamme nopeasti siirtokelpoisten tilojen 

toimintaa valikoiduilla Euroopan markkinoilla 

• Kehitämme uudenlaisia ratkaisuja 

resurssien jakamiseksi 

STRATEGIA 2017–2020 

TALOUDELLISET 

TAVOITTEET 

Cramo on määritellyt Shape & 

Share -strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa 

vuosille 2017–2020. Tavoitteet on asetettu 

erikseen Kone- ja laitevuokraus -divisioonalle, 

Siirtokelpoiset tilat -divisioonalle sekä Cramo-

konsernille. Vuoden keskimääräiset taloudelliset 

tavoitteet ovat 
KONSERNI 
Oman pääoman tuotto (ROE) > 15 % 

Nettovelat/käyttökate < 3 

Osinko n. 40 % tilikauden  

osakekohtaisesta tuloksesta (EPS) 

KONE- JA LAITEVUOKRAUS 

Liikevaihdon  

orgaaninen kasvu > markkinakasvu 

ROCE > 14,5 % 

SIIRTOKELPOISET TILAT 

Vuokrausliikevaihdon  

orgaaninen kasvu > 10,0 % 

ROCE > 12,5 % 

ROCE = rullaavan 12 kuukauden EBIT / 

sidottu pääoma tilikaudella (12 kuukauden 

keskiarvo) 



 

 

 

SEURAA 

 
Vuosikertomus, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2018, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 
10/2019. 
 
Cramo julkaisee puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta vuonna 2019 seuraavasti: 
• 2.5.2019: Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2019 
• 30.7.2019: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2019 
• 31.10.2019: Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2019 
 
Cramo Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.3.2019 Helsingissä. 
 
 

LISÄTIETOJA 

Leif Gustafsson 
toimitusjohtaja, puh: 010 661 10  

Aku Rumpunen 
talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 010 661 10, 040 556 3546 

 


