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KASSAVIRTA PARANI, HAASTAVA MARKKINA 
VAIKUTTI KANNATTAVUUTEEN 
 

Kaikki tiedotteessa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja liittyvät Cramon 

jatkuviin toimintoihin, ellei toisin mainita. Tase on raportoitu noudattaen IFRS 5 -standardia, ja luvut vertailukausilta ennen 

osittaisjakautumista sisältävät myös osittaisjakautumiseen liittyvät Adapteo Oyj:n omaisuuserät ja velat eivätkä siten 

heijasta jatkuvien toimintojen taloudellista asemaa. Tuloslaskelman vertailukaudet on oikaistu koskemaan vain jatkuvia 

toimintoja, joten vertailukausien tiedot eivät täsmää aikaisemmin raportoituihin tietoihin. Rahavirtalaskelma sisältää sekä 

jatkuvat että lopetetut toiminnot nykyisistä ja vertailukausista IFRS 5 -standardin mukaisesti. Kaikki raportoidut nykyiset ja 

vertailukausien luvut viittaavat virallisiin historiallisesti raportoituihin lukuihin huomioiden IFRS 5 -standardin mukaiset 

oikaisut, joten edellisen vuoden vastaava ajanjakso ei ole täysin vertailukelpoinen nykyisen kanssa, koska IFRS 16 

Vuokrasopimukset -standardi otettiin käyttöön tammikuussa 2019 noudattaen ei-takautuvaa lähestymistapaa. Cramo 

julkisti pörssitiedotteella 4.6.2019 tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja havainnollistamaan jatkuvien 

toimintojen tulosta ja taloudellista asemaa niin kuin osittaisjakautuminen olisi toteutunut 1.1.2018. 

Cramo on ottanut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen käyttäen ei-takautuvaa 

lähestymistapaa, jossa vertailukausia ei oikaistu. IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on merkittävä vaikutus konsernin 

lukuihin, erityisesti taseeseen, jossa käyttöoikeudet ja vuokrasopimukset on aktivoitu taseen avaussaldoon, mutta myös 

keskeisiin tunnuslukuihin, kuten sidotun pääoman tuottoon ja nettovelat/käyttökate -tunnuslukuun. Rahavirtalaskelmaan 

vaikutti vain liiketoiminnan ja rahoituksen rahavirtaerien välinen esitystavan muutos, joka johtuu siitä, että aikaisemmat 

vuokrakustannukset esitetään nyt vuokrasopimusvelan poistoina rahoituksen rahavirrassa. Cramo julkaisi IFRS:n 

ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota IFRS 16 -standardin vaikutuksista vuoteen 2018 pörssitiedotteella 29.3.2019.

LOKA–JOULUKUU 2019 

 Liikevaihto 156,7 (172,4) milj. euroa; laskua 
9,1 prosenttia. Laskua paikallisissa valuutoissa 
7,2 prosenttia.  

 Orgaaninen liikevaihdon kasvu -7,2 prosenttia*. 
 Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 19,0 (25,2) milj. 

euroa tai 12,1 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. 
EBITA-liikevoitto 13,3 (25,2) milj. euroa tai 8,5 (14,6) 
prosenttia liikevaihdosta. 

 Vertailukelpoinen tulos/osake 0,29 (0,32) euroa. 
Tulos/osake 0,15 (0,32) euroa. 

 Jatkuvien toimintojen rahavirta investointien jälkeen 
36,9 (21,6) milj. euroa.  

TAMMI–JOULUKUU 2019 

 Liikevaihto 612,6 (631,9) milj. euroa; laskua 
3,0 prosenttia. Laskua paikallisissa valuutoissa 
1,2 prosenttia. 

 Orgaaninen liikevaihdon kasvu -2,3 prosenttia*. 
 Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 72,7 (92,1) milj. 

euroa tai 11,9 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. 
EBITA-liikevoitto 65,7 (91,2) milj. euroa tai 10,7 
(14,4) prosenttia liikevaihdosta. 

 Vertailukelpoinen tulos/osake 0,99 (1,39) euroa. 
Tulos/osake 0,82 (1,38) euroa. 

 Jatkuvien toimintojen rahavirta investointien jälkeen 
108,5 (-8,5) milj. euroa. 

 
TULOSOHJAUS VUODELLE 2020 

Cramo arvioi, että sen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa vuonna 2020.
 

BOELSIN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

Boels Topholding B.V. ja Cramo Oyj allekirjoittivat 11.11.2019 yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Boels teki 
vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen lasketuista osakkeista, 
jotka eivät ole Cramon tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksessa Cramon osakkeenomistajille tarjottiin 13,25 euron 
käteisvastike jokaista osaketta kohden. Cramon hallitus suositteli yksimielisesti, että Cramon osakkeenomistajat 
hyväksyvät tarjouksen.  

Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 25.11.2019 ja oli alun perin voimassa 9.1.2020 saakka. 10.1.2020 Boels ilmoitti 
jatkavansa ostotarjousta 31.1.2020 asti. 17.1.2020 Boels korotti käteisostotarjouksen tarjousvastiketta 13,75 euroon 
osakkeelta.  
 
3.2.2020 ilmoitettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita 
koskevan julkisen käteisostotarjouksen alustava tulos. Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 92,89 prosenttia 
kaikista Cramon osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.  
 



 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 / CRAMO OYJ 

Q4 
 

2 

5.2.2020 julkistettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita 
koskevan julkisen käteisostotarjouksen lopullinen tulos, jonka mukaan Boels toteutti ostotarjouksen ja aloitti jälkikäteisen 
tarjousajan. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan tarjotut osakkeet edustavat noin 93,04 prosenttia kaikista Cramon 
liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, mikä on enemmän kuin 
yhdeksänkymmentä prosenttia (90 %) kaikista Cramon osakkeista ja äänistä. Jälkikäteinen tarjousaika alkoi 6.2.2020 ja 
tulee päättymään 20.2.2020. 
 
6.2.2020 Cramo Oyj on vastaanottanut 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 6.2.2020 alittanut kymmenen (10) ja viiden (5) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen mukaan 
ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö ei omistanut Cramon 
osakkeita, rahoitusvälineitä tai ääniä. 
 
6.2.2020 Cramo Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Peter 
Bernard Marcel Boelsilta (Maaseik, Belgia), jonka mukaan Boels Topholding B.V.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja 
äänistä on 6.2.2020 ylittänyt yhdeksänkymmenen (90) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen 
perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 
41.574.765 kpl, vastaten 93,03 % osakkeista ja äänistä.   

6.2.2020 Cramo Oyj ilmoitti vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoille määräysvallan vaihtumisesta, 
viitaten Cramon 28.2.2022 erääntyvään 150 miljoonan euron 2,375 prosentin kiinteäkorkoiseen joukkovelkakirjalainaan. 
Cramon tulee 9.4.2020 toteuttaa sellaisten joukkovelkakirjojen lainapääoman ja kertyneiden korkojen ennenaikainen 
takaisinmaksu (ilman preemioita tai sopimussakkoa), joiden haltijat ovat viimeistään 19.3.2020 kirjallisella ilmoituksella 
vaatineet hallussaan olevien joukkovelkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua. Jos yli seitsemänkymmentäviisi (75) 
prosenttia joukkovelkakirjalainan kokonaispääomasta on 9.4.2020 lunastettu ennakkoon joukkovelkakirjalainan ehtojen 
kohdan 10 mukaisesti, Cramolla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin kaikki jäljelle jääneet ulkona olevat 
joukkovelkakirjat korkoineen (ilman preemiota tai sopimussakkoa). 

7.2.2020 Cramo Oyj ilmoitti, että Boels Topholding B.V. aloittaa lunastusmenettelyn koskien Cramo Oyj:n jäljellä olevia 
vähemmistöosakkeita. Toteuttaakseen osakkeiden lunastuksen tarjouksentekijä tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain 
mukaisen välimiesmenettelyn. Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan 
lunastusmenettelyssä 13,75 euroa osakkeelta vähennettynä minkä hyvänsä varojenjaon määrällä, mikäli tällaisen 
varojenjaon täsmäytyspäivä on ennen kuin lunastuksen kohteena olevat osakkeet ovat siirtyneet Boelsille, mikä vastaa 
tarjouksentekijän ostotarjouksessa tarjouksen ehtojen mukaisesti maksamaa vastiketta. Tarjouksentekijän odotetaan 
myöhemmin aloittavan toimet Cramon osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. 

 

 

 

 

 

 

* Orgaaninen (vuokraus)liikevaihdon kasvu ei huomioi yritysostojen, -myyntien, valuuttakurssien eikä IFRS-standardimuutosten vaikutusta. KBS Infra, 
hankittu 28.2.2018, on sisällytetty konsernin orgaaniseen liikevaihtoon toisesta vuosineljänneksestä 2019 eteenpäin. 
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TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI 

Cramon tuloskehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä jäi odotetusti edellisvuotta heikommaksi, ja kaikkien segmenttien 
vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto heikkeni. Rahavirran kehitys jatkui kuitenkin vuosineljänneksen aikana vahvana, ja 
rahavirta investointien jälkeen oli 36,9 miljoonaa euroa eli 15,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Toteutimme vuoden jälkipuoliskolla onnistuneesti konsernin laajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelman, jolla 
parannettiin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tulokset alkoivat näkyä jo viimeisellä vuosineljänneksellä, sillä 
vertailukelpoiset kiinteät kustannukset pienenivät edellisvuodesta 2,8 miljoonalla eurolla. 10–12 miljoonan euron 
vuosittaisten säästöjen odotetaan näkyvän täysimittaisina vuodesta 2020 alkaen. 

Konsernin liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli vertailukelpoisissa valuutoissa edellisvuotta alhaisempi. 
Markkinakysyntä tasaantui edelleen tai jopa heikkeni monissa maissa verrattuna edellisvuoteen. Ruotsissa liikevaihto laski 
paikallisessa valuutassa 10,9 prosenttia verrattuna vuoden 2018 korkeisiin lukuihin. Liikevaihdon lasku johtui osittain 
markkinoiden kysynnän heikentymisestä ja suurten teollisuusprojektien ajoituksesta. Loppuvuodesta 2019 aloitettujen 
uusien teollisuusprojektien vaikutus jäi vielä viimeisen vuosineljänneksen aikana vähäiseksi, mutta niiden vaikutuksen 
liikevaihtoon ja kannattavuuteen odotetaan kasvavan vuoden 2020 aikana. Norjassa liikevaihdon kehitys viimeisen 
vuosineljänneksen aikana oli pettymys, kun taas kannattavuus parantui. Suomen ja Itä-Euroopan haastavampi 
markkinatilanne vaikutti liikevaihtoon ja kannattavuuteen kielteisesti, kun toisaalta vuoden 2020 markkinanäkymät ovat 
kuitenkin myönteisemmät erityisesti Suomessa. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi edelleen pääasiassa KBS Infran 
ansiosta, mutta kannattavuus oli edelleen epätyydyttävällä tasolla.  

Markkinan lyhyen aikavälin haasteista huolimatta kasvumahdollisuuksia on paljon. Etenkin tietyissä asiakassegmenteissä 
ja tietyillä tuotealueilla meillä on mahdollisuus vahvistaa läsnäoloamme ja markkina-asemaamme. Olemme nyt muuttaneet 
yhtiön rakennetta eriyttämällä Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan omaksi yhtiökseen (Adapteo), tehostaneet kulurakennetta, 
aloittaneet uuden Cramo NXT -strategian toteutuksen ja luoneet perustan kilpailijoista erottumiselle. Innovatiiviset 
ratkaisut, digitalisoidut tuotteet ja palvelut sekä sitoutuneet työntekijät takaavat sen, että pystymme tarttumaan muuttuvien 
markkinoiden ja asiakastarpeiden avaamiin mahdollisuuksiin. Varmistaaksemme tulosennusteen toteutumisen vuonna 
2020 tulemme investoimaan kasvumahdollisuuksiin ja hyödyntämään tehostettua kulurakennetta niin, että EBITA-
liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa. 

Julkisen ostotarjouksen toteutumisen seurauksena Cramosta tulee osa Boels Rentalia ja pörssinoteeraus loppuu. Cramon 
ja Boelsin yhdistymisen seurauksena yhtiöstä tulee kilpailukykyisempi organisaatio, jolla on paremmat edellytykset kasvaa 
ja parantaa kannattavuuttaan. Suurten taloudellisten resurssiensa ansiosta se pystyy vastaamaan paremmin markkinoiden 
haasteisiin ja suhdannevaihteluihin. Yhdistymisestä on paljon strategista etua, ja se mahdollistaa kummankin yhtiön 
vahvuuksien hyödyntämisen. Yhtiöiden toisiaan täydentävä maantieteellinen kattavuus, läsnäolon vahvistuminen Manner-
Euroopassa, yhteistoiminnan mahdollistama optimoitu tuote- ja palveluvalikoima sekä laitevuokrauksen asiantuntemuksen 
parantuminen tiimien yhdistämisen seurauksena ovat esimerkkejä siitä, miten yhteenliittymästä tulee laitevuokrauksen 
johtava toimija Euroopassa niin laadullisesti kuin kokonsa puolesta.  
 
Haluan kiittää koko henkilöstöämme sitoutumisesta Cramon kehittämiseen yhdeksi vuokraustoimialan johtavista yhtiöistä. 
Lisäksi haluan kiittää kaikkia Cramon asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä, jotka ovat vuosien varrella 
luottaneet meihin pörssiyhtiönä. 

  

 
Leif Gustafsson, Cramo-konsernin toimitusjohtaja 
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MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN 

 7.2.2020 Cramo Oyj ilmoitti, että Boels Topholding B.V. aloittaa lunastusmenettelyn koskien Cramo 

Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita. Toteuttaakseen osakkeiden lunastuksen tarjouksentekijä 

tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn. Tarjouksentekijä tulee 

vaatimaan, että osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 13,75 euroa 

osakkeelta vähennettynä minkä hyvänsä varojenjaon määrällä, mikäli tällaisen varojenjaon 

täsmäytyspäivä on ennen kuin lunastuksen kohteena olevat osakkeet ovat siirtyneet Boelsille, mikä 

vastaa tarjouksentekijän ostotarjouksessa tarjouksen ehtojen mukaisesti maksamaa vastiketta. 

Tarjouksentekijän odotetaan myöhemmin aloittavan toimet Cramon osakkeiden poistamiseksi 

Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. 

 6.2.2020 Cramo Oyj ilmoitti vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoille määräysvallan vaihtumisesta, 
viitaten Cramon 28.2.2022 erääntyvään 150 miljoonan euron 2,375 prosentin kiinteäkorkoiseen 
joukkovelkakirjalainaan. Cramon tulee 9.4.2020 toteuttaa sellaisten joukkovelkakirjojen lainapääoman ja kertyneiden 
korkojen ennenaikainen takaisinmaksu (ilman preemioita tai sopimussakkoa), joiden haltijat ovat viimeistään 
19.3.2020 kirjallisella ilmoituksella vaatineet hallussaan olevien joukkovelkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua. 
Jos yli seitsemänkymmentäviisi (75) prosenttia joukkovelkakirjalainan kokonaispääomasta on 9.4.2020 lunastettu 
ennakkoon joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 10 mukaisesti, Cramolla on oikeus maksaa ennenaikaisesti 
takaisin kaikki jäljelle jääneet ulkona olevat joukkovelkakirjat korkoineen (ilman preemiota tai sopimussakkoa). 

 6.2.2020 Cramo Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Peter 
Bernard Marcel Boelsilta (Maaseik, Belgia), jonka mukaan Boels Topholding B.V.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja 
äänistä on 6.2.2020 ylittänyt yhdeksänkymmenen (90) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen 
perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n 
osakkeita 41.574.765 kpl, vastaten 93,03 % osakkeista ja äänistä. 

 6.2.2020 Cramo Oyj on vastaanottanut 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 6.2.2020 alittanut kymmenen (10) ja viiden (5) prosentin liputusrajat. 
Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus. Ilmoituksen päivämääränä 
yhtiö ei omistanut Cramon osakkeita, rahoitusvälineitä tai ääniä. 

 5.2.2020 julkistettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita 
koskevan julkisen käteisostotarjouksen lopullinen tulos, jonka mukaan Boels toteutti ostotarjouksen ja aloitti 
jälkikäteisen tarjousajan. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan tarjotut osakkeet edustavat noin 93,04 prosenttia 
kaikista Cramon liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, mikä on 
enemmän kuin yhdeksänkymmentä prosenttia (90 %) kaikista Cramon osakkeista ja äänistä. Jälkikäteinen tarjousaika 
alkoi 6.2.2020 ja tulee päättymään 20.2.2020. 

 3.2.2020 ilmoitettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita 
koskevan julkisen käteisostotarjouksen alustava tulos. Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 92,89 
prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. 

 17.1.2020 Boels ilmoitti korottavansa ostotarjousvastiketta 13,75 euroon osakkeelta. 
 10.1.2020 Boels ilmoitti jatkavansa kaikkia Cramo Oyj:n osakkeita koskevan ostotarjouksen voimassaoloaikaa 

31.1.2020 asti. 9.1.2020 mennessä ostotarjoukseen oli tarjottu noin 80,43 prosenttia kaikista Cramon osakkeista. 
 11.11.2019 ilmoitettiin, että Boels Rental on antanut tarjouksen kaikista Cramon osakkeista 13,25 euron 

osakekohtaiseen hintaan. Hallitus päätti suositella osakkeenomistajille tarjouksen hyväksymistä.   
 Petra Schedin Stergel, johtaja, henkilöstön kehittäminen, Cramo-konsernin johtoryhmän jäsen, jätti tehtävänsä 

20.8.2019. 
 Henrik Norrbom nimitettiin Skandinavia-segmentin johtajaksi, Cramo AB:n toimitusjohtajaksi sekä Cramon 

johtoryhmän jäseneksi. Hän aloitti tehtävässään 12.8.2019. 
 Cramo Oyj julkaisi 11.7.2019 tiedotteen, jossa se arvioi, että sen vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen 

vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto (Cramon jatkuvien toimintojen osalta, pois lukien Cramoon aiemmin kuulunut 
Siirtokelpoiset tilat -divisioona) tulee olemaan edellisvuotta 2018 alhaisempi ja että koko vuoden 2019 
vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laskee vuoteen 2018 verrattuna.  

 Cramon osittaisjakautuminen toteutettiin 30.6.2019, ja kaupankäynti Adapteon osakkeilla Nasdaq Tukholman 
päämarkkinalla alkoi 1.7.2019. 

 Sohana Josefsson nimitettiin markkinoinnin ja viestinnän johtajaksi sekä Cramo-konsernin johtoryhmän jäseneksi 
8.4.2019. 

 Peter Bäckström, johtaja, Skandinavia; toimitusjohtaja, Cramo AB sekä Mattias Rådström, johtaja, viestintä, 
markkinointi ja sijoittajasuhteet, kummatkin Cramo-konsernin johtoryhmän jäseniä, jättivät tehtävänsä 2.4.2019. 
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KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 
Muutos 

% 1-12/19 1-12/18 
Muutos 

% 
              
Liikevaihto 156,7 172,4 -9,1 % 612,6 631,9 -3,0 % 

Käyttökate 45,7 49,5 -7,7 % 195,8 185,5 5,6 % 

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1) 19,0 25,2 -24,5 % 72,7 92,1 -21,1 % 

% liikevaihdosta 12,1 % 14,6%   11,9 % 14,6 %   

EBITA-liikevoitto 13,3 25,2 -47,1 % 65,7 91,2 -28,0 % 

% liikevaihdosta 8,5 % 14,6%   10,7 % 14,4 %   

Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 1) 13,1 14,2 -7,6 % 44,2 61,9 -28,6 % 

Katsauskauden tulos 6,7 14,4 -53,4 % 36,7 61,3 -40,2 % 

Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1) 0,29 0,32 -7,8 % 0,99 1,39 -28,8 % 

Tulos/osake (EPS), € 0,15 0,32 -53,5 % 0,82 1,38 -40,4 % 

Henkilöstö keskimäärin       2 611 2 546 2,5 % 

 

1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty sivuilla 31-33.  
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KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 
ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus* 
Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 
Muutos 

% 
1-12/19 1-12/18 

Muutos 
% 

              
Liikevaihto 156,7 172,4 -9,1 % 612,6 631,9 -3,0 % 
Käyttökate 45,7 57,8 -20,9 % 195,8 215,5 -9,1 % 
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1) 19,0 25,9 -26,5 % 72,7 94,8 -23,3 % 

% liikevaihdosta 12,1 % 15,0%   11,9 % 15,0 %   
EBITA-liikevoitto 13,3 25,9 -48,5 % 65,7 93,9 -30,1 % 

% liikevaihdosta 8,5 % 15,0%   10,7 % 14,9 %   
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 1) 13,1 14,2 -7,6 % 44,2 61,9 -28,6 % 
Katsauskauden tulos 6,7 14,4 -53,4 % 36,7 61,3 -40,2 % 
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1) 0,29 0,32 -9,5 % 0,99 1,39 -28,8 % 
Tulos/osake (EPS), € 0,15 0,32 -53,5 % 0,82 1,38 -40,4 % 
Vertailukelpoinen operatiivinen sidotun 
pääoman tuotto (ROCE), % 1), 2), 3) 

      10,8 % 14,0 %   

Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), 
% 2), 3) 

      9,7 % 13,8 %   

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), % 1), 2) 

      8,1 % 10,5 %   

Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 2)       7,2 % 10,4 %   
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 1), 

4) 
      10,9 % 14,9 %   

Oman pääoman tuotto, % 4)       9,1 % 14,7 %   
Nettovelat/ käyttökate       1,92 1,99   
Korolliset nettovelat       375,9 428,5 -12,3 % 
Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat), 5) 21,0 26,0 -19,3 % 89,3 185,1 -51,8 % 

joista, tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen 
osuus 

 
0,5 

  
43,6 

 

Rahavirta investointien jälkeen 36,9 21,6 70,6 % 108,5 -8,5 
 

Operatiivinen käyttöpääoma 3)       644,3 692,9 -7,0 % 
Käyttöpääoma       825,5 876,9 -5,9 % 
Varat yhteensä       963,2 1 021,7 -5,7 % 

 
 
 
 
* IFRS 16:n vaikutuksella oikaistut vuoden 2018 luvut perustuvat havainnollistaviin, raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta tehtyihin 
ei-IFRS-laskelmiin, ja ne muodostavat vertailukohdan vuoden 2019 IFRS 16 -luvuille. Nämä laskelmat on implementoitu vuoden 2017 
avaussaldosta lähtien. Luvut ovat IFRS:n ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota, eikä niitä tule käsitellä raportoituina IFRS-lukuina.  
IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on merkittävä vaikutus konsernin lukuihin, erityisesti taseeseen, jossa käyttöoikeudet ja 
vuokrasopimukset on aktivoitu taseen avaussaldoon, mutta myös keskeisiin tunnuslukuihin, kuten sidotun pääoman tuottoon ja 
nettovelat/käyttökate -tunnuslukuun.  
 
1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty sivuilla 31-33.  
 
2) Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4/2018 alkaen. Muutos on 
tehty myös vertailukausien lukuihin. Tämä 12 kuukauden keskiarvo kuvastaa paremmin sidotun pääoman pitkän aikavälin kehitystä 
entiseen kahden pisteen väliseen keskiarvoon verrattuna.  
 
3) Operatiivinen sidotun pääoman tuotto-% lasketaan jakamalla EBITA-liikevoitto (viimeisten 12 kuukauden) operatiivisella sidotulla 
pääomalla (12 kuukauden keskiarvo). Operatiivinen sidottu pääoma lasketaan vähentämällä sidotusta pääomasta liikearvo ja muut 
aineettomat hyödykkeet. Operatiivinen sidotun pääoman tuotto-% (ROCE) korvaa aiemmin esitetyn sidotun pääoman tuotto-% (ROCE), 
kuvastaakseen paremmin operatiivista suoriutumista segmenttitasolla tarjoten tarkoituksenmukaisemman vertailukohdan. 
 
4) Oman pääoman tuotto (ROE) on laskettu jakamalla 12 kuukauden rullaava katsauskauden tulos päättävän katsauskauden oman 
pääoman määrällä.  
 
5) Pois lukien IFRS 16:n mukaiset investoinnit käyttöoikeusomaisuuteen, joiden suuruus tilikaudella oli 16,0 miljoonaa euroa. 
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MARKKINANÄKYMÄT 
European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän 
noin 4–6 prosenttia vuonna 2020 kaikissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa, paitsi 
Puolassa ja Tsekin tasavallassa, joissa sen ennustetaan lisääntyvän 8 ja 6 prosenttia. 
Forecon arvioi, että vuonna 2020 kone- ja laitevuokrauksen markkina pysyy Ruotsissa 
edellisvuoden tasolla ja kasvaa Virossa 4 prosenttia, Suomessa 5 prosenttia ja Norjassa 
sekä Liettuassa 6 prosenttia. 

Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän muutokset seuraavat yleensä 
rakennusmarkkinoita viiveellä. Euroconstruct ennustaa marraskuun 2019 arvioissaan 
rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän Ruotsissa 2 prosenttia ja pysyvän 
Suomessa edellisvuoden tasolla. Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) 
ennakoi uusimmassa lokakuun 2019 arviossaan, että paikallinen rakennusmarkkina 
pienenee 2 prosenttia vuonna 2020. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan 
2 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan -0,6 ja 1,3 prosenttia.  

KONSERNIN TALOUDELLINEN 
KEHITYS 

 

Luvut sisältävät havainnollistavan IFRS 16:n vaikutuksen. IFRS 16-standardilla on merkittävä 

vaikutus erityisesti konsernin taseeseen sekä tunnuslukuihin. 

 

JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO 
 
Cramo-konsernin koko vuoden liikevaihto laski 3,0 prosenttia (kasvua -1,2 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) ja oli 612,6 (631,9) miljoonaa euroa. KBS Infra, joka hankittiin 
28.2.2018, vaikutti positiivisesti liikevaihdon kasvuun. Valuuttakurssien vaikutus 
liikevaihtoon oli -11,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Ruotsin kruunun 
heikentymisestä. Konsernin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -14,1 miljoonaa euroa   (-
2,3 prosenttia).  

Liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 9,1 prosenttia (-7,2 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) ja oli 156,7 (172,4) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihdon 
orgaaninen kasvu viimeisellä vuosineljänneksellä oli -7,2 prosenttia. Keski-Eurooppa 
tuki konsernin orgaanisen liikevaihdon kasvua, kun taas Skandinaviassa sekä 
Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kehittyi negatiivisesti verrattuna edellisvuoteen. 

 

 

LIIKEVAIHDON KEHITYS OPERATIIVINEN ROCE* (IFRS 16)
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KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS 
 
Cramo-konsernin koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 21,1 prosenttia 
ja oli 72,7 (92,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoittomarginaali oli 11,9 
(14,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ja EBITA-liikevoittomarginaali laskivat 
kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon laskun vaikutusta kannattavuuteen tasapainotti 
vielä vain osittain kiinteiden kustannusten pieneneminen. Kiinteät kustannukset 
pienenivät viimeisellä vuosineljänneksellä 2,8 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen 
tuloskehityksen tehostamisohjelman johdosta.  

Tammi–joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät EBITA-liikevoitossa 
olivat -7,0 miljoonaa euroa (ks. tarkemmat tiedot sivujen 32–33 taulukoista). 
Vertailukauden EBITA-liikevoitto sisälsi -0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä, jotka liittyivät KBS Infran hankinnan transaktiokuluihin. Koko vuoden 
EBITA-liikevoitto oli 65,7 (91,2) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto oli 61,5 (87,4) 
miljoonaa euroa. Rahoituskulut (netto) olivat 12,8 (10,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen 
veroja oli 48,8 (77,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 36,7 (61,3) miljoonaa 
euroa.  

Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 24,5 prosenttia ja 
oli 19,0 (25,2) miljoonaa euroa eli 12,1 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus 
laski kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon laskun vaikutusta kannattavuuteen 
tasapainotti vielä vain osittain kiinteiden kustannusten pieneneminen. Kiinteät 
kustannukset pienenivät viimeisellä vuosineljänneksellä 2,8 miljoonaa euroa verrattuna 
edellisvuoteen tuloskehityksen tehostamisohjelman johdosta. Loka–joulukuussa EBITA-
liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,7 miljoonaa euroa (ks. 
tarkemmat tiedot sivujen 32–33 taulukoista). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto 
laski 50 prosenttia ja oli 12,1 (24,2) miljoonaa euroa. Rahoituskulut (netto) olivat 2,2 (4,2) 
miljoonaa euroa. Loka–joulukuun tulos ennen veroja oli 9,9 (20,0) miljoonaa euroa ja 
katsauskauden tulos 6,7 (14,4) miljoonaa euroa. 

Koko tilikauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,99 (1,39) euroa ja 
osakekohtainen tulos 0,82 (1,38) euroa. Vastaavat luvut viimeisellä vuosineljänneksellä 
olivat 0,29 (0,32) euroa ja 0,15 (0,32) euroa. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 
(viimeiseltä 12 kuukaudelta) oli 10,9 prosenttia ja oman pääoman tuotto (viimeiseltä 12 
kuukaudelta) oli 9,1 prosenttia.  

 
KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN INVESTOINNIT, POISTOT JA 
ARVONALENNUKSET 
 
Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 89,3 (185,1) miljoonaa euroa ja laskivat kaikissa 
segmenteissä. Vertailukaudella KBS Infran hankinnan vaikutus investointeihin oli 43,6 
miljoonaa euroa. 

Konsernin investoinnit neljännellä vuosineljänneksellä olivat 21,0 (26,0) miljoonaa 
euroa. Vertailutiedoissa 0,5 miljoonaa euroa liittyi KBS Infran hankinnan oikaisuihin. 

Konsernin poistot ja arvonalennukset käyttöomaisuudesta vuonna 2019 olivat 130,2 
(94,2) miljoonaa euroa, jonka lisäys johtui IFRS 16 -standardin käyttöönotosta ja siihen 
liittyvistä käyttöoikeusomaisuuden poistoista. Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja 
arvonalennukset olivat yhteensä 4,1 (3,8) miljoonaa euroa.  

 

RAHAVIRTA, RAHOITUS JA TASE 
 
Tilikauden sekä vertailukauden rahavirtalaskelma sisältää sekä jatkuvat että lopetetut 
toiminnot, minkä vuoksi rahavirtalaskelma ei kuvaa konsernin jatkuvien toimintojen 
kykyä tuottaa rahavirtaa. Taseen luvut vertailukausilta ennen osittaista jakautumista 
sisältävät myös osittaisjakautumisessa Adapteo Oyj:lle siirtyneet omaisuuserät ja velat 
eivätkä siten ole vertailukelpoisia tilikauden lukujen kanssa, jotka sisältävät vain 
konsernin jatkuvat toiminnot. Konsernin jatkuvien toimintojen havainnollistava 
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rahavirtalaskelma ja tase ovat tiedotteen sivulla 41, ja niissä esitetään vertailukelpoisia 
tietoja konsernin jatkuvista toiminnoista.   

Tilikauden liiketoiminnan rahavirta oli 212,9 (195,5) miljoonaa euroa ja rahavirta 
investointien jälkeen oli 110,8 (-150,4) miljoonaa euroa, jossa vertailukauden luku sisälsi 
-43,6 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran hankintaan jatkuvissa toiminnoissa ja -140,3 
miljoonaa euroa Nordic Modular Groupin hankintaan lopetetuissa toiminnoissa. IFRS 
16:n käyttöönotto muutti rahavirtalaskelman rivien välistä esitystapaa, sillä 
vuokrasopimusvelan vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa, mikä parantaa 
liiketoiminnan rahavirtaa ja rahavirtaa investointien jälkeen 41,0 miljoonaa euroa. 
Neljännellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta oli 51,7 (71,6) miljoonaa euroa 
ja rahavirta investointien jälkeen 36,9 (-119,7) miljoonaa euroa.  

Korollinen nettovelka 31.12.2019 oli 375,9 (703,5) miljoonaa euroa. 
Nettovelkaantumisaste tilikauden päättyessä oli 93,0 (117,9) prosenttia ja 
nettovelat/käyttökate-tunnusluku 1,92 (2,88), jossa vertailukauden luku sisältää 
jatkuvien toimintojen käyttökatteen ja nettovelkojen osalta myös Adapteo Oyj:n osuuden 
veloista.  

Konsernin vaihtuvakorkoisista veloista oli 31.12.2019 suojattu koronvaihtosopimuksilla 
130,0 (130,0) miljoonaa euroa, johon sovelletaan täysimääräisesti suojauslaskentaa. 
Cramo-konsernilla oli tilikauden päättyessä käyttämättömiä sitovia rahoituslimiittejä 
(pois lukien leasinglimiitit) yhteensä 251,7 (258,5) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia 
rahoituslimiittejä oli 175,0 (235,0) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia rahoituslimiittejä 76,7 
(23,5) miljoonaa euroa. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden määrä taseessa oli katsauskauden lopussa 
641,7 (976,8) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 963,2 (1 606,3) miljoonaa euroa. 
Omavaraisuusaste oli 41,9 (37,8) prosenttia. Konsernin investointisitoumukset olivat 
10,8 (36,4) miljoonaa euroa.   

 
KONSERNIRAKENNE 
 
Cramo on palveluyritys, joka tarjoaa kone- ja laitevuokrauspalveluja, jotka koostuvat 
pääasiassa rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä vuokraukseen liittyvistä 
palveluista. Kone- ja laitevuokraustoimintaa harjoitettiin katsauskauden lopussa 295 
(301) vuokrauspalvelupisteen kautta 11 maassa. Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan 
eriyttäminen uudeksi yhtiöksi toteutettiin 30.6.2019, ja se raportoidaan lopetettuna 
toimintona. 
 
Cramo-konserniin kuuluivat katsauskauden päättyessä konsernipalveluja tarjoava 
emoyhtiö, Cramo Oyj, sekä liiketoimintaa harjoittavina yhtiöinä sen täysin omistamat 
yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Tsekin 
tasavallassa, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa. Cramo Oyj omistaa myös 
konsernipalveluja tarjoavan yhtiön Ruotsissa. 
Lisäksi Cramo omistaa Ramirentin kanssa 50 % yhteisyritys Fortrentistä, joka toimi 
Venäjällä ja Ukrainassa. Ukrainan liiketoiminta on lopetettu vuoden 2019 aikana. 
 

HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 2 611 (2 566). Lisäksi 
konsernissa työskenteli keskimäärin noin 207 (208) henkilöä vuokratyövoimana. 
Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli kauden lopussa 2 589 (2 563). 

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina katsauskauden lopussa jakaantui segmenteittäin 
seuraavasti: 1 056 (1 088) Skandinavia, 854 (845) Suomi ja Itä-Eurooppa, 602 (562) 
Keski-Eurooppa ja 77 (68) konsernitoiminnot. 
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LOPETETUT TOIMINNOT 
 
Cramo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 17.6.2019 Cramo Oyj:n hallituksen 
18.2.2019 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman ja päätti osittaisjakautumisesta 
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osittaisjakautumisen tarkoituksena oli toteuttaa 
Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttäminen siten, että se muodostaa uuden 
itsenäisen yritysryhmän. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautui siten, että 
kaikki Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät 
selvitysmenettelyttä osittaisjakautumisessa perustetulle yhtiölle, Adapteo Oyj:lle. 
Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan nettotulos on raportoitu erillään jatkuvasta 
liiketoiminnasta tuloslaskelman erässä ”Lopetettujen toimintojen tulos” kaikkien 
esitettyjen kausien osalta. Lisäksi lopetettujen toimintojen jakautumistuotot, 
jakautumiskulut ja tuloverot on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. 

Cramo Oyj:n hallitus päätti 28.6.2019 ilmoittaa Cramon osittaisjakautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 30.6.2019. Cramon 
osakkeenomistajat saivat osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä 
jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon 
osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei annettu Cramon hallussa oleville omille 
osakkeille. Kaupankäynti Adapteon osakkeilla alkoi 1.7.2019 Nasdaq Tukholman 
päämarkkinalla. 

Osittaisjakautumisen jälkeen Adapteo Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostivat uuden, 
riippumattoman konserniyhtiön, joka on erillinen Cramosta.  

Jakautuminen on kirjattu luovutukseksi omistajille IFRIC 17:n, ”Muiden kuin 
käteisvarojen jakaminen omistajille”, mukaisesti. Tähän perustuen Cramon 
Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan käyvän arvon ja kirjanpitoarvon välinen ero Cramon 
konsernitaseessa on kirjattu tulosvaikutteisesti jakautumisvoitoksi tulokseen. 
Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan käypä arvo jakautumisen yhteydessä on määritetty 
kertomalla Adapteo Oyj:n osakkeiden päätöskurssi 12,61 euroa (133 Ruotsin kruunua) 
Nasdaq Tukholman pörssissä 1.7.2019 (listauspäivä) Adapteo Oyj:n jakautumisen 
yhteydessä annettujen osakkeiden lukumäärällä (44 682 697). Siirtokelpoiset 
tilat -liiketoiminnan käyväksi arvoksi muodostui näin ollen 563,6 miljoonaa euroa. 
Omistajille jaettujen nettovarojen vertailukelpoinen kirjanpitoarvo oli 193,8 miljoonaa 
euroa ja bruttomääräinen jakautumisvoitto oli 369,8 miljoonaa euroa. 

Rahavirtalaskelmaa ei ole oikaistu, vaan se sisältää sekä jatkuvat että lopetetut 
toiminnot kaikilta esitetyiltä kausilta. Lopetettu Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta tuotti 47,9 
miljoonaa euroa liiketoiminnan nettorahavirtaan, -45,6 miljoonaa euroa investointien 
nettorahavirtaan ja -6,9 miljoonaa euroa rahoituksen nettorahavirtaan vuoden 2019 
ensimmäisellä puoliskolla. Lopetettujen toimintojen operatiivinen tulos verojen jälkeen 
oli 16,0 miljoonaa euroa, joka syntyi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. 
Lopetettujen toimintojen nettotulos sisältää positiivisia jakautumiskuluja 0,7 miljoonaa 
euroa. Summa koostuu sekä lopetettujen toimintojen jakautumiskuluista ensimmäisen 
vuosipuoliskon ajalta että jakautumissuunnitelman mukaisesta oikeudesta siirtää suurin 
osa jakautumiskuluista Adapteolle jakautumispäivänä, millä oli summaan positiivinen 
vaikutus. Jakautumisvoitto oli 369,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Cramon Siirtokelpoiset tilat 
-liiketoiminnan lopettamisen seurauksena konsernitilinpäätöksen omaan pääomaan 
sisältyneet noin -5,9 miljoonan euron muuntoerot kirjattiin kuluiksi toisen neljänneksen 
konsernitilinpäätökseen. 

 
STRATEGISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 

12.9.2019 Cramo julkisti uuden strategiansa ja uudet taloudelliset tavoitteensa vuoteen 
2023 asti. Uuden Cramo NXT -strategian ydin perustuu visioon ”Your productivity partner 
in rental and beyond”. Uusi strategia keskittyy kasvuun, operatiivisen tehokkuuden 
parantamiseen edelleen, markkina-aseman vahvistamiseen teollisuussegmentissä, 
palveluvalikoiman laajentamiseen ja asiakkaiden tehokkuutta lisäävien innovatiivisten 
digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Uuden strategian päätavoitteet ovat: 
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 Huipputason tuloksentekokyky – toiminnan tehokkuuden parantaminen 
 Vahva asema teollisuussegmentissä – liiketoiminnan laajentaminen ja 

syklisyyden tasapainottaminen 
 Johtava kumppani palveluissa – pitkän aikavälin asiakaskumppanuuksia 

edistävän erottuvan palveluvalikoiman tarjoaminen 
 Alan digijohtaja – asiakkaidemme tuottavuuden parantaminen digitaalisilla 

ratkaisuilla 

Vuosien 2019–2023 uudet taloudelliset tavoitteet ovat 

 kaksinumeroinen EPS-kasvu vuosien 2019–2023 aikana 
 operatiivinen ROCE > 15 % vuoden 2023 loppuun mennessä 
 nettovelka/käyttökate alhaisempi kuin 3,0x  
 osingonjakosuhde > 50 % osakekohtaisesta tuloksesta (EPS). 

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS 
 
5.2.2020 julkistettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman 
Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan julkisen käteisostotarjouksen lopullinen tulos, 
jonka mukaan Boels toteutti ostotarjouksen ja aloitti jälkikäteisen tarjousajan. 
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan tarjotut osakkeet edustavat noin 93,04 
prosenttia kaikista Cramon liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja 
osakkeiden tuottamista äänistä, mikä on enemmän kuin yhdeksänkymmentä prosenttia 
(90 %) kaikista Cramon osakkeista ja äänistä. 
 
Huomioon ottaen tämä lopputulema Cramon halitus esittää, että osinkoa ei jaeta 
tilikaudelta 2019. 
 

TULOSKEHITYS SEGMENTEITTÄIN 

Cramo-konsernin liiketoimintasegmentit ovat Kone- ja laitevuokraus Skandinavia, 
Suomi ja Itä-Eurooppa ja Keski-Eurooppa.  

Kaikki suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ja ne 

on oikaistu IFRS 5:n mukaisesti koskemaan Cramon jatkuvia toimintoja, ellei toisin 

mainita. Lisäksi kaikki raportoidut nykyiset ja vertailukausien luvut viittaavat virallisiin 

raportoituihin lukuihin, joten edellisen vuoden vastaava ajanjakso ei ole täysin 

vertailukelpoinen nykyisen kanssa, koska IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi otettiin 

käyttöön 1.1.2019 noudattaen ei-takautuvaa lähestymistapaa. Havainnollistavat, IFRS 

16:n vaikutuksella oikaistut luvut on esitetty liiketoimintasegmenttien Keskeiset 

tunnusluvut -taulukoissa (*). Havainnollistavat IFRS 16:n vaikutuksella oikaistut luvut on 

laadittu ainoastaan vertailutarkoituksiin. 

 

HAASTEELLISEMPI MARKKINA JA TEOLLISUUSPROJEKTIEN AJOITUS 
VAIKUTTIVAT TULOKSEEN RUOTSISSA 

Skandinaviassa koko vuoden liikevaihto laski edellisvuodesta 8,4 prosenttia (5,5 
prosenttia paikallisessa valuutassa) ja oli 339,4 (370,5) miljoonaa euroa. Orgaaninen 
liikevaihdon kasvu oli 5,5 prosenttia. Valuuttakurssin epäsuotuisan kehityksen vaikutus 
liikevaihtoon oli -11,4 miljoonaa euroa, ja tärkein syy oli Ruotsin kruunun heikentyminen. 
Ruotsissa liikevaihto laski 9,9 prosenttia (6,9 prosenttia paikallisessa valuutassa), mikä 
johtui pääasiassa suurten teollisuusprojektien päättymisestä ja siitä, että uusien 
projektien vaikutus vuoden 2019 liikevaihtoon oli vielä vähäinen.  Norjassa liikevaihto 
kasvoi paikallisessa valuutassa 0,8 prosenttia, mikä johtui hyvästä kysynnästä ja 
kalustomäärän kasvattamisesta.  

Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto laski 13,9 prosenttia (10,8 prosenttia 
paikallisessa valuutassa) ja oli 86,2 (100,1) miljoonaa euroa. Valuuttakurssin vaikutus 

SKANDINAVIA 
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oli -3,5 miljoonaa euroa. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -10,8 prosenttia. Ruotsissa 
liikevaihto laski 14,0 prosenttia (10,9 prosenttia paikallisessa valuutassa). 
Vuosineljänneksen liikevaihdon laskuun vaikutti markkinoiden kysynnän yleinen 
heikentyminen verrattuna edellisvuoteen ja suurten teollisuusprojektien ajoitus. Uusilla 
projekteilla oli vielä vähäinen vaikutus viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoon. 
Norjassa viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon lasku oli pettymys. Sen aikana 
markkina muuttui haastavammaksi. 

Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 18,0 prosenttia ja oli 60,1 (73,3) 
miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Ruotsin liikevaihdon heikkenemisestä, ja 
osittain sitä tasapainottivat matalammat kiinteät kustannukset. Norjassa kannattavuus 
pysyi edellisvuoden tasolla. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -2,1 miljoonaa 
euroa, ja ne liittyivät konserninlaajuisesta tuloskehityksen tehostamisohjelmasta 
johtuviin uudelleenjärjestelykustannuksiin Ruotsissa ja Norjassa.  

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 19,5 prosenttia vuoden viimeisellä 
neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa Ruotsin liikevaihdon heikentymisestä. Norjassa 
kannattavuus parani. Lisäksi Ruotsin kruunun heikkeneminen laski EBITA-liikevoittoa 
0,6 miljoonaa euroa. Säästöohjelman hyödyt näkyivät jo osittain vuoden viimeisellä 
neljänneksellä, sillä ne tasapainottivat liikevaihdon laskun vaikutusta osittain. 

Ruotsissa rakentamisen markkinakysyntä on tasaantunut viimeisellä 
vuosineljänneksellä ja markkinatilanne vaihtelee eri alueiden välillä. Viimeisimpien 
markkinanäkymien mukaan uudisrakentamisen (asuinrakentamisen ja muun 
rakentamisen) laskun odotetaan jatkuvan Ruotsissa vuonna 2020. Perusliiketoiminta 
jatkuu silti edelleen vahvana ja kasvumahdollisuuksia on nähtävissä tietyillä alueilla ja 
joissakin asiakassegmenteissä, kuten teollisuusasiakassegmentissä, johon Cramo on 
siirtänyt resursseja. Forecon arvioi, että muiden sektorien kuin asuntojen 
uudisrakentamisen ansiosta laitevuokrausmarkkina pysyy vuonna 2020 edellisvuoden 
tasolla. 

Norjassa markkinaolosuhteet olivat vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä aiempaa 
epävarmemmat. Siitä huolimatta vuoden 2020 markkinanäkymät ovat positiiviset: 
rakennusmarkkinan odotetaan vuonna 2020 kasvavan edelleen 2 prosenttia etenkin 
maa- ja vesirakentamisen ansiosta. Forecon arvioi, että vuonna 2020 Norjan 
laitevuokrausmarkkina kasvaa 6 prosenttia. Kasvua odotetaan kaikissa 
laitevuokrauksen alasegmenteissä. 

 

Keskeiset tunnusluvut 

 

 

Kone- ja laitevuokraus - Skandinavia

(M€) 10-12/19 10-12/18 Muutos % 1-12/19 1-12/18 Muutos %

Liikevaihto 86,2 100,1 -13,9 % 339,4 370,5 -8,4 %

EBITA-liikevoitto 14,5 20,5 -29,2 % 58,0 73,3 -20,8 %

% liikevaihdosta 16,8 % 20,5 % 17,1 % 19,8 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 16,5 20,5 -19,5 % 60,1 73,3 -18,0 %

% liikevaihdosta 19,1 % 20,5 % 17,7 % 19,8 %

Operatiivinen ROCE 18,1 % 26,6 %

Vertailukelpoinen operatiivinen ROCE 18,7 % 26,6 %

Kone- ja laitevuokraus - Skandinavia Raportoitu Raportoitu

(M€) 10-12/19 10-12/18 Muutos % 1-12/19 1-12/18 Muutos %

Liikevaihto 86,2 100,1 -13,9 % 339,4 370,5 -8,4 %

EBITA-liikevoitto 14,5 20,9 -30,5 % 58,0 74,8 -22,5 %

% liikevaihdosta 16,8 % 20,9 % 17,1 % 20,2 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 16,5 20,9 -21,0 % 60,1 74,8 -19,7 %

% liikevaihdosta 19,1 % 20,9 % 17,7 % 20,2 %

Operatiivinen ROCE 18,1 % 22,2 %

Vertailukelpoinen operatiivinen ROCE 18,7 % 22,2 %

Raportoitu

ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus

ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus
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MARKKINAN HEIKENTYMINEN VAIKUTTI LIIKEVAIHTOON JA 
KANNATTAVUUTEEN 

Suomessa ja Itä-Euroopassa koko vuoden liikevaihto laski 2,1 prosenttia (2,0 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) ja oli 144,0 (147,0) miljoonaa euroa. Segmentin liikevaihdon 
orgaaninen kasvu oli -2,0 prosenttia. Liikevaihdon kasvu Liettuassa tasapainotti 
merkittävästi muiden maiden liikevaihdon laskua. Segmentin liikevaihto laski viimeisellä 
vuosineljänneksellä 8,2 prosenttia (8,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa). Liikevaihto 
laski kaikissa maissa paitsi Liettuassa. Tämä johtui pääasiassa viimeisen 
vuosineljänneksen markkinaolosuhteiden heikentymisestä. 

Koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 15,2 prosenttia ja oli 19,4 (22,9) 
miljoonaa euroa eli 13,5 (15,6) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA-
liikevoitto laski kaikissa maissa paitsi Liettuassa. Lasku johtui pääasiassa liikevaihdon 
laskusta ja suorien kulujen kasvusta Suomessa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 
Välillisten kustannusten pieneneminen tasapainotti sitä osittain.  

Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto oli 5,2 (7,3) miljoonaa 
euroa, ja lasku johtui pääosin liikevaihdon heikentymisestä verrattuna edellisvuoteen. 
Säästöohjelma alkoi tuottaa tuloksia viimeisellä vuosineljänneksellä, ja hyötyjen 
odotetaan näkyvän täysimääräisesti vuoden 2020 alusta. 

Foreconin mukaan Suomessa kone- ja laitevuokrausmarkkina heikkeni hieman 
viimeisellä vuosineljänneksellä. Vuoden 2020 näkymät ovat kuitenkin positiiviset, sillä 
vuokrausmarkkinan odotetaan kasvavan 5 prosenttia. Kasvua tukevat muut sektorit kuin 
asuntojen uudisrakentaminen. Esimerkiksi teollisuusasiakassegmentin ja 
korjausrakentamisen odotetaan kasvavan. Toisaalta asuntojen uudisrakentaminen laski 
edelleen vuonna 2020. Virossa laitevuokrausmarkkina kääntyi lievästi negatiiviseksi 
viimeisellä vuosineljänneksellä ja saman kehityksen odotetaan jatkuvan. Liettuassa 
markkinatilanne jatkuu hyvänä, mutta kasvu on hidastunut. Puolassa markkina on 
hidastunut, mikä johtuu muun kuin asuinrakentamisen odotettua pienemmästä määrästä 
ja asuinrakentamisen niukasta kasvusta.  

Suomi ja Itä-Eurooppa -segmentin EBITA-liikevoitto sisältää Cramon osuuden sen 
Venäjällä ja Ukrainassa toimivan yhteisyritys Fortrentin nettotuloksesta. Tammi–
joulukuussa Fortrentin nettotulos oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa. Cramon osuus siitä oli 
0,2 (0,6) miljoonaa euroa. Ukrainan liiketoiminnan 3,4 miljoonan euron 
lopettamiskustannukset vaikuttivat nettotulokseen heikentävästi. Cramon osuus niistä oli 
1,6 miljoonaa euroa, jotka on raportoitu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Loka–
joulukuussa Fortrentin nettotulos oli -2,3 (0,2) miljoonaa euroa, josta Cramon osuus oli 
-1,1 (0,1) miljoonaa euroa. 
 
Keskeiset tunnusluvut 

 

Kone- ja laitevuokraus - Suomi ja Itä-Eurooppa

(M€) 10-12/19 10-12/18 Muutos % 1-12/19 1-12/18 Muutos %

Liikevaihto 36,5 39,8 -8,2 % 144,0 147,0 -2,1 %

EBITA-liikevoitto 3,3 7,3 -55,6 % 17,5 22,9 -23,5 %

% liikevaihdosta 8,9 % 18,5 % 12,2 % 15,6 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 5,2 7,3 -29,5 % 19,4 22,9 -15,2 %

% liikevaihdosta 14,2 % 18,5 % 13,5 % 15,6 %

Operatiivinen ROCE 9,6 % 14,7 %

Vertailukelpoinen operatiivinen ROCE 10,7 % 14,7 %

Kone- ja laitevuokraus - Suomi ja Itä-EurooppaRaportoitu Raportoitu

(M€) 10-12/19 10-12/18 Muutos % 1-12/19 1-12/18 Muutos %

Liikevaihto 36,5 39,8 -8,2 % 144,0 147,0 -2,1 %

EBITA-liikevoitto 3,3 7,5 -56,7 % 17,5 23,6 -25,7 %

% liikevaihdosta 8,9 % 18,9 % 12,2 % 16,0 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 5,2 7,5 -31,1 % 19,4 23,6 -17,6 %

% liikevaihdosta 14,2 % 18,9 % 13,5 % 16,0 %

Operatiivinen ROCE 9,6 % 12,9 %

Vertailukelpoinen operatiivinen ROCE 10,7 % 12,9 %

Raportoitu

ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus

ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus

SUOMI JA ITÄ-
EUROOPPA 
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Kauden lopussa Suomi ja Itä-Eurooppa -segmentti sisältää Suomen, Puolan, Viron ja Liettuan 

toiminnot sekä Fortrent-konsernin toiminnot. Entisen Siirtokelpoiset tilat -divisioonan Viron ja 

Liettuan toiminnot, jotka eivät siirtyneet osittaisjakautumisessa Adapteolle, on sisällytetty segmentin 

lukuihin. 

 

LIIKEVAIHTO KASVOI VOIMAKKAASTI KBS INFRAN VETÄMÄNÄ, 
KANNATTAVUUS EDELLEEN EPÄTYYDYTTÄVÄLLÄ TASOLLA 

Keski-Euroopan koko vuoden liikevaihto nousi 13,1 prosenttia (13,2 prosenttia 
paikallisissa valuutoissa) ja oli 129,4 (114,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun 
vaikutti positiivisesti KBS Infran hankinta. Segmentin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 
vahva 7,9 prosenttia, ja kasvua tuki KBS Infra. Tsekin tasavallan ja Itävallan liikevaihto 
kasvoi raportointikaudella. Saksassa vuokrausliikevaihdon kehitys jatkui odotuksia 
heikompana. Uusien koneiden jälleenmyynnin kasvu kompensoi vuokrausliikevaihdon 
alenemista. Muutos liikevaihdon rakenteessa kuitenkin laski kannattavuutta 
alhaisemman myyntikatteen vuoksi. Segmentin orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi 
4,8 prosenttia. 

Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 34,0 (32,5) miljoonaa euroa. Kasvu johtui 
pääasiassa KBS Infrasta, joka kasvoi viimeisellä neljänneksellä 1,4 miljoonaa euroa. 
Segmentin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 4,5 prosenttia ja orgaaninen 
vuokrausliiketoiminnan kasvu 7,4 prosenttia. 

Segmentin vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 5,5 (8,9) miljoonaan euroon. 
Poikkeukselliset, KBS Infran organisaatiomuutokseen liittyvät kulut heikensivät 
raportointikaudella kannattavuutta -0,8 miljoonaa euroa. Vertailukaudella KBS Infran 
nettomääräiset satunnaiset erät olivat 0,6 miljoonaa euroa. Alhainen vuokrausliikevaihto 
ja odotettua korkeampi uusien koneiden jälleenmyynti Saksassa laskivat kannattavuutta 
alhaisemman myyntikatteen vuoksi. KBS Infran kannattavuuden kasvu etenee 
suunnitelmien mukaan, ja sitä tukevat laajennusinvestoinnit. Tammi–joulukuussa 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat +0,7 miljoonaa euroa (ks. tarkemmat tiedot 
sivujen 31–33 taulukoista). 

Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto oli 1,4 (2,5) miljoonaa 
euroa eli 4,2 (7,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon rakenne ja liiketoiminnan 
muiden tuottojen pieneneminen vaikuttivat negatiivisesti EBITA-liikevoittoon ja EBITA-
liikevoittomarginaaliin. Loka–joulukuussa EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät olivat -0,4 miljoonaa euroa (ks. tarkemmat tiedot sivujen 32–33 
taulukoista). 

Saksan rakennusmarkkina on vakiintumassa korkealle tasolle. Tsekin tasavallassa ja 
Slovakiassa markkinan kasvu on tasaantumassa ja tiettyjen alueiden kilpailu on 
lisääntymässä. Itävallassa ja Unkarissa markkina on pysynyt hyvänä. 
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Keskeiset tunnusluvut 

Keski-Eurooppa -segmentti sisältää Saksan, Itävallan, Unkarin, Tsekin tasavallan ja Slovakian 

toiminnot

 
 
YHTIÖKOKOUS 2019, HALLITUS JA HALLITUKSEN VALTUUDET 

 
Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä torstaina 28.3.2019. 
Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 
2018 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista 
maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018. Osinko 
maksettiin osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 olivat 
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko 
maksettiin 8.4.2019. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 
Hallitukseen valittiin uudelleen varsinaisen yhtiökokouksen 2020 loppuun saakka 
AnnaCarin Grandin, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Veli-Matti Reinikkala ja Raimo 
Seppänen sekä uusina jäseninä Andrew P. Studdert ja Christian Bubenheim. 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 85 000 euroa vuodessa ja 
muiden jäsenten palkkioksi 37 500 euroa vuodessa. Palkkiot maksettiin käteisenä. 
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. 

Lisäksi päätettiin maksaa kaikille hallituksen jäsenille 1 000 euron suuruinen 
kokouspalkkio kustakin tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokouksesta, 
johon he osallistuvat, minkä lisäksi kustakin M&A-valiokunnan kokouksesta maksetaan 
osallistuville hallituksen jäsenille 500 euron suuruinen kokouspalkkio. 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 
lisäksi 5 000 euron vuosipalkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun 
mukaan. 

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. Cramo Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin seuraavan 

Kone- ja laitevuokraus - Keski-Eurooppa

(M€) 10-12/19 10-12/18 Muutos % 1-12/19 1-12/18 Muutos %

Liikevaihto 34,0 32,5 4,5 % 129,4 114,4 13,1 %

EBITA-liikevoitto 1,0 2,5 -59,0 % 6,2 8,1 -23,6 %

% liikevaihdosta 3,0 % 7,6 % 4,8 % 7,1 %

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1,4 2,5 -43,6 % 5,5 8,9 -39,0 %

% liikevaihdosta 4,1 % 7,6 % 4,2 % 7,8 %

Operatiivinen ROCE 3,7 % 6,5 %

Vertailukelpoinen operatiivinen ROCE 3,2 % 7,2 %

Kone- ja laitevuokraus - Keski-Eurooppa Raportoitu Raportoitu

(M€) 10-12/19 10-12/18 Muutos % 1-12/19 1-12/18 Muutos %

Liikevaihto 34,0 32,5 4,5 % 129,4 114,4 13,1 %

EBITA-liikevoitto 1,0 2,6 -61,1 % 6,2 8,6 -28,2 %

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

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1,4 2,6 -46,5 % 5,5 9,5 -42,4 %

% liikevaihdosta 4,1 % 8,0 % 4,2 % 8,3 %

Operatiivinen ROCE 3,7 % 5,8 %

Vertailukelpoinen operatiivinen ROCE 3,2 % 6,4 %

ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus

ml. havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus

Raportoitu
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varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti: Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien 
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4 400 000 osaketta, mikä vastaa noin 10 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä 
kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia 
kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain 
vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita 
hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun muassa 
johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien 
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 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 edellyttäen, 
että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän 
valtuutuksen perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 
400 000 kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin. Valtuutus kumoaa aikaisemmassa 
yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen, joka koskee omien osakkeiden hankkimista. 
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 
muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat 
yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4 400 000 osaketta, mikä vastaa noin 
10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä 
oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus 
voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että 
yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 
prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään 
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen 
ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi 
tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että 
tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää optio-oikeuksien antamista 
lukuun ottamatta myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin 
400 000 osaketta. Valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja 
rekisteröidyt valtuutukset, jotka liittyvät osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden 
luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. 

 
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2019, CRAMO OYJ:N OSITTAISJAKAU-
TUMISEN HYVÄKSYMINEN JA MUUT SIIHEN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET  
 
Cramo Oyj:n 17.6.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 
jakautumissuunnitelman ja päätti Cramon osittaisjakautumisesta 
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös Cramon hallituksen 
ehdotusten mukaisesti Adapteo Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärästä, 
kokoonpanosta ja palkkioista, Adapteon tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä 
Adapteon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. 

Yhtiökokous hyväksyi jakautumissuunnitelman ja päätti osittaisjakautumisesta 
jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo 
jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset 
tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä 
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osittaisjakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Adapteolle. Cramon Kone- ja 
laitevuokraus -liiketoiminta, joka koostuu pääasiassa rakennuskoneiden ja kaluston 
vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista, jää Cramolle. 
Osittaisjakautumisen jälkeen Adapteo muodostaa Cramosta erillisen uuden itsenäisen 
konsernin. Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta oli 30.6.2019. 

Osana osittaisjakautumista koskevaa päätöstä yhtiökokous vahvisti Adapteon 
yhtiöjärjestyksen ja päätti osittaisjakautumisen yhteydessä alentaa Cramon 
osakepääomaa Adapteon osakepääomaa vastaavalla määrällä eli 24 834 753,09 
eurosta 14 834 753,09 euroon. Määrä, jolla Cramon osakepääomaa alennetaan, 
käytetään varojen jakamiseksi Adapteolle. Samalla yhtiökokous päätti 
osittaisjakautumisen yhteydessä muuttaa Cramon yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevaa 
2 §:ää jakautumissuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Yhtiöjärjestyksen muutoksen 
pääasiallinen sisältö on se, että 2 §:stä poistetaan viittaukset siirtokelpoisiin tiloihin.  

Osana osittaisjakautumista koskevaa päätöstä yhtiökokous päätti myös valtuuttaa 
Adapteon hallituksen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen 
nojalla voidaan antaa enintään 4 500 000 Adapteon osaketta. Adapteon hallitus on 
valtuutettu päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Lisäksi 
yhtiökokous päätti valtuuttaa Adapteon hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta ja omien osakkeiden pantiksi ottamisesta siten, että hankittavien tai 
pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 4 500 000 
Adapteon osaketta. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien 
omistamien osakkeiden suhteessa. Omia osakkeita voidaan hankkia säännellyllä 
markkinalla, jolla Adapteon osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä 
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutukset on 
kuvattu yksityiskohtaisesti Jakautumissuunnitelman kohdissa 17.1 ja 17.3, ja ne ovat 
voimassa Adapteon seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, 
kuitenkin enintään 30.6.2020 asti. 

Yhtiökokous päätti Adapteon hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) ja päätti valita 
Adapteon hallituksen puheenjohtajaksi Peter Nilssonin ja hallituksen jäseniksi Carina 
Edbladin, Outi Henrikssonin, Andreas Philipsonin ja Joakim Rubinin. Adapteon 
hallituksen jäsenten toimikausi alkaa osittaisjakautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröimisestä ja päättyy Adapteon ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. Yhtiökokous päätti myös seuraavista palkkioista Adapteon hallituksen 
jäsenille: hallituksen puheenjohtajalle 85 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen 
jäsenille kullekin 37 500 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Adapteon 
hallituksen jäsenille suoritetaan 1 000 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin 
Adapteon hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Lisäksi 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 
5 000 euron vuosipalkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan, 
ja palkkiot maksetaan rahana. 

Yhtiökokous päätti valita Adapteon tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy 
Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Toni Aaltonen, Adapteon ensimmäisen 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Yhtiökokous päätti myös, että 
tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Adapteon hyväksymän laskun 
mukaan. 

Yhtiökokous päätti perustaa Adapteolle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa ehdotukset Adapteon hallituksen 
kokoonpanosta ja hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous päätti 
myös hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen Cramon 
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu 
neljästä (4) jäsenestä eli Adapteon hallituksen puheenjohtajasta ja kolmesta (3) 
jäsenestä, jotka edustavat Adapteon suurimpia osakkeenomistajia seuraavaa 
varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun viimeisenä pankkipäivänä Euroclear 
Finlandin ylläpitämän Adapteon osakasluettelon ja Euroclear Swedenin ylläpitämän 
osakkeenomistajarekisterin perusteella määriteltynä. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan perustaminen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
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työjärjestys tulevat voimaan osittaisjakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnistä 
alkaen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimii siihen asti, kunnes se 
lakkautetaan Adapteon yhtiökokouksen päätöksellä. 

 
CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019 
 
Cramo Oyj:n hallitus ilmoitti Cramon osittaisjakautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröitäväksi kaupparekisteriin 30.6.2019. Cramon ylimääräinen yhtiökokous 
hyväksyi 17.6.2019 Cramon hallituksen 18.2.2019 allekirjoittaman 
jakautumissuunnitelman ja päätti osittaisjakautumisesta jakautumissuunnitelman 
mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautui siten, että kaikki Cramon 
Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät 
selvitysmenettelyttä osittaisjakautumisessa perustetulle yhtiölle, Adapteo Oyj:lle. 
Cramon Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminta, joka koostuu pääasiassa 
rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista, 
jää Cramolle. Osittaisjakautumisen jälkeen Adapteo ja sen tytäryhtiöt muodostavat 
Cramosta erillisen uuden itsenäisen konsernin. Cramon osakkeenomistajat saivat 
osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakautumisvastikkeena yhden (1) 
Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohden. 
Jakautumisvastiketta ei annettu Cramon hallussa oleville omille osakkeille. 
Jakautumisvastikkeena annettujen Adapteon osakkeiden lukumäärä oli siten yhteensä 
44 682 697 kappaletta. Adapteon osakkeet kirjattiin Cramon osakkeenomistajien arvo-
osuustileille arviolta 1.7.2019. Cramo jätti 28.6.2019 Adapteon puolesta Nasdaq 
Stockholm AB:lle hakemuksen Adapteon osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Tukholman päämarkkinalla. Adapteon osakkeiden kaupankäynti 
Nasdaq Tukholman päämarkkinalla alkoi 1.7.2019 kaupankäyntitunnuksella ADAPT. 
Osittaisjakautumisen täytäntöönpano ei vaikuta Cramon osakkeiden noteeraamiseen 
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon 
seurauksena Cramon osakkeiden ISIN-koodi muuttui: uusi ISIN-koodi on 
FI4000384243. 6.3.2019 päivätyn Consent solicitation memorandum -muistion mukaan 
Cramon ulkona oleviin 150 000 000 euron, 2,375 prosentin senior-ehtoisiin 
vakuudettomiin vuonna 2022 erääntyviin joukkovelkakirjoihin (ISIN: FI4000232509) 
liittyvä suostumusten hakumenettelyn täytäntöönpanopäivä on osittaisjakautumisen 
täytäntöönpanon seurauksena 30.6.2019. 

 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Cramo Oyj:n 31.12.2019 kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli 14 834 753,09 
euroa ja osakkeiden lukumäärä 44 690 554. Osittaisjakautumisen seurauksena 
Cramon osakepääoma aleni Adapteon osakepääomaa vastaavalla määrällä. 

Cramo Oyj:n hallussa oli tilikauden päättyessä 7 857 omaa osaketta. Cramo-konsernin 
henkilöstölle luovutettiin 17.1.2019 yhteensä 102 691 osaketta suunnatussa 
maksuttomassa osakeannissa Cramo-konsernin osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän 2015 perusteella. Yhtiön hallussa oleva osakemäärä pieneni 
16.5.2019 yhteensä 6 033 osakkeella, mikä johtui Cramo-konsernin henkilöstölle 
suunnatusta One Cramo Osakeohjelmaan 2015 perustuvasta maksuttomasta 
osakeannista. 

 
VOIMASSA OLEVAT KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 
 
Lokakuussa 2018 Cramo Oyj:n hallitus päätti vuonna 2012 perustetun One Cramo 
Osakeohjelman uudesta säästökaudesta 2019. Kannustinjärjestelmän uusi 
säästökausi alkoi 1.1.2019 ja päättyi 31.12.2019. Säästökauden kaikkien säästöjen 
kokonaismäärä saa 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 neljäs säästökausi päättyi 30. syyskuuta 2016, ja siihen 
liittyvät lisäosakkeet luovutettiin toukokuussa 2019. One Cramo Osakeohjelmassa 
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henkilöllä on mahdollisuus saada yksi lisäosake jokaista hankkimaansa kahta osaketta 
kohden.  

Cramon konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjaisessa 
kannustinjärjestelmässä ovat ansaintajaksoina kalenterivuodet alkaen vuodesta 2015. 
Ansaintajaksojen 2015–2018 palkkiot perustuivat osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja 
oman pääoman tuottoon (ROE). Helmikuussa 2019 Cramo Oyj:n hallitus päätti uudesta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä 2019 
on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019, 2020 ja 2021. Yhtiön hallitus päättää 
järjestelmän ansaintakriteerit ja tavoitteet kullekin ansaintajaksolle erikseen. 
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu Cramo-konsernin 
osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oman pääoman tuottoon (ROE). 

Konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä 
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 
ansaintajaksojen 2015–2018 ja 2019 osalta, ansaitut palkkiot vastaavat yhteensä 
enintään noin 1 535 000 Cramo Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan 
osuuden. 

Palkkiot vuodelta 2016 maksettiin tammikuussa 2019. Osakkeita jaettiin maksuttomana 
suunnattuna osakeantina 102 691 kappaletta, minkä lisäksi palkkioita maksettiin 
käteisenä 1 425 164,90 euroa. 

Cramon osittaisjakautumisen seurauksena Cramon hallitus päätti muuttaa käynnissä 
olevien ja suunniteltujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien (Performance Share 
Plans) ja One Cramo Osakeohjelmien ehtoja. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin 
tehtiin muutoksia, joiden mukaan ohjelmiin osallistujilla on jokaisen Cramo-osakkeen 
lisäksi oikeus saada yksi (1) Adapteo Oyj:n osake. One Cramo Osakeohjelman 
osallistujilla on oikeus saada yksi (1) Adapteo Oyj:n lisäosake jokaisen sellaisen 
Cramon lisäosakkeen lisäksi, joka liittyy ennen 30.6.2019 tapahtunutta 
osittaisjakautumista hankittuihin Cramon säästöosakkeisiin. Ohjelmien muut ehdot 
pysyvät ennallaan. 

Huhti–joulukuussa 2019 säästetyillä varoilla ostettiin Cramon osakkeita. Lisäosakkeista 
päätetään vastaavasti. 

Omistajanvaihdokseen liittyen Cramon hallitus on tehnyt päätöksen lopettaa 
osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ja One Cramo osakeohjelmat. Vahvistetut ja 
ansaitut palkkiot sekä lisäosakkeet tullaan maksamaan nopeutetun aikataulun 
mukaisesti rahaksi muutettuna, koskien Cramon osakkeita ostotarjoushintaan 
arvostettuna, ja koskien Adapteon osakkeita aikavälin 1.7.2019 ja 
omistajanvaihdospäivän kaupankäyntivolyymillä painotettuun keskihintaan.  
 
Vuosien 2017-2019 palkkiot vastaavat noin 403 924 Cramon osakkeen arvoa ja 
389 189 Adapteon osakkeen arvoa. Nämä koostuvat osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien 356 100 Cramon osakkeesta ja 356 100 Adapteon osakkeesta 
sekä One Cramo-osakesäästöohjelmien 47 824 Cramon osakkeesta ja 33 089 
Adapteon osakkeesta. 
 
KAUPANKÄNTI PÖRSSISSÄ NASDAQ HELSINGISSÄ 
 
Cramo Oyj on ollut listattuna Helsingin pörssissä vuodesta 1988. Sen 
kaupankäyntitunnus on CRA1V. Cramo Oyj kuuluu Pohjoismaisella listalla Industrials-
toimialan keskisuurten yhtiöiden Mid Cap -ryhmään. Tilikaudella 1.1.–31.12.2019 
Cramo Oyj:n osakkeen alin kauppahinta oli 6,82 euroa ja korkein kauppahinta 21,30 
euroa. Tilikaudella 2019 Cramo Oyj:n osakkeen kauppapainotettu keskihinta oli 12,52 
euroa. Keskimäärin kauppaa käytiin päivittäin 134 419 osakkeella, ja kauppoja tehtiin 
päivässä keskimäärin 732. Cramon jakautuminen 30.6.2019 vaikutti Cramo Oyj:n 
osakkeen hintaan. Jakautumisen jälkeen 1.7.–31.12.2019 Cramo Oyj:n osakkeen alin 
kauppahinta oli 6,82 euroa ja korkein kauppahinta 13,88 euroa, ja Cramo Oyj:n 
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osakkeen kauppapainotettu keskihinta oli 10,44 euroa. Osakkeen päätöshinta 
31.12.2019 oli 13,24 euroa, ja siten yhtiön markkina-arvo oli 592 miljoonaa euroa. 

 
MUUTOKSET OMISTAJAKUNNASSA 
 
Cramo vastaanotti tilikauden aikana seuraavat arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 
pykälän mukaiset ilmoitukset omistusosuuden muutoksista:  

Cramo Oyj sai 30.12.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), 
jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 27.12.2019 
alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa 
Cramo Oyj:n osakkeita 2.085.232 kpl, vastaten 4,67 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 
osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 
4,69 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 18.12.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), 
jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 17.12.2019 
ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa 
Cramo Oyj:n osakkeita 2.501.015 kpl, vastaten 5,60 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 
osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 
5,62 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 17.12.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of 
Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 
16.12.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö 
omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.101.542 kpl, vastaten 4,70 % osakkeista ja äänistä 
ja 7.400 osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, 
yhteenlaskettu osuus 4,72 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 29.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), 
jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 28.11.2019 
ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa 
Cramo Oyj:n osakkeita 2.242.493 kpl, vastaten 5,01 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 
osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 
5,03 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 28.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of 
Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 
27.11.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö 
omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.229.834 kpl, vastaten 4,99 % osakkeista ja äänistä 
ja 7.400 osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, 
yhteenlaskettu osuus 5,01 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 27.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway), 
jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 26.11.2019 
ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa 
Cramo Oyj:n osakkeita 2.407.875 kpl, vastaten 5,38 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 
osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 
5,40 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 26.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of 
Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 
25.11.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö 
omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.233.343 kpl, vastaten 4,997 % osakkeista ja äänistä 
ja 7.400 osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, 
yhteenlaskettu osuus 5,01 % osakkeista ja äänistä.   

Cramo Oyj sai 20.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of 
Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 
19.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö 
omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.338.818 kpl, vastaten 5,23 % osakkeista ja äänistä 
ja 7.400 osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, 
yhteenlaskettu osuus 5,25 % osakkeista ja äänistä.  
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Cramo Oyj sai 18.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of 
Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 
13.11.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö 
omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.214.474 kpl, vastaten 4,95 % osakkeista ja äänistä 
ja 7.400 osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, 
yhteenlaskettu osuus 4,97 % osakkeista ja äänistä.  

Cramo Oyj sai 14.11.2019 ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of 
Norway), jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 
13.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö 
omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.265.334 kpl, vastaten 5,07 % osakkeista ja äänistä 
ja 7.400 osaketta, 0,02 % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, 
yhteenlaskettu osuus 5,09 % osakkeista ja äänistä.  

 
HALLINTO JA TILINTARKASTAJAT 
 
Cramo Oyj:n hallituksessa oli tilikauden päättyessä seuraavat jäsenet: Veli-Matti 
Reinikkala (puheenjohtaja), Peter Nilsson (varapuheenjohtaja), Christian Bubenheim, 
AnnaCarin Grandin, Joakim Rubin, Raimo Seppänen ja Andrew P. Studdert. 

Tarkastusvaliokunnan muodostivat Joakim Rubin (puheenjohtaja), Christian 
Bubenheim ja AnnaCarin Grandin. M&A-valiokunnan muodostivat Veli-Matti Reinikkala 
(puheenjohtaja), Andrew P. Studdert ja Joakim Rubin. Palkitsemisvaliokunnan 
muodostivat Veli-Matti Reinikkala (puheenjohtaja), Peter Nilsson ja Raimo Seppänen. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 28.11.2019 alkaen seuraavat 
jäsenet: Fredrik Åtting (EQT Fund Management Sarl), Ari Autio (Rakennusmestarien 
Säätiö), Annika Ekman (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Veli-Matti 
Reinikkala, Cramon hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on 
Fredrik Åtting. 

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2019 henkilökohtaisesti tai 
määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 78 240 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: Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja; Hartwig Finger, 
johtaja, Keski- Eurooppa ja Cramo AG:n toimitusjohtaja; Tatu Hauhio, johtaja, Suomi ja 
Itä-Eurooppa; Martin Holmgren, johtaja, kalustonhallinta; Sohana Josefsson, johtaja, 
viestintä ja markkinointi; Mika Kouhi, johtaja, M&A ja Corporate Development and 
Henrik Norrbom, johtaja Skandinavia ja Cramo AB:n toimitusjohtaja. 

Cramo Oyj noudatti tilikauden päättymiseen asti 1.1.2016 voimaan astunutta Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodia 2020. 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 2019 sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2019 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. 
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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. 

Geopoliittisista riskeistä kaupparajoitteiden ja tariffien uhka ja niihin liittyvät 
epävarmuudet voivat vaikuttaa talouskehitykseen negatiivisesti maissa, joissa Cramo 
toimii. Myös taloudellisen kehityksen hiipumisen uhka Euroopassa, Euroopan poliittinen 
epävarmuus ja Italian valtionvelkahaasteet voivat vaikuttaa yleiseen talouskehitykseen 
ja sitä kautta rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään.

 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Cramon tilinpäätös 2019 on tilintarkastettu ja tilinpäätöksestä on annettu 
tilintarkastuskertomus 10.2.2020. Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, 
Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti lukuun ottamatta lisätietoina esitettyjä 
vertailutarkoitukseen soveltuvia ei-IFRS-lukuja, joiden tarkoituksena on 
havainnollistaa IFRS 16:n vaikutusta vertailukauden lukuihin. Tilinpäätöstiedotteen 
laatimisessa on sovellettu virallisten tilinpäätöksestä johdettujen lukujen osalta samoja 
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019. Uudet IFRS-standardit ja -muutokset, 
jotka ovat olleet voimassa 1.1.2019 alkaen, on esitelty tarkemmin alempana sisältäen 
niiden vaikutukset konsernin lukuihin. Konserni on noudattanut vuoden 2019 alusta 
alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja: 

IFRS 16 Vuokrasopimukset. Uusi standardi korvasi aiemman IAS 17 -standardin ja 
siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16 -standardi edellyttää vuokralle ottajilta 
vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen 
liittyvänä omaisuuseränä. IFRS 16:n vuokralle ottajia koskevien säännösten vaikutus 
on merkittävä, erityisesti kasvavan taseen omaisuuserien ja velkojen myötä, jotka 
vaikuttavat edelleen Cramon tunnuslukuihin, kuten sidotun pääoman tuottoon (ROCE) 
ja nettovelkaantumisasteeseen. 

Taseeseen merkitseminen muistuttaa paljolti aiempaa IAS 17:n mukaista 
rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Taseeseen merkitsemisestä oli kaksi helpotusta, 
jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta kestäviä vuokrasopimuksia sekä 
hyödykkeitä, joiden arvo on enintään 5 000 Yhdysvaltain dollaria. Konserni otti 
käyttöön nämä kaksi helpotusta seuraavalla tavalla: lyhytaikaisten vuokrasopimusten 
osalta, joissa vuokrakausi on enintään 12 kuukautta (poikkeuksena 
vuokrauspalvelupiste- ja toimitilavuokrasopimukset, jotka on kirjattu taseelle maa-
alueisiin ja rakennuksiin lyhytaikaisuudesta huolimatta), ja vähäarvoisten 
hyödykkeiden osalta eli niissä sopimuksissa, joiden arvo on enintään 5 000 
Yhdysvaltain dollaria. Yllä kuvatut helpotukset ovat olleet käytössä standardiin 
siirtymishetkestä lähtien (huomioiden myös avaava tase 1.1.2019). Käytössä olevilla 
helpotuksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernille. 

Vuokralle antajien kirjanpitokäsittely säilyi suurelta osin aiemman IAS 17:n mukaisena, 
eikä tähän sisältynyt sellaisia olennaisia muutoksia, jotka olisivat olleet konsernin 
kannalta merkityksellisiä.  

Suurin osa konsernin vuokrasopimuksista on määräaikaisia, ja niiden vuokrakausi on 
määritetty ei-peruutettavissa olevan jakson sekä mahdollisten odotettavissa olevien 
jatko- tai päättämisoptioiden perusteella. Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia on 
suhteellisesti vähän, ja niiden vuokrakauden määrittely perustuu odotettavissa olevaan 
vuokrakauteen operatiivisten ja strategisten tekijöiden sekä kohdeomaisuuserän 
luonteen harkinnan pohjalta. Vuokrasopimukset sisältävät muun ohella 
vuokrauspalvelupiste- ja toimitilavuokrasopimuksia, ajoneuvoleasingsopimuksia sekä 
erilaisia käytössä tai vuokrattavana olevia koneita ja laitteita. Vuokrauspalvelupiste- ja 
toimitilavuokrasopimusten kirjaaminen taseelle aiheutti suurimman vaikutuksen IFRS 
16 -standardin siirtymähetkellä. 
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IFRS 16:n käyttöönotolla on merkittävä vaikutus konsernin lukuihin, erityisesti 
taloudelliseen asemaan, mikä johtuu vuokrasopimusten merkitsemisestä taseeseen 
käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vuokraveloiksi. Tämä koski muita kuin helpotusten 
piirissä olevia vuokrasopimuksia avaavasta taseesta lähtien. Merkittävää vaikutusta 
tulee olemaan konsernin tuloslaskelman raportointirivien välillä, ja kun otetaan 
huomioon vuokrasopimusten taseelle kirjaaminen, vaikutus konsernin tunnuslukuihin, 
kuten sidotun pääoman tuottoon (ROCE) ja nettovelkaantumisasteeseen, on 
huomattava. Konsernin rahavirtalaskelmalla vaikutukset rajoittuvat liiketoiminnan 
rahavirran ja rahoituksen rahavirran välille, kun aiemmat vuokrakulut esitetään nyt 
vuokravelan lyhennyksenä rahoituksen rahavirrassa ja korko-osuus rahoitustuotoissa 
ja -kuluissa liiketoiminnan rahavirrassa. Käyttöoikeusomaisuuserät ja vuokravelat 
sisältyvät vastaaviin riveihin taseella eli aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja 
korollisiin velkoihin. Poistot käyttöoikeusomaisuuseristä ja korot vuokraveloista on 
esitetty erikseen, ja ne sisältyvät vastaaviin riveihin tuloslaskelmalla eli poistoihin ja 
arvonalentumisiin käyttöomaisuudesta ja rahoituskuluihin. 

Konserni päätti soveltaa IFRS 16 -standardin sallimaa ei-takautuvaa siirtymäsääntöä, 
jonka mukaan konserni kirjasi 1.1.2019 IFRS 16:n siirtymävaikutuksen avaavaan 
taseeseen. 31.12.2018 konsernilla oli ei-peruutettavissa olevia käyttöleasingvastuita 
126,8 miljoonaa euroa. IFRS 16 -oikaisut avaavaan taseeseen olivat 136,0 miljoonaa 
euroa liittyen käyttöoikeusomaisuuseriin ja 132,5 miljoonaa euroa liittyen 
vuokravelkoihin. Sopimukset, joita käsiteltiin taseen ulkopuolisina vastuina, erosivat 
kuitenkin laskentaperiaatteiltaan IFRS 16 -säännösten mukaisesta kirjaamisesta, 
minkä vuoksi aiempien taseen ulkopuolisten vastuiden ja IFRS 16:n mukaisen 
avaavan taseen välillä on eriävä määrä. Merkittävimmät periaate-erot liittyvät ennen 
kaikkea seuraaviin seikkoihin: vuokravelkojen diskonttaus verrattuna taseen 
ulkopuolisten vastuiden nimellisarvokäsittelyyn, vuokrakauden määritelmien erot 
erityisesti toistaiseksi voimassa olevien sopimusten sekä erilaisten jatko-optioiden 
käsittelyssä silloin, kun nämä ovat pääosin taseen ulkopuolisten vastuiden 
ulkopuolella, sekä IFRS 16:n salliman kahden helpotuksen soveltaminen. Näitä 
eroavaisuuksia on sillattu tämän tiedotteen IFRS 16 -täsmäytystaulukossa. 

Ero avaavan taseen käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokravelkojen välillä johtui 
ennakkomaksuista, jotka maksettiin ennen standardin käyttöönottopäivää ja joilla ei 
ollut vaikutusta käyttöoikeusomaisuuseriin, mutta jotka lyhensivät vuokravelkoja 
vastaavasti. Laskennallisia verosaamisia tai -velkoja ei standardin käyttöönottohetkellä 
kirjattu, sillä niiden kertyminen perustuu ajan myötä syntyviin väliaikaisiin verotuksen 
ja kirjanpidon eroihin käyttöoikeusomaisuuserien ja vuokravelkojen välillä. 

Cramo julkaisi IFRS:n ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota IFRS 16 -standardin 
käyttöönoton vaikutuksista vuoteen 2018 pörssitiedotteella 29.3.2019. 

IFRIC 23 Tuloverokäsittelyjä koskeva epävarmuus. Tulkinta selventää 
kirjanpitokäsittelyä tilanteessa, jossa yhteisön verotuksellinen ratkaisu odottaa vielä 
veroviranomaisen hyväksymistä. Olennainen kysymys on arvioida, tuleeko 
veroviranomainen hyväksymään yhteisön veroilmoituksessaan tekemän ratkaisun. 
Tätä harkittaessa oletetaan, että veroviranomaisella on pääsy kaikkeen asiaan 
kuuluvaan tietoon arvioidessaan ratkaisua. Konsernissa on arvioitu tulkinnan 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen, eikä sillä tällä hetkellä ole vaikutuksia. 

Muutokset IFRS 9:ään, Ennen eräpäivää tapahtuvaa maksua koskevat ominaisuudet, 
joihin liittyy negatiivinen kompensaatio. Muutokset mahdollistavat joidenkin, ennen 
eräpäivää tapahtuvan maksun mahdollistavien rahoitusinstrumenttien arvostamisen 
jaksotettuun hankintamenoon. Konsernissa on arvioitu tulkinnan vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen, eikä sillä tällä hetkellä ole vaikutuksia. 

Muutokset IAS 28:aan, Pitkäaikaiset osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä. 
Muutokset selventävät, että sellaisiin pitkäaikaisiin osuuksiin osakkuus- ja 
yhteisyrityksissä, jotka muodostavat osan nettosijoituksesta osakkuus- tai 
yhteisyritykseen, sovelletaan IFRS 9 -standardia. Standardimuutoksella ei ole 
vaikutusta konsernitilinpäätökseen. 
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Vuosittaiset parannukset IFRS-standardeihin, muutoskokoelma 2015–2017: 
Vuosittaiset parannukset -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja 
vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan 
kerran vuodessa. Muutokset koskevat IFRS 3-, IFRS 11-, IFRS 12-, IAS 12- ja IAS 23 
-standardeja. Standardimuutoksilla ei ole olennaista vaikutusta 
konsernitilinpäätökseen. 

IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot. Cramo 
Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 17.6.2019 jakautumissuunnitelman, jonka 
mukaan kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat 
siirtyivät selvitysmenettelyttä Adapteo Oyj:lle osittaisjakautumisen voimaantulopäivänä 
30.6.2019. Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan nettotulokset on raportoitu erillään 
jatkuvasta liiketoiminnasta tuloslaskelmaan erässä ”Lopetettujen toimintojen tulos” 
kaikkien esitettyjen kausien osalta. Lisäksi lopetettujen toimintojen jakautumistuotot, 
jakautumiskulut ja tuloverot on raportoitu lopetetuissa toiminnoissa. Muuntoerot on 
raportoitu erikseen lopetettujen toimintojen osalta tuottoina/kuluina. Lopetettuihin 
toimintoihin liittyvät jaettavissa olevat varat ja ei-rahamääräisten erien jakovelka 
omistajille selvitettiin jo 30.6.2019 päivättyyn taseeseen. Rahavirtalaskelmaa ei ole 
oikaistu, vaan se sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot kaikilta esitetyiltä 
kausilta. 

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. 
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KONSERNITIEDOT 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Liikevaihto 156,7 172,4 612,6 631,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 4,9 4,5 18,1 17,3 

Materiaalit ja palvelut -54,6 -57,6 -203,1 -204,4 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -41,2 -38,7 -153,1 -147,9 

Liiketoiminnan muut kulut -18,9 -31,2 -78,8 -111,9 

Osuus yhteisyritysten tuloksesta -1,1 0,1 0,2 0,5 

KÄYTTÖKATE 45,7 49,5 195,8 185,5 

Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta -32,4 -24,3 -130,2 -94,2 

EBITA-liikevoitto 13,3 25,2 65,7 91,2 

% liikevaihdosta 8,5 % 14,6 % 10,7 % 14,4 % 

Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset -1,2 -1,0 -4,1 -3,8 

Liikevoitto 12,1 24,2 61,5 87,4 

% liikevaihdosta 7,7 % 14,0 % 10,0 % 13,8 % 

Rahoituskulut (netto) -2,2 -4,2 -12,8 -10,2 

Tulos ennen veroja 9,9 20,0 48,8 77,2 

% liikevaihdosta 6,3 % 11,6 % 8,0 % 12,2 % 

Tuloverot -3,2 -5,6 -12,1 -15,9 

Katsauskauden tulos, jatkuva liiketoiminta 6,7 14,4 36,7 61,3 

Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot   4,4 386,0 23,4 

Katsauskauden tulos, konserni yhteensä 6,7 18,9 422,7 84,7 

% liikevaihdosta 4,3 % 8,4 % 6,0 % 9,7 % 
       

Jakautuminen:         

Emoyhtiön omistajille, jatkuva liiketoiminta 6,7 14,4 36,7 61,3 

Emoyhtiön omistajille, lopetetut toiminnot   4,4 386,0 23,4 

Emoyhtiön omistajille, konserni yhteensä 6,7 18,9 422,7 84,7 

         

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos         

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuva liiketoiminta € 0,15 0,32 0,82 1,38 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, jatkuva 
liiketoiminta € 

0,15 0,32 0,82 1,37 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot €   0,10 8,64 0,53 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, lopetetut 
toiminnot € 

  0,10 8,60 0,52 

Laimentamaton osakekohtainen tulos, konserni yhteensä € 0,15 0,42 9,46 1,90 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, konserni 
yhteensä € 

0,15 0,42 9,42 1,89 
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MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT (M€) 10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Katsauskauden tulos 6,7 18,9 422,7 84,7 

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 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: 0,0 0,0 0,0 0,0 

-Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen 1,0 -0,4 0,8 0,5 

-Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä 1,9 -0,6 3,3 -1,8 

-Muuntoerojen vaikutus 11,6 5,7 -8,1 -14,5 

-Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä, 
lopetetut toiminnot 

-3,9 -0,2 -6,7 2,7 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi 
yhteensä 

10,6 4,4 -10,8 -13,1 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä 10,6 4,4 -10,8 -13,0 

Katsauskauden laaja tulos 17,3 23,3 411,9 71,7 
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Raportoidut vuoden 2018 taseen luvut sisältävät sekä konsernin jatkuvat että lopetetut toiminnot. 

 

KONSERNITASE (M€) 
Raportoitu 

31.12.2019 31.12.2018 

VARAT     

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 641,7 976,8 
Liikearvo 118,1 293,0 
Muut aineettomat hyödykkeet 53,9 88,2 
Laskennalliset verosaamiset 6,8 14,5 
Osuudet yhteisyrityksissä 9,1 6,0 
Muut korolliset saamiset * 5,1 14,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset * 2,5 2,6 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 837,2 1 395,6 

Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 9,0 14,8 
Muut korolliset saamiset * 0,0 5,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset * 103,8 176,0 
Tuloverosaamiset 4,3 6,2 
Johdannaisinstrumentit 1,7 1,9 
Rahavarat 7,3 6,4 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 126,0 210,7 
VARAT YHTEENSÄ 963,2 1 606,3 
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     

      
Oma pääoma yhteensä 402,8 597,0 
      
Pitkäaikaiset velat     
Pitkäaikaiset varaukset 0,1   
Korolliset velat 221,2 597,7 
Vuokravelat 62,6 0,9 
Johdannaisinstrumentit 6,1 7,2 
Laskennalliset verovelat 50,9 99,9 
Eläkevelat 1,9 1,9 
Muut pitkäaikaiset velat 2,4 1,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 345,1 709,2 
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 63,8 109,8 
Vuokravelat 35,6 1,5 
Johdannaisinstrumentit 1,0 0,4 
Osto- ja muut velat 108,0 180,0 
Tuloverovelat  6,9 7,5 
Varaukset   0,9 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 215,4 300,1 
Velat yhteensä 560,4 1 009,3 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 963,2 1 606,3 
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Laskelma konsernin oman 
pääoman muutoksista (M€) 

Raportoitu 

Osake-
pääoma 

Osakeanti ja 
muut rahastot Suojausrahasto Muuntoerot* 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
1.1.2018 24,8 327,2 -6,3 -53,8 265,4 557,4 
IFRS siirtymävaikutukset 1)         5,9 5,9 

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 
Osingonjako         -37,9 -37,9 
Omien osakkeiden luovutus   0,7     -0,7 0,0 
Osakeperusteiset maksut         1,5 1,5 
31.12.2018 24,8 327,9 -5,8 -67,4 313,0 598,5 

             
1.1.2019 24,8 327,9 -5,8 -67,4 317,4 597,0 
Katsauskauden tulos, jatkuvat 
toiminnot 

        36,7 36,7 

Katsauskauden tulos, lopetetut 
toiminnot 

        386,0 386,0 

Muut laajan tuloksen erät 
yhteensä 

    0,8 -11,6 0,0 -10,8 

Katsauskauden laaja tulos     0,8 -11,6 422,6 411,9 
Osingonjako         -40,2 -40,2 
Jakautumisessa siirrettyjen 
varojen käypä arvo 

        -563,6 -563,6 

Jakautumisvaikutus -10,0 -67,0   5,9 71,1   
Omien osakkeiden luovutus   0,9     -0,9   
Osakeohjelmien velan maksu         -1,6 -1,6 

Osakeperusteiset maksut         0,2 0,2 
Jakautumisoikaisu   -0,8       -0,8 

31.12.2019 14,8 260,9 -5,0 -73,1 205,1 402,8 
 

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

6,6 miljoonaa euroa. Muutosten vaikutukset jakaantuivat seuraavasti: 3,1 miljoonaa euroa liittyen IFRS 2 -standardiin, 3,1 miljoonaa euroa 

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

laskentaperiaatteissa. 

* Muuntoerot 31.12.2019 sisältävät -16,1 miljoonaa euroa yhteisyritys Fortrentissä olevaa nettoinvestoinnista aiheutuvaa muuntoeroa. 
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Osakekohtaiset tunnusluvut 

Jatkuvat toiminnot 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Tulos/osake (EPS), laimentamaton, € 1)  0,15 0,32 0,82 1,38 

Tulos/osake (EPS), laimennettu, € 2) 0,15 0,32 0,82 1,37 

Oma pääoma/osake, € 3)     9,01 9,06 

Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 4) 0,29 0,32 0,99 1,39 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa     44 690 554 44 690 554 

Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin 5)     44 676 527 44 568 393 

Osakkeiden oikaistu lukumäärä kauden lopussa 5)     44 682 697 44 573 973 

Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin 5)     44 866 068 44 827 844 

 

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 sivuilla 31–33 

5) Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita 
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Raportoitu konsernin rahavirtalaskelma esitetään raportointikauden voimassa olevien standardivaatimusten mukaisesti. 
Vuoden 2019 rahavirrat esitetään IFRS 16:n mukaisesti, kun taas vuoden 2018 rahavirrat esitetään aikaisemman 
vuokrasopimusstandardin IAS 17:n mukaisesti. IFRS 16:n käyttöönotolla ei ollut vaikutusta rahavirran kokonaismäärään, 
vaan se muutti ainoastaan vuokrasopimusten rahavirtojen esittämistä laskelman erien välillä. Vuokrasopimusvelan 
vuokramaksut esitetään rahoituksen rahavirrassa (vaikutus verrattuna edelliseen kauteen 41,0 miljoonaa euroa), ja koron 
osuus esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (M€) 

Ml. Jatkuva liiketoiminta ja lopetetut toiminnnot 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Liiketoiminnan rahavirta          

Tulos ennen veroja 10,2 24,9 438,2 105,3 

Ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 31,6 35,5 158,4 126,1 

Ei-rahavirtavaikutteinen jakautumisvoiton käypä arvo 0,0   -369,8   

Käyttöpääoman muutos 14,0 18,3 16,9 1,0 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 55,8 78,7 243,7 232,3 

Rahoituserät, netto -0,6 -4,3 -15,9 -19,8 

Maksetut verot -3,5 -2,9 -14,8 -17,1 

Liiketoiminnan nettorahavirta 51,7 71,6 212,9 195,5 

          

Investointien rahavirta          
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21,2 -56,8 -124,1 -212,7 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 6,4 5,8 22,7 26,9 

Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta 0,0 -140,3 -0,8 -160,0 

Investointien nettorahavirta -14,8 -191,3 -102,2 -345,9 

          
Rahavirta investointien jälkeen 36,9 -119,7 110,8 -150,4 

          
Rahoituksen rahavirta         

Korollisten saamisten muutos 1,3 2,5 23,6 3,0 

Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset   -0,3   -2,4 

Leasingvelan lyhennykset -8,4   -41,0   

Korollisten velkojen muutos -29,0 119,3 -52,2 190,6 

Maksetut osingot 0,1 0,0 -40,1 -37,9 

Rahoituksen nettorahavirta -36,0 121,4 -109,7 153,3 

          
Rahavarojen muutos 0,9 1,7 1,0 3,0 

Rahavarat kauden alussa 6,4 4,0 6,4 2,6 

Rahavarat myydyissä liiketoiminnoissa   0,8   0,9 

Kurssierot 0,0 0,0 -0,1 -0,1 
Rahavarat kauden lopussa 7,3 6,4 7,3 6,4 
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MUUTOKSET AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN VAROJEN 
KIRJANPITOARVOSSA (M€) 

Raportoitu 

1-12/19 1-12/18 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 358,0 1 000,2 

IFRS 16 vaikutus avaavan taseeseen 136,0   

Poistot ja arvonalentumistappiot 1) -154,8 -124,8 

Lisäykset 1)     

Vuokrauskalusto 116,2 306,1 

Muut aineelliset hyödykkeet 23,9 24,6 

Aineettomat hyödykkeet 1,5 186,4 

Lisäykset yhteensä 141,5 517,0 

Vähennykset -9,5 -14,2 

Muut muutokset 1) -2,2 1,6 

Vähennykset ja muut muutokset -11,7 -13,9 

Kurssierot -9,4 -20,5 

Jakautumisvaikutus 2) -645,9   

Kirjanpitoarvo kauden lopussa 813,7 1 358,0 

 
 
1) Sisältää sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot. Sisältäen IFRS 16 erät. Poistot ja arvonalentumistappiot sisältävät 37,7 miljoonaa euroa 

käyttöoikeusomaisuuspoistoja, Lisäykset sisältävät 16,0 miljoonaa euroa uusia käyttöoikeusomaisuuslisäyksiä ja Muut muutokset sisältävät 

7,8 miljoonaa euroa käyttöoikeusomaisuutta lisääviä oikaisuja ja -6,2 miljoonaa euroa käyttöoikeusomaisuutta vähentäviä oikaisuja. 

2) Jakautumisvaikutus sisältää Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät aineelliset ja aineettomat varat, jotka siirrettiin Adapteolle 

30.6.2019. 

 

 

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT (M€) 
Raportoitu 

Kirjanpitoarvo 
31.12.2019 

Käypä arvo 
31.12.2019 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     
Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 1,7 1,7 

Lainat ja muut saamiset     
Lainasaamiset 5,1 5,1 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 2,5 2,5 
Lyhytaikaiset korolliset saamiset 0,1 0,1 

Myyntisaamiset 88,0 88,0 
ALV saamiset 0,1 0,1 
Henkilöstö keskimäärin 1,4 1,4 
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 89,6 89,6 
Rahavarat 7,3 7,3 

      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat     

Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 0,9 0,9 
Suojauslaskennan alaiset johdannaiset     

Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 0,1 0,1 
Muut velat     

Pitkäaikaiset korolliset velat 286,1 293,8 
Lyhytaikaiset korolliset velat 99,4 99,4 
Osto- ja muut velat 67,0 67,0 

Suojauslaskennan alaiset johdannaiset     
Pitkäaikaiset johdannaissopimukset 6,1 6,1 
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Vuokrasitoumusten ja IFRS 16:n mukaisten vuokravelvoitteiden 
täsmäytys 

Raportoitu * 

1.1.2019 
Operatiivisten vuokrasopimusten sitoumukset 31.12.2018 
sis.lyhytaikaiset ja vähäarvoiset vuokrasopimukset 

20,6 

Painotettu keskimääräinen sisäinen korko 1.1.2019 2,5 % 

Diskontatut vuokrasopimukset 31.12.2018 19,7 

Toimipiste- ja vuokrauspalvelupisteiden sitoumukset 106,2 

Painotettu keskimääräinen sisäinen korko 1.1.2019 2,5 % 

Diskontatut vuokrasopimukset 31.12.2018 99,8 

Yhteensä 119,4 

Vähennetään:   

Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset -8,7 

Lisätään:   

Rahoitusleasingsopimuksiksi aiemmin luokitellut vuokrasopimukset 2,4 

Jatko-optioiden ja toistaiseksi voimassaoleviin sopimuksiin liittyvät 
maksut sekä muut käsittelyerot, joita ei ole kirjattu 31.12.2018 

19,4 

Vuokravelat 1.1.2019 132,5                             

 

* Sisältää lopetettujen toimintojen vuokrasitoumukset suuruudeltaan 16,1 miljoonaa euroa. 

 

 

Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat (M€) 
Raportoitu 

31.12.2019 31.12.2018 
Pantit, rahoitusleasing 1,3 6,0 

Investointisitoumukset 10,8 36,4 

Muut vastuut 0,0 6,3 

Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista 0,0 
 

    
 

Cramo Oyj:llä on 30.6.2019 rekisteröidyn osittaisjakautumisen seurauksena toissijainen vastuu 
Adapteo Oyj:lle siirtyneistä takauksista, joiden yhteenlaskettu määrä oli enintään 1,4 milj. euroa. 

   

   
Johdannaissopimukset (M€) 31.12.2019 31.12.2018 
Markkina-arvo     

Koronvaihtosopimukset -6,2 -7,2 

Valuuttatermiinit 0,8 -1,3 

    
 

Nimellisarvo   
 

Koronvaihtosopimukset 130,0 130,0 

Valuuttatermiinit 122,7 106,2 
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TIEDOT SEGMENTEISTÄ 
 

Segmenttikohtainen informaatio sisältää ainoastaan konsernin jatkuvat toiminnot. 

Liikevaihto (M€) 
Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 86,2 100,1 339,4 370,5 
Suomi ja Itä-Eurooppa 36,5 39,8 144,0 147,0 
Keski-Eurooppa 34,0 32,5 129,4 114,4 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Konserni 156,7 172,4 612,6 631,9 
          

EBITA-liikevoitto (M€) 
Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 14,5 20,5 58,0 73,3 
Suomi ja Itä-Eurooppa 3,3 7,3 17,5 22,9 
Keski-Eurooppa 1,0 2,5 6,2 8,1 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,5 -5,2 -16,0 -13,0 

Konserni 13,3 25,2 65,7 91,2 
          

EBITA-liikevoitto% 
Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,8 % 20,5 % 17,1 % 19,8 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 8,9 % 18,5 % 12,2 % 15,6 % 
Keski-Eurooppa 3,0 % 7,6 % 4,8 % 7,1 % 

Konserni 8,5 % 14,6 % 10,7 % 14,4 % 
          

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät EBITA-liikevoitossa 
(M€) 

Jatkuva liiketoiminta 
Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Skandinavia 1) -2,0 0,0 -2,1 0,0 

Suomi ja Itä-Eurooppa 2) -1,9 0,0 -1,9 0,0 

Keski-Eurooppa 3) -0,4 0,0 0,7 -0,9 

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 4) -1,4 0,0 -3,8 0,0 

Konserni -5,7 0,0 -7,0 -0,9 

          

1) Skandinavian EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 2019 -2,1 miljoonaa euroa liittyen 
konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. Loka-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
2,0 miljoonaa euroa liittyen kustannustensäästöohjelmaan. Vertailukaudella ei kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  

2) Suomi ja Itä-Euroopan EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa ja loka-joulukuussa -1,9 miljoonaa euroa 
ja liittyivät Fortrent yhteisyrityksen Ukrainan toimintojen lopetukseen (-1,7 miljoonaa euroa) ja kustannustensäästöohjelman uudelleenjärjestelykuihin 
(-0,2 miljoonaa euroa). 

3) Keski-Euroopan EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 0,7 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran 
hankintaan liittyvän hankintamenon ehdollisen osan vastuun vapauttamiseen (1,9 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan liittyvien erien 
selvittämistä koskeviin kuluihin (-1,0 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa). Loka-joulukuussa EBITA-liikevoiton 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,4 miljoonaa euroa liittyen uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan 
liittyvien erien selvittämistä koskeviin kuluihin (-0,1 miljoonaa euroa). Vuonna 2018 EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 
miljoonaa euroa liittyen KBS Infran hankinnan neuvonanto- ja transaktiokuluihin. 

4) Kohdistamattomien erien tammi-joulukuun EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,8 miljoonaa euroa liittyen jatkuvien 
toimintojen strategiaprosessin neuvonantokuluihin ja -1,2 miljoonaa euroa liittyen konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin 
uudelleenjärjestelykuluihin sekä -0,7 miljoonaa euroa liittyen Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin. Vastaavat luvut 
loka-joulukuussa olivat -1,4 miljoonaa euroa, josta -0,7 miljoonaa euroa liittyi Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin ja -
0,7 miljoonaa euroa konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. 
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Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Skandinavia 16,6 20,5 60,1 73,3 

Suomi ja Itä-Eurooppa 5,2 7,3 19,4 22,9 

Keski-Eurooppa 1,4 2,5 5,5 8,9 

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -4,2 -5,2 -12,3 -13,0 

Konserni 19,0 25,2 72,7 92,1 

          

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Skandinavia 19,3 % 20,5 % 17,7 % 19,8 % 

Suomi ja Itä-Eurooppa 14,2 % 18,5 % 13,5 % 15,6 % 

Keski-Eurooppa 4,1 % 7,6 % 4,2 % 7,8 % 

Konserni 12,1 % 14,6 % 11,9 % 14,6 % 

          

Liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 14,1 20,0 56,1 71,3 
Suomi ja Itä-Eurooppa 2,8 7,1 16,4 22,0 
Keski-Eurooppa 0,7 2,2 5,0 7,1 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,5 -5,2 -16,0 -13,0 

Konserni 12,1 24,2 61,5 87,4 

          

Liikevoitto-% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,3 % 20,0 % 16,5 % 19,2 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 7,6 % 18,0 % 11,4 % 15,0 % 
Keski-Eurooppa 2,1 % 6,7 % 3,9 % 6,2 % 

Konserni 7,7 % 14,0 % 10,0 % 13,8 % 
     

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Skandinavia 1) -2,0 0,0 -2,1 0,0 

Suomi ja Itä-Eurooppa 2) -2,2 0,0 -2,2 0,0 

Keski-Eurooppa 3) -0,4 0,0 0,7 -0,9 

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 4) -1,4 0,0 -3,8 0,0 

Konserni -6,0 0,0 -7,3 -0,9 

  

1) Skandinavian EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 2019 -2,1 miljoonaa euroa liittyen 
konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. Loka-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
2,0 miljoonaa euroa liittyen kustannustensäästöohjelmaan. Vertailukaudella ei kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  

2) Suomi ja Itä-Euroopan EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa ja loka-joulukuussa -2,2 miljoonaa euroa ja 
liittyivät Fortrent yhteisyrityksen Ukrainan toimintojen lopetukseen (-1,7 miljoonaa euroa) ja kustannustensäästöohjelman uudelleenjärjestelykuihin (-
0,5 miljoonaa euroa). 
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3) Keski-Euroopan EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 0,7 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran 
hankintaan liittyvän hankintamenon ehdollisen osan vastuun vapauttamiseen (1,9 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan liittyvien erien 
selvittämistä koskeviin kuluihin (-1,0 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa). Loka-joulukuussa EBITA-liikevoiton 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,4 miljoonaa euroa liittyen uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoona euroa) ja KBS Infran hankintaan 
liittyvien erien selvittämistä koskeviin kuluihin (-0,1 miljoonaa euroa). Vuonna 2018 EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 
miljoonaa euroa liittyen KBS Infran hankinnan neuvonanto- ja transaktiokuluihin. 

4) Kohdistamattomien erien tammi-joulukuun EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,8 miljoonaa euroa liittyen jatkuvien 
toimintojen strategiaprosessin neuvonantokuluihin ja -1,2 miljoonaa euroa liittyen konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin 
uudelleenjärjestelykuluihin sekä -0,7 miljoonaa euroa liittyen Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin. Vastaavat luvut 
loka-joulukuussa olivat -1,4 miljoonaa euroa, josta -0,7 miljoonaa euroa liittyi Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin ja -
0,7 miljoonaa euroa konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. 
 
 
Keski-Euroopan vertailukelpoinen katsauskauden tulos vaikuttaen myös vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen ei sisällä laskennallisen 
verosaamisen alaskirjausta Saksassa, sillä kyseinen 1,4 miljoonan euron suuruinen erä on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. 
          

Vertailukelpoinen liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,0 20,0 58,2 71,3 
Suomi ja Itä-Eurooppa 5,0 7,1 18,6 22,0 
Keski-Eurooppa 1,1 2,2 4,3 8,0 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -4,1 -5,2 -12,3 -13,0 

Konserni 18,0 24,2 68,9 88,3 

          

Vertailukelpoinen liikevoitto-% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 18,6 % 20,0 % 17,1 % 19,2 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 13,6 % 18,0 % 12,9 % 15,0 % 
Keski-Eurooppa 3,2 % 6,7 % 3,3 % 7,0 % 

Konserni 11,5 % 14,0 % 11,2 % 14,0 % 

          

Operatiivinen sidottu pääoma** (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Skandinavia 393,8 379,0 393,8 379,0 
Suomi ja Itä-Eurooppa  221,2 199,8 221,2 199,8 
Keski-Eurooppa 187,7 153,0 187,7 153,0 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 22,8 28,4 22,8 28,4 

Kone- ja laitevuokraus  825,5 760,1 825,5 760,1 

** Operatiivinen sidottu pääoma sisältää vain jatkuvien toimintojen osuuden. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta, siltä osin kuin sitä ei siirretty 
Adapteolle, sisältyy vastaavien oikaistujen Kone- ja laitevuokraussegmenttien lukuihin. 

  

 
 
  

Liikevaihto maittain (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Ruotsi 70,0 81,3 273,7 303,8 

Suomi 24,3 26,4 95,2 97,6 
Saksa 27,6 26,4 105,6 92,3 
Norja 16,3 18,8 65,7 66,7 
Muut maat 18,7 19,6 73,3 72,2 

Konserni 156,7 172,4 612,6 631,9 
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Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys tulokseen ennen 
veroja (M€) 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Konsernin EBITA-liikevoitto 13,3 25,2 65,7 91,2 

Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet poistot ja 
arvonalentumiset 

-1,2 -1,0 -4,1 -3,8 

Liikevoitto 12,1 24,2 61,5 87,4 

Rahoituserät -2,2 -4,2 -12,8 -10,2 

Tulos ennen veroja 9,9 20,0 48,8 77,2 

          

Poistot ja arvonalentumiset aineellisesta ja aineettomasta 
käyttöomaisuudesta** (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Skandinavia -14,4 -11,1 -60,0 -44,0 
Suomi ja Itä-Eurooppa -8,9 -7,0 -35,4 -27,6 
Keski-Eurooppa -8,6 -5,8 -32,8 -21,0 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -0,5 -0,4 -2,0 -1,7 

Kone- ja laitevuokraus -32,4 -24,3 -130,2 -94,2 
** Poistot ja arvonalentumiset aineellisesta ja aineettomasta käyttöomaisuudesta poislukien poistot ja arvonalentumiset, jotka johtuvat 
hankintamenojen kohdistuksista (yrityshankinnoissa). 

          

Bruttoinvestoinnit segmenteittäin** (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 11,2 13,3 28,4 69,5 
Suomi ja Itä-Eurooppa 4,7 4,5 22,8 36,6 
Keski-Eurooppa 4,1 8,1 35,8 77,1 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 1,0 0,1 2,3 1,8 

Konserni 21,0 26,0 89,3 185,1 
          

** Bruttoinvestoinnit sisältää vain investoinnit omiin varoihin. IFRS 16 -standardin mukaiset uudet käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 16,0 miljoonaa 
euroa vuonna 2019. 

 

 

 

 

Liikevaihdon muutoksen erittely segmenteittäin 

Liikevaihto (M€) Skandinavia 
Suomi ja Itä-

Eurooppa 
Keski-

Eurooppa Konserni 
1-12/2018 370,5 147,0 114,4 631,9 

Hankinnat     6,3 6,3 

Orgaaninen kasvu -19,8 -2,9 8,7 -14,1 

Valuuttakurssien muutokset -11,4 -0,1 0,0 -11,5 

1-12/2019 339,4 144,0 129,4 612,6 
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Liikevaihdon muutoksen erittely segmenteittäin 

Liikevaihto (M€) Skandinavia 
Suomi ja Itä-

Eurooppa 
Keski-

Eurooppa Konserni 
10-12/2018 100,1 39,8 32,5 172,4 

Hankinnat     0,0 0,0 

Orgaaninen kasvu -10,4 -3,3 1,5 -12,2 

Valuuttakurssien muutokset -3,5 0,0 0,0 -3,5 

10-12/2019 86,2 36,5 34,0 156,7 
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LOPETETUT TOIMINNOT, RAPORTOITU 
 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (M€) 

Lopetetut toiminnot 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Liikevaihto   45,8 106,0 149,4 

Liiketoiminnan muut tuotot   0,2 2,5 1,4 

Materiaalit ja palvelut   -15,7 -37,3 -56,6 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -7,9 -16,0 -17,7 

Liiketoiminnan muut kulut   -8,7 -11,7 -14,5 

Osuus yhteisyritysten tuloksesta   0,0 0,0 0,0 

KÄYTTÖKATE   13,7 43,6 62,0 

Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta   -8,6 -19,3 -26,0 

EBITA-liikevoitto   5,0 24,3 36,1 

Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset   -0,5 -1,3 -0,7 

Liikevoitto   4,5 23,0 35,3 

Rahoituskulut (netto)   0,5 -3,6 -4,0 

Tulos ennen veroja   5,0 19,4 31,3 

Tuloverot   -0,5 -3,4 -5,3 

Adapteolle siirretyn liiketoiminnan tulos verojen jälkeen   4,4 16,0 26,0 

Lopetettujen toimintojen omaisuuserien arvostamisesta kirjattu 
tulos    369,8   

Jakautumiskulut    0,7 -3,2 

Jakautumiskuluihin liittyvät verot    -0,2 0,6 

Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot   4,4 386,0 23,4 

Lopetettujen toimintojen muuntoerot   -0,2 -6,7 2,7 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä lopetetuista toiminnoista   4,2 379,3 26,1 

         

Jakautuminen:         

Emoyhtiön omistajille   4,4 386,0 23,4 

         

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos        

Laimentamaton osakekohtainen tulos, €   0,10 8,64 0,53 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €   0,10 8,60 0,52 
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KONSERNITASE (M€) 

Lopetetut 
toiminnot 

Raportoitu 

30.6.2019 

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 443,1 
Liikearvo 169,3 
Muut aineettomat hyödykkeet 27,2 
Laskennalliset verosaamiset 3,7 
Osuudet yhteisyrityksissä 0,3 
Lainasaamiset 4,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,4 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 648,9 
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 6,8 
Muut korolliset saamiset  5,4 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  58,8 
Tuloverosaamiset 2,6 
Rahavarat 0,1 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 73,6 
VARAT YHTEENSÄ 722,5 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Oma pääoma yhteensä 193,8 

Pitkäaikaiset velat   

Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat 387,4 
Vuokravelat 13,1 
Laskennalliset verovelat 42,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 443,2 
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat 2,3 
Vuokravelat 1,6 
Johdannaisinstrumentit 0,0 
Osto- ja muut velat 78,6 
Tuloverovelat 3,0 
Varaukset 0,1 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 85,5 
Velat yhteensä 528,7 
Oma pääoma ja velat yhteensä 722,5 

 

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (M€) 

Lopetetut toiminnot 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Liiketoiminnan nettorahavirta   18,6 47,9 54,4 

Investointien nettorahavirta   -160,0 -45,6 -196,2 

Rahoituksen nettorahavirta   141,6 -6,9 157,2 
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TALOUDELLINEN LISÄINFORMAATIO 
KONSERNITIEDOT ML. IFRS 16:N VAIKUTUS JA SISÄLTÄEN VAIN KONSERNIN 

JATKUVAT TOIMINNOT 

 
* IFRS 16:n vaikutuksella oikaistut vuoden 2018 luvut perustuvat havainnollistaviin, raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta 
tehtyihin ei-IFRS-laskelmiin, ja ne muodostavat vertailukohdan vuoden 2019 IFRS 16 -luvuille. Havainnollistavat luvut 
kuvaavat ainoastaan konsernin jatkuvia toimintoja eli myös taseen erät vertailukausilta on laskettu uudelleen koskemaan 
ainoastaan konsernin jatkuvia toimintoja. Cramo julkaisi IFRS:n ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota IFRS 16 -
standardin vaikutuksista vuoteen 2018 pörssitiedotteella 29.3.2019. Esitetty rahavirtalaskelma on laskettu uudelleen niin, 
että se sisältää ainoastaan konsernin jatkuvat toiminnot. IFRS 16:n vaikutusta ei kuitenkaan ole sisällytetty vertailukauden 
lukuihin.  
 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 

Liikevaihto 156,7 172,4 612,6 631,9 
Liiketoiminnan muut tuotot 4,9 4,5 18,1 17,3 
Materiaalit ja palvelut -54,6 -57,6 -203,1 -204,4 
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -41,2 -38,7 -153,1 -147,9 
Liiketoiminnan muut kulut -18,9 -22,9 -78,8 -81,9 
Osuus yhteisyritysten tuloksesta -1,1 0,1 0,2 0,5 
KÄYTTÖKATE 45,7 57,8 195,8 215,5 
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta -32,4 -31,9 -130,2 -121,5 
EBITA-liikevoitto 13,3 25,9 65,7 93,9 
% liikevaihdosta 8,5 % 15,0 % 10,7 % 14,9 % 
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja 
arvonalentumiset 

-1,2 -1,0 -4,1 -3,8 

Liikevoitto 12,1 24,9 61,5 90,1 
% liikevaihdosta 7,7 % 14,4 % 10,0 % 14,3 % 
Rahoituskulut (netto) -2,2 -4,9 -12,8 -12,9 
Tulos ennen veroja 9,9 20,0 48,8 77,2 
% liikevaihdosta 6,3 % 11,6 % 8,0 % 12,2 % 
Tuloverot -3,2 -5,6 -12,1 -15,9 
Katsauskauden tulos, jatkuva liiketoiminta 6,7 14,4 36,7 61,3 
Jakautuminen:         
Emoyhtiön omistajille, jatkuva liiketoiminta 6,7 14,4 36,7 61,3 
          

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos         

Laimentamaton osakekohtainen tulos, jatkuva 
liiketoiminta € 

0,15 0,32 0,82 1,38 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, jatkuva liiketoiminta € 

0,15 0,32 0,82 1,37 
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KONSERNITASE (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 vaikutus* 

31.12.2019 31.12.2018 

VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 641,7 676,0 
Liikearvo 118,1 119,1 
Muut aineettomat hyödykkeet 53,9 59,1 
Laskennalliset verosaamiset 6,8 10,2 
Osuudet yhteisyrityksissä 9,1 5,7 
Muut korolliset saamiset  5,2 8,7 
Myyntisaamiset ja muut saamiset  2,3 2,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 837,2 881,0 
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 9,0 7,9 
Muut korolliset saamiset  0,1 0,1 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 103,7 124,1 
Tuloverosaamiset 4,3 3,4 
Johdannaisinstrumentit 1,7 1,9 
Rahavarat 7,3 3,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 126,0 140,7 
VARAT YHTEENSÄ 963,2 1 021,7 
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Oma pääoma yhteensä 402,8 403,6 
      
Pitkäaikaiset velat     
Korolliset velat 221,2 144,4 
Vuokravelat ** 62,6 90,0 
Johdannaisinstrumentit 6,1 7,2 
Laskennalliset verovelat 50,9 55,4 
Eläkevelat 1,9 1,8 
Muut pitkäaikaiset velat 2,4 1,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 345,1 300,5 
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat 63,8 168,5 
Vuokravelat ** 35,6 28,6 
Osto- ja muut velat  109,0 114,0 
Tuloverovelat  6,9 6,4 
Varaukset 0,0 0,2 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 215,4 317,7 
Velat yhteensä 560,4 618,1 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 963,2 1 021,7 

 
 
* IFRS 16-vaikutuksella oikaistut 2018 luvut perustuvat illustratiivisiin ei-IFRS laskelmiin raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta 

muodostaen vertailukohdan IFRS 16 luvuille 2019. Nämä laskelmat on implementoitu vuoden 2017 avaussaldosta lähtien. Luvut ovat ei-

IFRS taloudellista lisäinformaatiota, eikä niitä tule käsitellä raportoituina IFRS-lukuina. 

** Vuokravelan jakautuminen pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen välillä on korjattu. 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Liiketoiminnan nettorahavirta 51,7 53,0 165,1 141,1 

Investointien nettorahavirta -14,8 -31,3 -56,5 -149,6 

Rahavirta investointien jälkeen 36,9 21,6 108,5 -8,5 

 
 
 

TALOUDELLINEN LISÄINFORMAATIO 
TIEDOT SEGMENTEISTÄ ML. IFRS 16:N VAIKUTUS JA SISÄLTÄEN VAIN 
KONSERNIN JATKUVAT TOIMINNOT 
 
* IFRS 16:n vaikutuksella oikaistut vuoden 2018 luvut perustuvat havainnollistaviin, raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta 
tehtyihin ei-IFRS-laskelmiin, ja ne muodostavat vertailukohdan vuoden 2019 IFRS 16 -luvuille. Havainnollistavat luvut 
kuvaavat ainoastaan konsernin jatkuvia toimintoja. Cramo julkaisi IFRS:n ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota IFRS 
16 -standardin vaikutuksista vuoteen 2018 pörssitiedotteella 29.3.2019. 
 

Liikevaihto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 86,2 100,1 339,4 370,5 
Suomi ja Itä-Eurooppa 36,5 39,8 144,0 147,0 
Keski-Eurooppa 34,0 32,5 129,4 114,4 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Konserni 156,7 172,4 612,6 631,9 
         

EBITA-liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 14,5 20,9 58,0 74,8 
Suomi ja Itä-Eurooppa 3,3 7,5 17,5 23,6 
Keski-Eurooppa 1,0 2,6 6,2 8,6 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,5 -5,2 -16,0 -13,0 

Konserni 13,3 25,9 65,7 93,9 
          

EBITA-liikevoitto% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,8 % 20,9 % 17,1 % 20,2 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 8,9 % 18,9 % 12,2 % 16,0 % 
Keski-Eurooppa 3,0 % 8,0 % 4,8 % 7,5 % 

Konserni 8,5 % 15,0 % 10,7 % 14,9 % 
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
EBITA-liikevoitossa (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 1) -2,0 0,0 -2,1 0,0 
Suomi ja Itä-Eurooppa 2) -1,9 0,0 -1,9 0,0 
Keski-Eurooppa 3) -0,4 0,0 0,7 -0,9 

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 4) -1,4 0,0 -3,8 0,0 

Konserni -5,7 0,0 -7,0 -0,9 

          

1) Skandinavian EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 2019 -2,1 miljoonaa euroa liittyen konserninlaajuisen 
kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. Loka-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,0 miljoonaa euroa 
liittyen kustannustensäästöohjelmaan. Vertailukaudella ei kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  

2) Suomi ja Itä-Euroopan EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa ja loka-joulukuussa -1,9 miljoonaa euroa ja 
liittyivät Fortrent yhteisyrityksen Ukrainan toimintojen lopetukseen (-1,7 miljoonaa euroa) ja kustannustensäästöohjelman uudelleenjärjestelykuihin (-0,2 
miljoonaa euroa). 

3) Keski-Euroopan EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 0,7 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran hankintaan 
liittyvän hankintamenon ehdollisen osan vastuun vapauttamiseen (1,9 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan liittyvien erien selvittämistä koskeviin 
kuluihin (-1,0 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa). Loka-joulukuussa EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät olivat -0,4 miljoonaa euroa liittyen uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan liittyvien erien selvittämistä koskeviin 
kuluihin (-0,1 miljoonaa euroa). Vuonna 2018 EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran 
hankinnan neuvonanto- ja transaktiokuluihin. 

4) Kohdistamattomien erien tammi-joulukuun EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,8 miljoonaa euroa liittyen jatkuvien 
toimintojen strategiaprosessin neuvonantokuluihin ja -1,2 miljoonaa euroa liittyen konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin 
uudelleenjärjestelykuluihin sekä -0,7 miljoonaa euroa liittyen Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin. Vastaavat luvut loka-
joulukuussa olivat -1,4 miljoonaa euroa, josta -0,7 miljoonaa euroa liittyi Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin ja -0,7 
miljoonaa euroa konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. 

          

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,5 20,9 60,1 74,8 
Suomi ja Itä-Eurooppa 5,2 7,5 19,4 23,6 
Keski-Eurooppa 1,4 2,6 5,5 9,5 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -4,1 -5,2 -12,3 -13,0 

Konserni 19,0 25,9 72,7 94,8 
          

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 19,1 % 20,9 % 17,7 % 20,2 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 14,2 % 18,9 % 13,5 % 16,0 % 
Keski-Eurooppa 4,1 % 8,0 % 4,2 % 8,3 % 

Konserni 12,1 % 15,0 % 11,9 % 15,0 % 
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Liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 14,1 20,4 56,1 72,8 
Suomi ja Itä-Eurooppa 2,8 7,3 16,4 22,7 
Keski-Eurooppa 0,7 2,3 5,0 7,6 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,5 -5,2 -16,0 -13,0 

Konserni 12,1 24,9 61,5 90,1 
          

Liikevoitto-% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,3 % 20,4 % 16,5 % 19,7 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 7,6 % 18,4 % 11,4 % 15,4 % 
Keski-Eurooppa 2,1 % 7,1 % 3,9 % 6,6 % 

Konserni 7,7 % 14,4 % 10,0 % 14,3 % 
          

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
liikevoitossa (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 1) -2,0 0,0 -2,1 0,0 

Suomi ja Itä-Eurooppa 2) -2,2 0,0 -2,2 0,0 

Keski-Eurooppa 3) -0,4 0,0 0,7 -0,9 

Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit 4) -1,4 0,0 -3,8 0,0 

Konserni -6,0 0,0 -7,3 -0,9 

          

1) Skandinavian EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 2019 -2,1 miljoonaa euroa liittyen konserninlaajuisen 
kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. Loka-joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,0 miljoonaa euroa 
liittyen kustannustensäästöohjelmaan. Vertailukaudella ei kirjattu vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.  

2) Suomi ja Itä-Euroopan EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa ja loka-joulukuussa -2,2 miljoonaa euroa ja 
liittyivät Fortrent yhteisyrityksen Ukrainan toimintojen lopetukseen (-1,7 miljoonaa euroa) ja kustannustensäästöohjelman uudelleenjärjestelykuihin (-0,5 
miljoonaa euroa). 

3) Keski-Euroopan EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat tammi-joulukuussa 0,7 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran hankintaan 
liittyvän hankintamenon ehdollisen osan vastuun vapauttamiseen (1,9 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan liittyvien erien selvittämistä koskeviin 
kuluihin (-1,0 miljoonaa euroa) ja uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa). Loka-joulukuussa EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät olivat -0,4 miljoonaa euroa liittyen uudelleenjärjestelykuluihin (-0,2 miljoonaa euroa) ja KBS Infran hankintaan liittyvien erien selvittämistä koskeviin 
kuluihin (-0,1 miljoonaa euroa). Vuonna 2018 EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,9 miljoonaa euroa liittyen KBS Infran 
hankinnan neuvonanto- ja transaktiokuluihin. 

4) Kohdistamattomien erien tammi-joulukuun EBIT-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,8 miljoonaa euroa liittyen jatkuvien 
toimintojen strategiaprosessin neuvonantokuluihin ja -1,2 miljoonaa euroa liittyen konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin 
uudelleenjärjestelykuluihin sekä -0,7 miljoonaa euroa liittyen Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin. Vastaavat luvut loka-
joulukuussa olivat -1,4 miljoonaa euroa, josta -0,7 miljoonaa euroa liittyi Cramo-konsernin julkisen ostotarjousprosessin neuvonantokuluihin ja -0,7 
miljoonaa euroa konserninlaajuisen kustannussäästöohjelman aiheuttamiin uudelleenjärjestelykuluihin. 
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Vertailukelpoinen liikevoitto (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 16,0 20,4 58,2 72,8 
Suomi ja Itä-Eurooppa 5,0 7,3 18,6 22,7 
Keski-Eurooppa 1,1 2,3 4,3 8,5 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -4,1 -5,2 -12,3 -13,0 

Konserni 18,0 24,9 68,9 91,0 
          

Vertailukelpoinen liikevoitto-% 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Skandinavia 18,6 % 20,4 % 17,1 % 19,7 % 
Suomi ja Itä-Eurooppa 13,6 % 18,4 % 12,9 % 15,4 % 
Keski-Eurooppa 3,2 % 7,1 % 3,3 % 7,4 % 

Konserni 11,5 % 14,4 % 11,2 % 14,4 % 
          

Operatiivinen sidottu pääoma** (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

    31.12.2019 31.12.2018 
Skandinavia -2,0 0,9 303,6 349,6 
Suomi ja Itä-Eurooppa  -1,2 -0,2 178,7 187,2 
Keski-Eurooppa 0,2 3,6 171,6 160,0 
Kohdistamattomat erät ja eliminoinnit -5,8 -3,2 -9,6 -3,9 

Konserni  -8,8 1,1 644,3 692,9 

** Operatiivinen sidottu pääoma sisältää vain jatkuvien toimintojen osuuden. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta, siltä osin kuin sitä ei siirretty Adapteolle, 
sisältyy vastaavien oikaistujen Kone- ja laitevuokraussegmenttien lukuihin. 

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

          

Liikevaihto maittain (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Ruotsi 70,0 81,3 273,7 303,8 
Suomi 24,3 26,4 95,2 97,6 
Saksa 27,6 26,4 105,6 92,3 
Norja 16,3 18,8 65,7 66,7 
Muut maat 18,7 19,6 73,3 72,2 

Konserni 156,7 172,4 612,6 631,9 
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Konsernin EBITA-liikevoiton täsmäytys 
tulokseen ennen veroja (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Konsernin EBITA-liikevoitto 13,3 25,9 65,7 93,9 

Yrityshankinnoista ja myynneistä aiheutuneet 
poistot ja arvonalentumiset 

-1,2 -1,0 -4,1 -3,8 

Liikevoitto 12,1 24,9 61,5 90,1 
Rahoituserät -2,2 -4,9 -12,8 -12,9 

Tulos ennen veroja 9,9 20,0 48,8 77,2 
          

Poistot ja arvonalentumiset aineellisesta ja 
aineettomasta käyttöomaisuudesta** (M€) 

Jatkuva liiketoiminta 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

Raportoitu 

ml. 
havainnollistava 

IFRS 16 
vaikutus* 

10-12/19 10-12/18 1-12/19 1-12/18 
Kone- ja laitevuokraus, Skandinavia -14,4 -15,1 -60,0 -57,5 
Kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-

Eurooppa 
-8,9 -8,8 -35,4 -34,4 

Kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa -8,6 -7,5 -32,8 -27,6 

Konserni -32,4 -31,9 -130,2 -121,5 
** Poistot ja arvonalentumiset aineellisesta ja aineettomasta käyttöomaisuudesta poislukien poistot ja arvonalentumiset, jotka johtuvat hankintamenojen 
kohdistuksista (yrityshankinnoissa). 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

* Oman pääoman tuotto (ROE) on laskettu jakamalla 12 kuukauden rullaava katsauskauden tulos päättävän katsauskauden oman pääoman määrällä. 

 

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on julkaissut vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevan ohjeistuksen. 
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 kk)

Oma pääoma yhteensä

Liikevoitto (rullaava 12 kk)

Sidottu pääoma tilikaudella (12:n kk keskiarvo)

EBITA-liikevoitto (rullaava 12 kk)

Operatiivinen sidottu pääoma tilikaudella (12:n 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

Kauden lopun nettovelat

Rullaava 12 kuukauden käyttökate (EBITDA)

Tilikauden tulos oikaistuna vertailukepoisuuteen vaikuttavilla erillä (rullaava 12 kuukautta)

Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Tilikauden voitto oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä (rullaava 12 kk)

Oma pääoma yhteensä

Liikevoitto oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä (rullaava 12 kk)

Sidottu pääoma tilikaudella (12:n kk keskiarvo)

EBITA-liikevoitto oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä (rullaava 12 kk)

Operatiivinen sidottu pääoma tilikaudella (12:n kk keskiarvo)

=
Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän 

keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä

Tulos/osake

= Korolliset velat - rahavarat

Nettovelkaantumisaste (%) = x 100

Henkilöstö keskimäärin

Oma pääoma/osake =

Oman pääoman tuotto (%) * = x 100

Sidotun pääoman tuotto, ROCE (%) ** = x 100

= x 100

Korollinen nettovelka

=

Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien hyödykkeiden poistot ja 

arvonalentumiset

Käyttökate (EBITDA) =

EBITA-liikevoitto =

=

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (%) * =

Vertailukelpoinen operatiivinen sidotun pääoman tuotto, ROCE (%) **

Omavaraisuusaste (%)

Sidottu pääoma = Käyttöomaisuus + käyttöpääoma

Nettovelat / käyttökate (EBITDA)

Bruttomarginaali, % = (Liikevaihto - materiaalit ja palvelut) / liikevaihto

EBITA-liikevoitto + poistot

= EBITA-liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

(Vuokraus)liikevaihdon kasvu liiketoiminnoista, jotka ovat olleet yhtiön omistuksessa koko kuluvan ja 

vertailukauden ajan (poislukien yritysosot, -myynnit sekä valuuttakurssien vaikutus)

Vertailukelpoinen tulos/osake

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, ROCE (%) ** = x 100

Orgaaninen (vuokraus)liikevaihdon kasvu, %

x 100

=

=

x 100

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto

Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (operatiivinen ROCE), % ** = x 100

Operatiivinen sidottu pääoma = Sidottu pääoma - liikearvo - muut aineettomat oikeudet

=
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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 10. helmikuuta 2020 
 
Cramo Oyj 
Hallitus 
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STRATEGIA 2019–2023: 

YOUR PRODUCTIVITY 

PARTNER IN RENTAL AND 

BEYOND 

Strategian päätavoitteet ovat: 

 Huipputason tuloksentekokyky  

 

 Vahva asema teollisuussegmentissä 

  

 Alan johtava palveluntarjoaja 

  

 Alan digijohtaja 

 STRATEGIA 2019–2023 

TALOUDELLISET 

TAVOITTEET  

Cramo on määrittänyt taloudelliset tavoitteet 

vuosille 2019-2023 pohjautuen Cramo NXT    

-strategiaan. Taloudelliset tavoitteet ovat: 

 

 Kaksinumeroinen EPS-kasvu vuosien 

2019-2023 aikana 

 Operatiivinen ROCE > 15 % vuoden 

2023 loppuun mennessä 

 Nettovelka/EBITDA alhaisempi kuin 3,0x 

 Osingonjakosuhde > 50 % 

osakekohtaisesta tuloksesta (EPS)  
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