
Vuosikertomus 2018
2018 oli Ramirentille jo toinen perättäinen 
vahvan kehityksen vuosi. Onnistuimme kaikissa 
taloudellisissa tavoitteissamme.
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106,8
Vertailukelpoinen liike-
tulos (EBIT), milj. euroa

2018 
lukuina

Liikevaihdon kasvu

3,8 %
Vertailukelpoinen sitou-
tuneen pääoman tuotto, 
ROCE %

Vertailukelpoinen  
liiketulos (EBIT),  
milj. euroa

Liikevaihto,  
milj. euroa

711,7

* Konsernin taloudellinen tavoite:  
ROCE 16 % vuoteen 2020 mennessä
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Naisia kaikista 
työntekijöistä

16 %

0,74
Vertailukelpoinen osake-
kohtainen tulos, euroa

Vertailukelpoinen oman 
pääoman tuotto, ROE %

Nettovelka/käyttökate
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Toinen perättäinen  
vahvan kehityksen 
vuosi
Ramirentin vuosi 2018 oli 
edellisvuoden merkittä-
vän tulosparannuksen 
jälkeen jo toinen perät-
täinen vahvan kehityk-
sen vuosi. Onnistuimme 
samanaikaisesti kaikilla 
taloudellisilla mittareilla: 
liikevaihto kasvoi merkit-
tävästi ja vertailukelpoi-
set osakekohtainen tulos 
ja sitoutuneen pääoman 
tuottoprosentti (ROCE %) 
paranivat huomattavasti. 
Kaikki tämä saavutettiin 
kassavirran pysyessä po-
sitiivisena. Strategiamme 
mukaisesti muokkasim-
me aktiivisesti liiketoi-
mintaportfoliotamme ja 
julkistimme useita liike-
toimintojen myyntejä ja 
ostoja. 

Vahva taloudellinen tulos

Olen erittäin tyytyväinen kaikkien seg-
menttiemme vuoden 2018 taloudelliseen 
suoritukseen. Jokainen segmentti onnistui 
parantamaan kannattavuuttaan. Talou-
dellinen kehitys ja vahva kasvu jatkuivat 
Ruotsissa ja Itä-Euroopassa, ja Itä-Eurooppa 
kasvoikin vuoden aikana liikevoitolla mitaten 
toiseksi suurimmaksi segmentiksemme. 
Norja otti jälleen selkeän harppauksen kohti 
parempaa kannattavuutta, ja Suomen posi-
tiivinen tuloskehitys jatkui. Vahvan tuloksen 
ansiosta vertailukelpoinen sitoutuneen 
pääoman tuottoprosentti (ROCE %) ylitti 
vuodelle 2020 asetetun taloudellisen tavoi-
tetasomme jo vuoden 2018 aikana.

Jatkoimme kuluneen vuoden aikana stra-
tegiamme mukaisesti menestyksekästä ja 
sinnikästä työtä heikon kannattavuuden 
yksiköissä. Tavoitteenamme on, ettei yhden-
kään segmenttimme tai vuokraamomme 
liikevoittomarginaali olisi alle 10 %.

Portfolioon muutoksia 
pääomatehokkuuden 
parantamiseksi

Vuoden 2018 aikana myimme Siirtokelpoiset 
tilat -liiketoimintamme ja allekirjoitimme 
sopimuksen Tanskan konevuokrausliiketoi-
mintamme myymisestä. Ilmoitimme vuoden 
lopussa myös Ramirentin ja Cramon yhteis-
yrityksen, Fortrentin, Ukrainan toimintojen 
lopettamisesta vuoden 2019 aikana.

Näiden toimintojen pääoman tuotto on 
ollut Ramirentille historiallisesti alhainen, 
ja haluamme strategiamme mukaisesti 
keskittyä alueille, joissa näemme parempia 
tuottomahdollisuuksia. Hyvä esimerkki tästä 
on joulukuussa 2018 toteuttamamme SRV 
Kalusto Oy:n osto Suomessa. Ramirentin 
tase on näiden muutosten myötä vahva ja 
olemme valmiita hyödyntämään sen tuomia 
mahdollisuuksia. 

Maailmanluokan taso saavutettu 
sitoutumisessa ja johtamisessa

Olen erittäin iloinen myös siitä, että orga-
nisaatiomme työntekijöiden sitoutumisen 
taso on parantunut edelleen. Saavutimme 

henkilöstökyselyssä ensimmäistä kertaa 
yhtiömme historiassa globaalin viiteryhmän 
huipputason johtajuusindeksissä ja jopa 
ylitimme tason työntekijöiden sitoutumi-
sindeksissä. Olimme asettaneet tämän 
vuoden 2020 tavoitteeksemme, mutta 
saavutimme tämänkin tavoitteen selkeästi 
etuajassa. Saavutus on meille ratkaiseva 
menestystekijä, sillä toimimme palvelulii-
ketoiminnassa, jossa jokaisen työntekijän 
sitoutumisella on ratkaiseva vaikutus asia-
kaskokemukseen. 

Uusi missio ja arvot luotiin 
yhteistyössä

Uudistimme vuoden 2018 aikana yhdessä 
organisaatiomme ja asiakkaidemme kanssa 
Ramirentin mission ja arvot, joiden molem-
pien perustana on ”Sujuvaa palvelua po-
sitiivisella asenteella”. Uskomme, että uusi 
missiomme erottaa meidät kilpailijoistamme 
ja auttaa meitä kohti visiotamme, jonka mu-
kaisesti haluamme tarjota vertaansa vailla 
olevan palvelukokemuksen asiakkaillemme. 

Luottavaisena eteenpäin 

Vaikka pohjoismaisten rakennusmarkkinoi-
den ylle onkin kerääntymässä jonkin verran 
pilviä, me Ramirentilla pysymme päättä-
väisinä ja keskittyneinä. Konevuokrauksen 
odotetaan jatkavan asteittaista kasvuaan ja 
tiedämme, miten parantaa sisäistä tehok-
kuuttamme. Myös johtava asemamme 
Itä-Euroopan aktiivisilla rakennusmarkkinoil-
la luo meille mahdollisuuksia kasvaa edel-
leen. Taseemme on myös vahva. Olemme 
valmiita tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin, 
ja perustimmekin vuoden aikana Ramirentiin 
erillisen konsernitason organisaation, jonka 
tehtävänä on kartoittaa, kokeilla ja kehittää 
uusia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, 
asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja 
yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuo-
desta. Lämmin kiitos myös työntekijöillem-
me kaikista ponnisteluistanne ja hienosta 
työstänne vuonna 2018.

Tapio Kolunsarka
Toimitusjohtaja
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Tavoitteena 
pääomatehokas 
kannattava kasvu

 

Keskitymme strategiassamme pääomatehokkaaseen 
kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminnassamme – 
konevuokrauksessa ja siihen liittyvissä palveluissa. Tähtäämme 
jatkuvaan markkinaosuutemme kasvattamiseen erityisesti pienten 
ja keskisuurten yritysten keskuudessa kaikissa toimintamaissamme. 
Ramirent on alan johtava toimija suurten työmaiden 
kokonaispalveluiden toimittajana, ja haluamme vahvistaa 
entisestään asemaamme myös suurten asiakkaiden keskuudessa.

SujuvuusArvot

Visio

Alan parhaan 
toimitusketjun 
rakentaminen

Vertaansa 
vailla oleva 

palvelukokemus 
konevuokrauksessa

Sujuvaa palvelua 
positiivisella 

asenteella

Missio
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Kasvu pienissä ja keskisuurissa 
asiakkaissa 
Markkinaosuutemme pienten ja keskisuur-
ten yritysten keskuudessa on yhä keskimää-
räistä alemmalla tasolla, ja aiomme kasvaa 
parantamalla edelleen asiakaskokemusta ja 
kaluston saatavuutta. 

Suurten asiakkaiden ensisijainen valinta 
Haluamme entisestään vahvistaa ase-
maamme suurten asiakkaiden ensisijaisena 
valintana tarjoamalla kehittyneitä kokonais-
ratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, 
tuottavuutta ja vastuullisuutta rakennus-
alalla sekä muilla sektoreilla. Ramirentilla on 
markkinoiden paras tarjooma rakennusalan 
yritysten tuottavuuden parantamiseksi. 

 

Mittari Tavoite

Osakekohtaisen tuloksen kasvu (CAGR) Kaksinumeroinen kasvuluku 2018-2020

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 16 % vuoden 2020 loppuun mennessä

Osingonjakosuhde Vähintään 50 % tilikauden tuloksesta

Nettovelka/käyttökate (EBITDA) < 2,5-kertainen jokaisen tilikauden lopussa 

Alan paras toimitusketju 
Haluamme saavuttaa merkittävän paran-
nuksen kaluston saatavuudessa, toimi-
tusten tarkkuudessa ja toimitusketjun 
tehokkuudessa vuoteen 2020 mennessä 
kehittämällä ja digitalisoimalla prosessejam-
me. Toimitusketjun hallinnassa on merkittä-
vää hyödyntämätöntä potentiaalia. 

Tiukempi suorituskyvyn johtaminen 
Tähtäämme siihen, että vuoteen 2020 
mennessä yhdenkään yksikön tai 
toimipisteen liiketulosprosentti (EBIT %) 
ei jää alle kymmeneen. Otamme käyttöön 
selkeät suorituskyvyn mittarit koko 
yritykselle. 

Pääomatehokas kasvu 
Tähtäämme keskimääräistä nopeampaan 
kasvuun vähemmän pääomaa sitovissa tuo-
tekategorioissa ja kasvatamme pääomate-
hokkuutta parantamalla toimitusketjua sekä 
optimoimalla korvausinvestointeja. Aiomme 
kasvaa vuosittain vähintään 2 prosenttia 
ilman kasvuinvestointien vaikutusta. 

Parhaaksi työpaikaksi 
Parantaaksemme suoritustamme ja saa-
vuttaaksemme strategiset ja taloudelliset 
tavoitteemme haluamme luoda Ramirentistä 
parhaan työpaikan. Kehittämällä Ramirentin 
johtamiskulttuuria ja turvallisuusstandardeja 
tähtäämme työpaikkojen parhaan neljän-
neksen joukkoon vuoteen 2020 mennessä.

Ramirentin taloudelliset tavoitteet

Strategiamme keskeiset tekijät

Suurten  
asiakkaiden 
ensisijainen  

valinta

Kasvua  
pienissä ja 

keskisuurissa 
asiakkaissa

Pääoma- 
tehokas 

kasvu

Palvelu Positiivisuus

Tiukempi 
johtaminen heikon 

kannattavuuden 
yksiköissä

Ramirentistä 
paras 

työpaikka

IFRS 16 –standardin käyt-
töönoton vuoksi Ramiren-
tin hallitus päätti 7.2.2019 
uudistaa taloudellisista 
tavoitteista Nettovelka/
Käyttökate-suhdeluvun. 
Uusi luku on <2,8-ker-
tainen (<2,5) jokaisen 
tilikauden lopussa. Muut 
taloudelliset tavoitteet 
säilyivät ennallaan.
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RAMIRENTILLA JA koko konevuokraustoimialalla on tärkeä rooli 
kiertotaloudessa, sillä toimiala lisää laitteiden käyttöastetta, jolloin 
omistamisen tarve vähenee, eikä uutta tarvitse aina valmistaa. 
Kiertotalous ei ole ainoastaan liiketoimintamme perusta, vaan 
myös visiomme kestävämmästä yhteiskunnasta.

Ramirent luo arvoa koko projektin elinkaaren ajan auttamalla 
asiakkaitaan siirtymään useista eri toimittajista yhteen kattavaan 
palveluntarjoajaan. Näin toimimalla kustannukset pienenevät ja 
läpimenoajat lyhenevät sekä projektien turvallisuus ja tehokkuus 
paranevat. 

Menestys syntyy 
jakamalla

Digitalisaatio
Kaiken yhteiskunnallisen ja liiketoiminnallisen 
muutoksen taustalla on keskeisenä voimana 
teknologian kehitys, joka parantaa Ramirentin 
tarjontaa ja ymmärrystä asiakkaan tarpeista. 
Uudet innovaatiot parantavat turvallisuutta, 
tiedonkulkua, projektiseurantaa ja 
ympäristötehokkuutta. 

Tunnusomaista
•  Asioiden Internet (IoT), uudet digitaaliset 

vuokraussovellukset, parempi tiedonkulku ja 
käyttöoikeuksien hallinta, uudet teknologiset 
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden 
innovaatiot

•  Parempi ennakointi digitaalisten 
suunnitteluohjelmien, kuten rakennuksen 
tietomallin (BIM, Building Information 
Modeling) avulla

Tuottavuuden 
parantaminen
Viime vuosikymmenen aikana tuottavuus on 
lähes kaksinkertaistunut teollisuudessa, mutta 
pysynyt ennallaan rakentamisessa. Tämä 
tuottavuusvaje tarjoaa mahdollisuuden auttaa 
asiakkaiden projekteja etenemään sujuvammin ja 
tehokkaammin. 

Tunnusomaista
•  Logistiikan optimointi, parempi suunnittelu ja 

tehostettu riskienhallinta rakennustyömailla

•  Luotettavat kumppanit tuovat asiakkaille 
mahdollisuuden keskittyä omaan 
ydinliiketoimintaansa

Kiertotalous
Asioiden jakaminen lähti alun perin liikkeelle 
tarpeesta säästää rahaa, aikaa ja ympäristöä. Nyt 
siitä on tullut arkipäiväistä, ja yritykset pyrkivät 
sen myötä myös optimoimaan toimintaansa käyt-
tämällä on demand -ratkaisuja ja -palveluita. 

Tunnusomaista 
•  Tarve tehokkaampaan laitteiden, henkilöstön, 

osaamisen ja pääoman käyttöön

•  Kun monta ihmistä käyttää samaa konetta, 
ympäristökuormitus pienenee

•  Laitteiden maksimaalinen käyttö 
vuokraamisen kautta vähentää uuden 
valmistamisen tarvetta

01 02 03

Liiketoimintaamme 
ohjaavat megatrendit: 

Muuhun kuin ydinliiketoimintaan liittyvien toimintojen ulkoistamisen 
edelleen jatkuva trendi tukee konevuokrauksen ja siihen liittyvien 
palveluiden myyntiä. Yhä lisääntyvä kysyntä turvallisemmalle ja 
vastuullisemmalle toiminnalle sekä kaupungistumisen, digitalisaa-
tion, muuttoliikkeen ja väestön ikääntymisen aiheuttamat raken-
teelliset muutokset muovaavat edelleen toimintaympäristöämme.
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Turvallisuus- ja vastuulli-
suusvaatimukset
Asiakkaiden kasvavat odotukset sekä tiuken-
tuva turvallisuutta ja ympäristöasioita koskeva 
sääntely, kuten EU:n tavoite vähentää päästöjä 
40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, saavat 
yritykset valitsemaan ympäristöystävällisempiä 
ratkaisuja. 

Tunnusomaista
•   Ympäristöystävällisen rakentamisen suunnit-

telu, fossiilisen polttoaineen kulutuksen vähen-
täminen, turvallisemmat työmaat tarkemman 
suunnittelun ja koulutuksen kautta

•  Tarve tehostaa ikääntyvien rakennusten 
energiatehokkuutta sekä korjata kosteus- ja 
homevaurioita

Kaupungistumisen 
kiihtyminen
Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin vaikuttaa 
kaupunkisuunnitteluun ja rakentamiseen. Poh-
joismaissa väestönkasvu keskittyy pääasiassa 
30 suurimmalle kaupunkialueelle, joissa asuu ny-
kyään reilusti yli puolet Pohjoismaiden väestöstä. 
Tämä tuo rakentajille turvallisuuteen, logistiik-
kaan ja suunnitteluun liittyviä tarpeita. 

Tunnusomaista 
•  Kasvava muuttoliike maaseudulta 

kaupunkikeskuksiin ja muilta mantereilta 
Eurooppaan

•  Rakentamisen kasvu, lisääntyvä 
konevuokraus- ja asiantuntijapalveluiden 
kysyntä 

Väestön muutos
Elinajanodotteen kasvu ja matala syntyvyys 
muovaavat asuntomarkkinoita, elämäntapoja ja 
työvoiman saatavuutta. Asuntorakentaminen on 
merkittävä tekijä konevuokrauksessa. 
 
Tunnusomaista
•   Perhekokojen ja kotitalouksien pieneneminen 

sekä uusien asumisratkaisujen tarve 
ikääntyneille 

•  Työvoiman kulttuurien, kielten ja uskontojen 
moninaisuus 

04 05 06



29 %
Palvelujen myynti

63 %
Konevuokraus

3 %
Käytettyjen 
koneiden myynti

5 %
Tavaroiden 
myynti
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RAMIRENT PARANTAA asiakkaidensa turvallisuutta ja 
tuottavuutta vuokrakoneilla ja -laitteilla sekä niihin liittyvillä 
palveluilla ja laaja-alaisella osaamisella. Liiketoimintamallimme 
ydin perustuu kaiken kokoisten asiakkaidemme tuottavuuden 
parantamiseen osana kiertotaloutta. 

Liiketoimintaamme vauhdittavia tekijöitä ovat tuottavuuteen, 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät nykyajan vaatimukset, 

Luomme arvoa 
sidosryhmillemme

kaupungistumisen kiihtyminen ja väestörakenteen muutos. Pyrimme 
sujuvaan tiedon, koneiden ja palvelujen kulkuun. Tämä puolestaan 
tehostaa toimintatapoja, vähentää kustannuksia ja seisonta-aikoja, 
parantaa tuoteominaisuuksia ja luo innovaatioita. Rakentamalla 
toimialan parhaan toimitusketjun parannamme palvelutasoa, 
teemme vuokrauksesta helppoa ja vahvistamme siten vuokraamisen 
hyötyjä omistamiseen verrattuna.

LiiketoimintamalliResurssit

Konevuokraus 
ja palvelut

Ihmiset ja osaaminen
• 2 905 sitoutunutta ammattilaista 

(HTV) 
• Luotettu brändi 
• Turvallisuus 
• Sertifikaatit (ISO, OHSAS)
• Tuotemerkit

Kalusto ja toimipisteet
• 250 000 vuokrakonetta ja –laitetta 
• 294 vuokraamoa 10 maassa
• Kalustokeskukset keskeisissä paikoissa
• Laaja valikoima palveluita

Taloudelliset resurssit
• Oma pääoma 292,8 miljoonaa euroa
• Kalustoinvestoinnit 181,2 miljoonaa 

euroa

Toimittajat ja  
alihankkijat
• 18 000 toimittajaa ja alihankkijaa, 

joiden kanssa pystymme vastaamaan 
asiakkaidemme tarpeisiin 294 konevuokraamoa
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RAKENNUSTEOLLISUUDESSA tarvitaan 
uudenlaisia keinoja toimialan kehittämiseksi, 
ja Ramirent on etulinjassa parantamassa 
rakennustyömaiden turvallisuutta, vastuulli-
suutta ja tehokkuutta. Investoimme vuonna 
2018 merkittävästi etenkin Suomessa ja 
Ruotsissa uusien digitaalisten työkalujen 
kehittämiseen. Kehitystyömme vastaa 
asiakkaidemme tarpeisiin ja koko toimialan 
tämänhetkisiin haasteisiin.

Uudet teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus 
(VR) ja lisätty todellisuus (AR), mahdollis-
tavat sujuvan rakennusprosessin koko sen 
elinkaaren ajan. VR- ja AR-teknologioilla 
on jo nyt tärkeä rooli rakennustyömaiden 
suunnittelussa, ja niiden merkitys kasvaa 
edelleen tulevina vuosina. 

Virtuaalitodellisuudella kohti 
vastuullisempia työmaita 

Ruotsissa Ramirentin suunnitteluosaston 
kehittämät uudet työkalut auttavat meitä ja 
asiakkaitamme viemään työmaiden turvalli-
suuden, tehokkuuden ja ympäristönäkökoh-
dat uudelle tasolle. 

Ainutlaatuinen Ramirent SitePlanner on 
työkalu, jossa rakennuksen tuotemalli (BIM) 
ja 3D-skannatut ympäristöt yhdistetään 
varmistamaan katkeamaton tiedonkulku 
digitaalisessa muodossa. SitePlanner auttaa 
esimerkiksi suunnittelemaan energiatehok-
kaan työmaan, optimoimaan logistiikkaa, 
tekemään virtuaalisia turvallisuustarkastuk-
sia sekä määrittelemään rakennusprojektin 
aikaisia mahdollisia riskialttiita toimintoja.

Ramirent TwinSite puolestaan palvelee 
sekä turvallisuuskoulutuksen että markki-
nointiviestinnän tarpeita. Turvallisuuskou-
lutussovellukset tarjoavat interaktiivisia ja 
aidontuntuisia koulutuksia, joiden tavoite on 
motivoida löytämään turvallisia tapoja työ-
kalujen ja laitteiden käyttöön. TwinSite-alus-
ta toimii myös toimittajiemme ja yhteistyö-
kumppaneidemme omana viestintäalustana.

Ramirent SitePlanneria ja Ramirent Twin-
Sitea voi käyttää myös tavallisen tietoko-
neruudun kautta 2D-muodossa. Ramirent 
on ottanut molemmat työkalut käyttöön 
vuonna 2018, ja niitä kehitetään edelleen 
vuoden 2019 aikana.

Vaikutukset

Omistaja-arvo
• Vertailukelpoisen osa-

kekohtaisen tuloksen 
kasvu 26,3 % 

• Vertailukelpoinen 
sitoutuneen pääoman 
tuotto ROCE 16,8 % 

• Nettovelka/käyttökate 
1,7x 

• Osingonjakosuhde  
104 % tilikauden  
tuloksesta 

Yhteiskunnallinen 
arvo
• Tuloverot 11,5 milj. euroa 
• Suorat hankinnat 242,1 

miljoonaa euroa
• Kiertotalouden edistämi-

nen jakamalla koneita ja 
laitteita

• Työtä 2 905 vuokrauksen 
ammattilaiselle

Asiakasarvo
• Sujuvaa palvelua posi-

tiivisella asenteella
• Laaja kalustovalikoima 

ja ammattilaispalvelut
• Parantunut turvallisuus 

ja tehokkuus
• Optimoitu energianku-

lutus ja kuljetukset työ-
maille ja niiltä takaisin

Työntekijäarvo
• Paras työpaikka
• Palkat yhteensä 118 

miljoonaa euroa
• Jatkuvat kehittymis-

mahdollisuudet
• Johtajuusindeksi 74,8
• Sitoutumisindeksi 83,9
• Tapaturmataajuus 8,1
• Monimuotoisuus ja 

syrjinnän vastainen 
kulttuuri

Ram
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PALVELEMME LAAJAA ASIAKASKUNTAA 
kotitalouksista aina suurimpiin rakennustyö-
maihin ja teollisuuskohteisiin kymmenessä 
maassa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. 

Ramirentilla on yksi Euroopan laajimmista 
vuokraamoverkostoista ja tuotevalikoimista. 
2 905 vuokrauksen ammattilaistamme täyt-
tää asiakkaidemme paikalliset vuokraus- ja 
palvelutarpeet sujuvasti, kustannustehok-
kaasti ja aina positiivisella asenteella.  

Tämä on Ramirent
Visiomme on tarjota asiakkaillemme vertaansa 
vailla oleva palvelukokemus ja tehdä koneiden 
omistamisesta pitkällä aikavälillä tarpeetonta. 
Tuemme asiakkaitamme tehokkuuden ja 
turvallisuuden parantamisessa yhdistämällä 
laitteet, palvelut ja osaamisemme räätälöidyiksi 
vuokrausratkaisuiksi.

Ramirentin tuoteportfolioon kuuluvat 
kontit ja työmaatilat, telineet ja sääsuojat, 
sähköistys- ja lämmityslaitteet, torninosturit 
ja hissit, suuret rakennuskoneet, turva- ja 
tukilaitteet, nostimet ja pienkoneet. 

Tarjoamme myös kokonaisratkaisuja, 
jotka yksinkertaistavat asiakkaidemme 
liiketoimintaa. Tuomme arvoa koko projektin 
elinkaareen auttamalla asiakkaitamme 
siirtymään useista eri toimittajista yhteen 
palveluntarjoajaan, mikä vähentää 
kustannuksia, lyhentää läpimenoaikoja 

sekä parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. 
Asiakkaamme saavat enemmän tietoa ja 
toimialakokemusta käyttöönsä turvallisten 
ja kestävien ratkaisujemme avulla.

Ramirent tarjoaa koneiden ja laitteiden 
lisäksi palveluita työmaan suunnitteluun ja 
olosuhdevalvontaan, työmaan tuki-,
logistiikka- ja tankkauspalveluita, 
turvallisuussuunnittelua sekä koulutusta. 
Tavoitteemme on tehdä kaiken kokoisista 
rakennustyömaista turvallisempia ja 
ympäristöystävällisempiä.

Liikevaihto segmenteittäinHenkilöstö segmenteittäin 
2014−2018

■ Ruotsi 
■ Suomi 
■ Itä-Eurooppa
■ Norja 
■ Konsernin 
 henkilöstö
■ Tanska  
■ Lopetetut 
 toiminnot

Itä-Eurooppa 
17 %

Ruotsi  
38 %

Suomi 
27 %

Norja  
18 %

2014 2015 2016 2017 2018

25
76

26
54

26
86 28

20

29
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58 (57)

78 (79)

Itä- 
Eurooppa

Suomi

Norja

#2

#1

111 (108)

#1

40 (42)

#1

⬤  Markkina-asema 
⬤  Toimipisteet

Markkinajohtaja 8 maassa 
2 905 työntekijää (HTV) 
150 000 asiakasta
294 toimipistettä 10 maassa 
25 000 tuotetyyppiä
712 milj. euron liikevaihto

Tanska

Ruotsi

Ramirent-konsernin ra-
portoitavat segmentit oli-
vat 1.1.2018 alkaen Ruotsi, 
Suomi, Itä-Eurooppa, 
Norja ja Tanska. 3.12.2018 
Ramirent ilmoitti allekir-
joittaneensa sopimuksen 
Tanskan konevuokrauslii-
ketoimintansa myynnistä. 
Myytävät liiketoiminnat 
raportoidaan lopetettuina 
toimintoina vuoden 2018 
neljännestä neljännekses-
tä alkaen.

Liikevaihto asiakassektoreittain Myynnin jakauma Segmenttien osuus vertailu- 
kelpoisesta liiketuloksesta (EBIT)

Palvelujen 
myynti 29 %

Ruotsi  
38 %

Itä-Eurooppa  
27 %

Suomi 
25 %

Norja  
10 %

Rakentaminen 
57 %

Teollisuus 
18 %

Muut  
25 %

Konevuokraus 
63 %

Käytettyjen 
koneiden myynti  

3 %

Tavaroiden myynti 
5 %
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Ruotsi Vahvaa 
myynnin ja tuloksen kasvua Vuoden kohokohdat

• Hyvä kehitys pienten ja keskisuurten 
asiakkaiden keskuudessa

• Ramirent voitti useita uusia asiakkuuksia
• Tehdyt toimenpiteet työnantajamielikuvan 

kehittämiseksi 
• 10 % EBIT-tavoitetason ylittäneiden 

yksiköiden ja toimipisteiden määrä kasvoi 
selkeästi

78 (79) toimipistettä
838 (831) työntekijää
# 2 markkina-asema

Rakentamisen määrän kasvu
2018E: +2,0 %, 2019E: -3,8 %  
(Euroconstruct 11/2018)

YLEINEN RUOTSIN markkinatilanne oli 
vahva. Kysyntä oli hyvää ja sitä tuki aktii-
visuus rakennusteollisuudessa. Ruotsin 
segmentin liikevaihdon kasvu oli vahvaa 
useiden suurten rakennusprojektien ja 
markkinan aktiivisuuden ansiosta. Myynnin 
suotuisa kehitys jatkui Ruotsissa kaikilla 
alueilla, ja sitä tukivat sekä konevuokrauslii-
ketoiminta että palvelumyynti. 

Ramirent voitti useita uusia asiakkuuksia, ja 
panosti kasvuhankkeisiin erityisesti pienten 

ja keskisuurten asiakkaiden keskuudessa.
Segmentin kannattavuus parani vertai-
lukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna 
parantuneen operatiivisen tehokkuuden 
sekä hyvän kustannustehokkuuden ansios-
ta. Volyymikasvu ja logistiikan parantunut 
suorituskyky vaikuttivat myönteisesti vertai-
lukelpoiseen EBIT-liiketulokseen. 

Segmentin EBIT-liiketulosta painoivat Siir-
tokelpoiset tilat -liiketoiminnan myynnistä 
aiheutuneet kustannukset. 
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RAMIRENTIN VUOKRAAMO Ruotsin Morassa on onnistunut 
kääntämään toimintansa kannattavaksi lyhyessä ajassa yhtiön strate-
gisten tavoitteiden mukaisesti, ja liikevaihtokin on kaksinkertaistunut 
viimeisen vuoden aikana. 

Toiminnan tehostamistyö aloitettiin pullonkauloja purkamalla, ja kehi-
tystyötä on tehty koko toimipisteen henkilöstön voimin. Vuokraamon 
organisaatiokulttuuri on osallistava, eikä toimipistettä johdeta ylhäältä 
alas, vaan vuoropuhelussa asiakkaiden parissa työskentelevän 
henkilöstön kanssa. Näin kokemukset asiakasrajapinnasta saadaan 
mukaan päätöksentekoon, mikä osaltaan parantaa asiakaskokemusta 
ja toiminnan tehokkuutta. 

Hyvä johtaminen on ollut keskeinen tekijä Moran vuokraamon kannat-
tavuuden parantamisessa. Yhteistyö, avoimuus ja toisten auttaminen 
näkyvät vahvasti työyhteisössä, mikä vaikuttaa suoraan työn tuot-
tavuuteen. Henkilöstö on tiiviisti mukana suunnittelemassa yhteistä 
suuntaa ja ratkaisuja. Parantunut tehokkuus ei näy vain kannattavuus-
luvuissa, vaan myös henkilökunnalta saatu palaute on ollut myön-
teistä. Sujuvat prosessit tekevät työn mielekkääksi ja palkitsevaksi 
työntekijöille sekä parantavat työn tuloksia merkittävästi.

Moran vuokraamo on keskittynyt parantamaan markkinaosuuttaan 
etenkin pienten ja keskisuurten asiakkaiden keskuudessa Ramirentin 
strategian mukaisesti. Tavoitteisiin on päästy tehokkaalla verkostoi-
tumisella sekä asiakkaan tarpeita kuuntelemalla. Moran toimipisteen 
johtaja Fredrik Nallgård korostaakin ennakoinnin tärkeyttä ja jatkuvaa 
askeleen edellä olemista. Hänen mukaansa olennaisinta on se, 
onnistutaanko asiakkaiden haasteita ennustamaan ja pystytäänkö on-
gelmiin tarjoamaan asiakkaan tarpeiden mukainen ratkaisu sujuvasti 
ja positiivisella asenteella. 

Yhteistyöllä 
kannattavaan 
kasvuun
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Liikevaihto
Miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen  
liiketulos (EBIT)
Miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen sitoutuneen 
pääoman tuotto, ROCE

*Konsernin taloudellinen tavoite:   
ROCE 16 % vuoteen 2020 mennessä
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Vuoden kohokohdat
• Hyvä kannattavuus vertailukelpoisilla 

luvuilla mitattuna
• Työntekijöiden sitoutuminen ja 

johtamiskulttuuri pysyivät samalla hyvällä 
tasolla

• Myönteinen kehitys työturvallisuudessa
• SRV Kalusto Oy:n osto

58 (57) toimipistettä
564 (535) työntekijää
# 1 markkina-asema

Rakentamisen määrän kasvu
2018E: +2,8 %, 2019E: -1,2 %  
(Euroconstruct 11/2018)

MARKKINA KEHITTYI SUOMESSA 
myönteisesti, etenkin pääkaupunkiseudulla 
ja muissa kasvukeskuksissa. Lisääntyneestä 
kilpailusta huolimatta myynti kasvoi kaikilla 
alueilla ja myönteinen myynnin kehitys jatkui 
läpi vuoden. 

Suomen konevuokrausalalla jatkunutta 
vahvaa aktiviteettia tuki vankka kysyntä 
rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla. 
Palvelumyynnin liikevaihto kehittyi myöntei-
sesti useiden suurten projektien ansiosta. 

Joulukuussa 2018 Ramirent osti SRV Kalusto 
Oy:n, mikä vahvistaa johtavaa asemaamme 
Suomen markkinalla.

Suomessa toteutetut tehokkuuden kehit-
tämistoimenpiteet ovat alkaneet tuottaa 
tulosta. Kannattavuus oli hyvä vertailukel-
poisilla luvuilla mitattuna, ja kannattavuutta 
tukivat volyymikasvu sekä kustannustehok-
kuus. Ramirentin Siirtokelpoiset tilat -liike-
toiminnan myynnistä aiheutuneet kulut
rasittivat segmentin liiketulosta.

Suomi  
Parantunut tulostaso 



Telakalla 
työskentely vaatii 
erikoisosaamista
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MEYERIN TELAKALLA Turussa rakennetaan tuhansien 
työntekijöiden sekä erilaisten koneiden ja laitteiden avulla maailman 
suurimpien joukkoon kuuluvia risteilyaluksia. 

Olosuhteet telakalla ovat jo mittasuhteidenkin puolesta hyvin 
erilaiset kuin tavallisella rakennustyömaalla. 144 hehtaarin laajuinen 
telakka-alue on kuin pieni tehokkaasti toimiva kaupunki, jossa 
työntekijät ja erilaiset työkoneet kulkevat ristiin rastiin. 

Ramirent Finland aloitti Turun telakan konevuokrauskumppanina jo 
vuonna 2002. Telakalle toimitettavan kaluston määrä on kasvanut 
alkuvuosien telinetoimituksista monipuoliseksi palvelutoiminnaksi, 
joka kattaa rakennustelineet, henkilönostimet ja sääsuojat sekä 
laivatyömaiden sähköistyksen, lämmityksen ja valaistuksen. 

Laivanrakennusprosessi on tarkkaan suunniteltua ja aikataulutettua, 
jotta kaikki valmistuu oikeaan aikaan. Ramirent tarjoaa Meyer Turulle 
sen kaluston ja palveluiden kokonaisuuden, jota asiakas tarvitsee 
sujuvan ja turvallisen rakennustyön tueksi. Pitkän yhteistyön ja 
telakkaosaamisen kautta Ramirent pysyy jatkuvasti ajan tasalla 
työvaiheista sekä pystyy ennakoimaan kussakin työvaiheessa 
tarvittavan kaluston. 
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Vuoden kohokohdat
• Toimipisteverkoston laajentaminen 

usealla uudella toimipisteellä lähemmäs 
pieniä ja keskisuuria asiakkaita

• Vahva kehitys kaikissa kuudessa maassa
• Onnistuimme säilyttämään erittäin 

vahvan työntekijöiden sitoutuneisuuden 

111 (108) toimipistettä
752 (715) työntekijää
# 1 markkina-asema

Rakentamisen määrän kasvu
2018E: +10,8 %, 2019E: +7,9 % 
(Euroconstruct 11/2018, Forecon Baltic 
12/2018)

YLEINEN MARKKINATILANNE oli 
suotuisa Itä-Euroopan segmentissä, ja 
markkina pysyi aktiivisena koko vuoden. 
Kysyntä oli vahvaa kaikissa segmentin 
maissa, ja kasvua edisti konevuokrauksen 
suotuisa kehitys. Vuokrausliiketoiminnan 
kasvu oli vahvinta Baltian maissa, mutta 
kehitys oli positiivista kaikilla segmentin 
markkina-alueilla. Vahva keskittyminen 
pieniin ja keskisuuriin asiakkaisiin alkoi 
tuottaa tuloksia, ja toimipisteverkostoa 
laajennettiin usealla uudella vuokraamolla 
saatavuuden parantamiseksi.

Itä-Euroopan segmentin kannattavuus 
kehittyi myönteisesti kaikilla segmentin 
markkinoilla. Volyymin kasvu, hyvä myynnin 
jakauma sekä parantunut operatiivinen 
tehokkuus paransivat vertailukelpoista 
EBIT-liiketulosta. 

Toimipisteverkoston laajentaminen vaikutti 
myönteisesti sekä myynnin kasvuun että 
EBIT-liiketuloksen kehitykseen. 

Itä-Eurooppa  
Vahva myynnin kasvu
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Pitkäaikaista 
yhteistyötä 
asiakkaidemme 
kanssa 
RAMIRENTIN STRATEGISENA TAVOITTEENA on markkinaosuu-
den kasvattaminen pienten ja keskisuurten asiakkaiden keskuudes-
sa. Ramirentin tiivis yhteistyö puolalaisen pienen rakennusyhtiön 
Budohemin kanssa on hieno esimerkki toimivan yhteistyön molem-
minpuolisista hyödyistä. Budohem on toiminut Puolan rakennus-
markkinoilla jo melkein vuosikymmenen ajan. Yritys rakentaa taloja ja 
varastoja sekä tekee eritystöitä. 

Budohem vuokraa Ramirentilta erilaisia pienkoneita, yhteistyö on 
jatkunut yli kahdeksan vuoden ajan. Budohemin omistaja, Henryk 
Biadacz, arvostaa Ramirentin ammattimaista ja asiantuntevaa 
palvelua sekä proaktiivista lähestymistapaa turvallisuusasioissa ja 
sopivien ratkaisujen löytämiseksi asiakkaan ongelmiin. 

”Gliwicen vuokraamotyöntekijät ovat aina iloisia, ja asiakaspalvelun 
laatu on erinomaista. Täytyy myöntää, että Ramirent ei ole edullisin 
vaihtoehto, mutta haluan tehdä yhteistyötä yhtiön kanssa laitteiden 
laadun sekä henkilökunnan sitoutuneen asenteen vuoksi. Työsken-
tely Ramirentin kanssa tekee minun työstäni kaiken kaikkiaan paljon 
helpompaa”, Henryk Biadacz kertoo.

Jatkuva dialogi asiakkaidemme kanssa on olennainen osa luotta-
muksen rakentamista. ”Minun täytyy pystyä luottamaan yhteistyö-
kumppaneihini. Ramirentin työntekijät ovat aina tavoitettavissa, ja he 
tarjoavat minulle riittävän tuen. Ramirentiltä saan aina tarvitsemani, 
ja jos joku laite puuttuu, tilaa henkilökunta sen minulle muualta. Voin 
aina luottaa Ramirentin apuun”, Biadacz jatkaa. 

Liikevaihto
Miljoonaa euroa

2014 2015 2016 2017 2018

Vertailukelpoinen 
liiketulos (EBIT)
Miljoonaa euroa

2014 2015 2016 2017 2018

Vertailukelpoinen sitoutuneen 
pääoman tuotto, ROCE

*Konsernin taloudellinen tavoite:   
ROCE 16 % vuoteen 2020 mennessä
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Vuoden kohokohdat
• Vahva kasvu pienten ja keskisuurten 

asiakkaiden keskuudessa 
• Tapaturmataajuus laski alle neljään
• Selvä parannus työntekijöiden 

sitoutuneisuudessa sekä johtamisen 
kehittämisessä

• Turvallisuustuotteiden myynnin kasvu

40 (42) toimipistettä
375 (396) työntekijää
# 1 markkina-asema

Rakentamisen määrän kasvu
2018E: +0,9 %, 2019E: +4,0 %  
(Euroconstruct 11/2018)

YLEINEN MARKKINATILANNE Norjan 
konevuokrausmarkkinalla pysyi suotuisana, 
ja kysyntä kehittyi myönteisesti. Norjan 
segmentin myynti kasvoi etenkin toisen 
vuosipuoliskon aikana – myynnin kasvu oli 
laaja-alaista kaikissa asiakasryhmissä ja 
erityisen vahvaa Suur-Oslon alueella. Panos-
tus pieniin ja keskisuuriin asiakkaisiin näkyi 
edelleen vahvasti, ja myyntiaktiivisuus tässä 
asiakasryhmässä oli ennätyksellisen korkea.

Segmentin vertailukelpoinen EBIT-liiketulos 
kehittyi positiivisesti suotuisan myynnin 
kehityksen sekä sisäisten tehostamistoi-
menpiteiden ansiosta. Uudelleenjärjestelyt 
jatkuivat kannattavuuden parantamiseksi 
heikon tulostason yksiköissä vuoden viimei-
sellä neljänneksellä. 

Ramirentin Siirtokelpoiset tilat -liiketoimin-
nan myynnistä sekä uudelleenjärjestelyistä 
aiheutuneet kustannukset painoivat seg-
mentin liiketulosta.

Norja  
Tulosparannus jatkui
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Tavoitteena 
turvallisempi 
työpaikka
TURVALLISUUS ON AINA ETUSIJALLA Ramirentin toiminnassa. 
Myös kehittämiemme turvallisuustuotteiden valikoimaa on 
laajennettu vastaamaan asiakkaidemme kasvavaan kysyntään. 

Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia 
turvallisuusratkaisuja, ja esimerkiksi Norjassa olemme edistyneet 
tavoitteissamme nopeasti. Turvallisuustuotevalikoimaan tekemämme 
panostukset ovat alkaneet näkyä, ja tuotekategorian liikevaihto 
on ollut huomattavassa kasvussa kuluneen vuoden aikana. 
Olemme onnistuneet kasvattamaan turvallisuustuotteidemme 
liiketoimintaa merkittävästi yhdessä motivoituneen ja innostuneen 
myyntiorganisaatiomme kanssa.

Olemme edistyneet myös tavoitteessamme olla asiakkaiden 
ensisijainen valinta turvallisuuskumppaniksi sekä toimialan paras 
turvallisuuskouluttaja Norjassa. Menestyksemme on suora seuraus 
hyvin tehdystä strategisesta suunnitelmasta ja sen toteutuksesta. 
Koko myyntiorganisaatiomme on koulutettu kuluneen vuoden 
aikana turvallisuustuotteisiin, ja myyjämme ovat osallistuneet 
aktiivisesti asiakastyöhön vuoden aikana. 

Lisääntynyt turvallisuustuotteiden kysyntä on vahva 
osoitus siitä, että asiakkaamme ovat entistä tietoisempia 
turvallisuusnäkökohdista. Uskomme, että turvallisuustuotteissa on 
suuri tulevaisuuden kasvupotentiaali, ja sitoudumme olemaan alan 
turvallisuuden edelläkävijä myös tulevaisuudessa. 

Liikevaihto
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Ramirent on sitoutunut käyttämään resursseja tehokkaasti 
ja minimoimaan ympäristövaikutuksiaan koneiden 
koko elinkaaren osalta. Autamme myös asiakkaitamme 
pienentämään ympäristövaikutuksiaan. Tämä vaatii 
kaluston tehokasta käyttöä sekä tarkkaa kuljetusten 
suunnittelua. Kiinnitimme vuonna 2018 lisäksi erityistä 
huomiota tavaran- ja palveluntoimittajiemme arviointiin, 
vastuulliseen hankintaan sekä jätteidenkäsittelyyn. 

Ympäristö-
tehokkuutta fiksulla 
logistiikalla ja 
hankinnoilla
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VASTUULLISUUSTEEMOJEMME 
VUODEN KOHOKOHDAT esitellään 
raportin vastuullisuusosiossa. Hallituksen 
toimintakertomuksen ei-taloudellisen 
tiedon osiossa sivuilla 44-46 kerrotaan 
siitä, miten vastuullisuuttamme johdetaan 
ja mitä menettelytapoja noudatamme. Se 
sisältää myös tärkeimmät ei-taloudelliset 
suorituskykymittarit sekä vuoden 2018 
saavutuksemme.

Vastuullisuussaavutuksemme

Asiakkaidemme, työntekijöidemme 
ja urakoitsijoidemme turvallisuus on 
etusijalla kaikissa Ramirentin toiminnoissa. 

Ramirent jatkoi turvallisuustuotteiden 
kehittämistä vuonna 2018 sekä kokeili 
virtuaalitodellisuuden ja lisätyn 
todellisuuden innovaatioita asiakkaiden 
rakennustyömaiden turvallisuuden 
parantamiseen. Tavoitteemme on 
tehdä rakennusalasta turvallisempi ja 
varmistaa samalla rakennustyömaiden 
ja muiden teollisuusympäristöjen 
kustannustehokkuus. 

Ramirent on panostanut vahvasti 
johtamisen laatuun vuoden 2018 
aikana. Tavoitteenamme on kehittää 
Ramirentistä paras työpaikka tarjoamalla 
sujuvaa palvelua positiivisella 
asenteella sekä toinen toisellemme 

että asiakkaillemme. Olemme myös 
terävöittäneet perehdytysprosessiamme ja 
työnantajamielikuvaamme. Jatkamme työtä 
näiden teemojen parissa vuonna 2019. 

Olemme sitoutuneet käyttämään 
resursseja tehokkaasti, huomioimaan 
toimintamme ympäristövaikutukset 
sekä minimoimaan vaikutukset koko 
toimintamme elinkaaren ajan. Vuonna 
2018 keskityimme toimittajiemme 
arviointiin, vastuulliseen hankintaan ja 
jätteidenkäsittelyyn. Tarkka logistiikan 
suunnittelu takaa sen, että voimme 
pienentää ympäristöjalanjälkeämme, koska 
suurimmat ympäristövaikutuksemme 
aiheutuvat juuri kuljetuksista.

Kiertotalous 
toimintamme ytimessä
Vuokraaminen on vastuullinen valinta, ja asiakkaamme kulkevat 
kohti kiertotaloutta vuokraamalla laitteita omistamisen sijaan. 
Ramirentin tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet ovat turvallisuus, 
työntekijöiden sitoutuminen, johtajuus, ympäristöystävälliset laitteet 
sekä koneiden turvallinen ja tehokas käyttö.
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Teema Mittari Ramirentin strategian elementit

Pääomatehokas 
kasvu

Parhaaksi työpaikaksi panostamalla 
johtamiseen ja turvallisuuteen

Turvallisuus Tapaturmataajuus (LTIFR) ⬤

Työntekijöiden sitoutuminen Sitoutumisindeksi ⬤

Johtamisen laatu Johtajuusindeksi ⬤

Turvallisuustuotteet Turvallisuusvalikoiman myynnin kasvu ⬤

Ympäristö Ympäristöpoikkeamat ⬤

 

‘Menestys syntyy 
jakamalla’

Ramirentin vastuullisuusteemat:
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Vuokraaminen on 
vastuullinen valinta 
Vuokraamalla laitteita niiden omistamisen sijaan sekä 
käyttämällä Ramirentin tarjoamia kattavia palveluita 
asiakkaamme pystyvät pienentämään ekologista 
jalanjälkeään ja parantamaan siten toimintansa 
tehokkuutta.
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Kuljetuspäästöt pienemmiksi

Käynnistimme vuonna 2018 kuljetustenhal-
lintaohjelman, jolla tehostamme logistiik-
kaamme. Aloitamme vaikutusten mittauk-
sen, joka auttaa meitä ymmärtämään ja 
hallinnoimaan logistiikkamme aiheuttamia 
ympäristövaikutuksia entistä paremmin. 
Pystymme projektin edetessä mittaamaan 
ja hallinnoimaan CO2-päästöjämme ja 
tarjoamaan niistä tietoa asiakkaillemme. 
Hallintatyökalujen ja kuljetusten suun-
nittelutyökalujen käyttäminen tehostaa 
Ramirentin logistiikkaa. Työkalut otettiin 
käyttöön Ruotsissa ja Suomessa vuoden 
2018 aikana.

Tavoitteemme on suunnitella kuljetuksem-
me ympäristöä ja aikaa säästäen. Voimme 
kuljettaa vuokralaitteet tarvittaessa suo-
raan toimittajalta asiakkaamme työmaalle 
suunnittelemalla logistiikan huolellisesti. 
Tarkka suunnittelu mahdollistaa ympä-
ristöjalanjälkemme pienentämisen, koska 
suurimmat ympäristövaikutuksemme 
aiheutuvat kuljetuksista.

Ramirentin asiakkaat ovat entistä kiinnos-
tuneempia hybridi- ja sähkökäyttöisistä lait-
teista. Lisäsimmekin ympäristöystävällisten 
koneiden määrää vuonna 2018, jotta voimme 
tarjota asiakkaillemme yhä enemmän erilai-
sia vaihtoehtoja.

Vastuullista hankintaa

Koneiden hankinta on vastuullisuuden kan-
nalta ratkaiseva vaihe. Varmistamme han-
kintamme tehokkuuden erilaisin toimenpi-
tein. Kaikki alkaa huolellisella toimittajien 
valinnalla tarjouskilpailuissa, joissa otamme 
aina huomioon ympäristöön liittyvät kritee-
rit sekä Ramirentin eettiset ohjeet.

Jatkoimme vuonna 2018 tärkeimpien 
toimittajiemme auditoimista varmistaak-
semme tehokkuuden ja sujuvoittaaksemme 
hankintaprosessia. Teimme yhteensä 34 
meille strategisesti tärkeiden toimittajien 
auditointia, joissa keskityimme erityisesti 
kahteen kategoriaan: logistiikkaan ja kol-
mannen osapuolen työvoiman käyttöön.

Olemme myös jatkaneet hankinnan 
sähköisiin ratkaisuihin liittyvää työtämme. 
Tarkoituksemme on lisätä yhteistyötä 
avaintoimittajiemme kanssa keventämällä 
tuotteiden tilaamiseen liittyviä prosesseja. 
Sähköisen hankinnan ratkaisuissamme on 
kolme tuotekategoriaa, ja lisäämme jatku-
vasti mukaan uusia kategorioita.

Läpinäkyvyyttä jätteiden- 
käsittelyyn

Olemme panostaneet osassa toimintamai-
tamme erityisesti paikallisiin jätteidenkä-
sittelykoulutuksiin. Olemme vähentäneet 
jätteidenkäsittelykumppaneiden määrää 
sekä lisänneet kumppaneita koskevia vaa-
timuksiamme, joiden avulla pyrimme tehok-
kaaseen kierrätykseen ja korkealaatuiseen 
raportointiin. Kun perustamme toimenpiteet 
tarkkoihin raportteihin, pystymme lisäämään 
läpinäkyvyyttä ja tehostamaan toimintaam-
me maatasolla.

Parempaa energiatehokkuutta

Vuonna 2018 Ramirent toteutti vuoden 2016 
energiatehokkuusarviointien pohjalta erilai-
sia toimenpiteitä. Näitä olivat muun muassa 
ilmanvaihtokoneiden aika-asetusten säädöt, 
liiketunnistukseen perustuvien valaistus-
järjestelmien asentaminen pesupaikkoihin, 
sisälämpötilan laskeminen, siirtyminen 
LED-valoihin ja muut valaistuksen säädöt, 
siirtyminen itsestään sulkeutuviin ulko-oviin 
sekä IMS-järjestelmien säätäminen hiilidiok-
siditason mukaan. 

Ramirentin suorat ja epäsuorat 
vaikutukset ympäristöön

Toimipisteet Laitteiden 
ja koneiden 
hankinta

Korjaus ja 
huolto

Kuljetus Laitteiden 
ja koneiden 
käyttö

Käytettyjen 
koneiden myynti
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Turvallisuus ohjaa 
toimintaamme
Turvallisuus kaikissa muodoissaan on tärkeintä kaikessa 
Ramirentin toiminnassa. Asiakkaidemme, henkilöstömme ja 
urakoitsijoidemme työturvallisuus on meille aina etusijalla, 
ja vuoden 2018 aikana otimmekin useita askeleita kohti 
yhä parempaa turvallisuutta. Työ perustuu Ramirentin 
strategiaan, jossa turvallisuuden todetaan olevan olennainen 
osa parhaan työpaikan rakentamista. Lisäksi Ramirent auttaa 
asiakkaitaan parantamaan turvallisuuttaan ja tehokkuuttaan 
innovatiivisilla turvallisuustuotteilla, joita tutkimus- ja 
tuotekehitysyksikkömme kehittää.
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KOSKA TOIMITAMME KONEITA JA 
PALVELUITA yhä erittäin onnettomuus-
alttiille toimialoille, haluamme edistää 
aktiivisesti asiakkaidemme, henkilöstömme 
ja urakoitsijoidemme turvallisia työtapoja. 
Tavoitteenamme on parantaa turvallisuutta 
asiakkaidemme toimialoilla ja varmistaa sa-
malla sujuva ja kustannustehokas toiminta. 

Tavoitteemme on nolla tapaturmaa, ja 
tämän saavuttaminen on jatkuva prosessi. 
Pyrimme laskemaan tapaturmataajuutemme 
(LTIFR) vuoteen 2020 mennessä alle viiteen. 
Koska Ramirentin tapaturmataajuus kehittyi 
vuoden 2018 alussa negatiiviseen suuntaan, 
lisäsimme huomiotamme turvallisuuteen 
koko loppuvuoden ajan.

Yrityksen ylin johto seuraa turvallisuutta 
koskevia lukuja kuukausittain ja järjes-
tämme toimintamaidemme rajat ylittäviä 
turvallisuuskokouksia, joissa tarkastelemme 
onnettomuuksien juurisyitä. Olemme myös 
kiinnittäneet huomiota läheltä piti -tilantei-
siin sekä riskien havainnointiin tapaturmien 
ennaltaehkäisemiseksi. Vuoden 2019 alussa 
konserniin perustettiin uusi työterveys- ja 
turvallisuusjohtajan tehtävä, jolloin tur-
vallisuus saa entistä enemmän huomiota 
kaikessa toiminnassamme.

Keskitymme juurisyiden 
analysointiin

Olemme ottaneet käyttöön uuden mo-
biilisovelluksen, jolla pyrimme paranta-
maan toimintamme turvallisuutta kaikissa 
toimintamaissamme. Työntekijämme voivat 
raportoida työkalun avulla sekä positiivisista 
että kriittisistä havainnoistaan sekä läheltä 
piti -tilanteista ja auttaa meitä siten paran-
tamaan työympäristöämme ja työskentely-
tapojamme jatkuvasti. 

Jokaisella Ramirentin työntekijällä on 
mahdollisuus käyttää mobiilisovellus-
ta. Keskitymme tapaturmien juurisyiden 
analysointiin, joten emme halua vain mitata 
tapaturmien määrää, vaan todella ymmärtää, 
millaisia tapaturmia on sattunut ja millaisis-
sa olosuhteissa.

Käytämme raportointiin sovellusta, joka ta-
kaa, että dokumentaatiomme on tarkkaa ja 
ajantasalla, jolloin ymmärrämme, millaisissa 
tilanteissa onnettomuuksia on tapahtunut. 
Ramirentin paikalliset turvallisuuspanee-
lit tunnistavat onnettomuuksien yhteisiä 
tekijöitä ja laativat ennakoivia suunnitelmia 
tapaturmien ehkäisemiseksi.

Syksystä 2018 lähtien olemme seuranneet 
myös alihankkijoidemme tapaturmien mää-
rää kaikissa toimintamaissamme. Seuraa-
vassa vaiheessa laskemme tuntimäärät sekä 
muut merkittävät parametrit, joiden avulla 
saamme entistä tarkemman näkemyksen 
alihankkijoiden tapaturmista ja voimme 
kehittää tapoja niiden vähentämiseksi.

Ainutlaatuisia 
turvallisuustuotteita

Haluamme auttaa asiakkaitamme paran-
tamaan työturvallisuuttaan, minkä vuoksi 
kehitämme jatkuvasti uusia innovaatioita 
ja sovelluksia. Olemme myös todenneet 
kehitystarpeita nykyisessä tuotevalikoimas-
samme ja parannammekin valikoimaamme 
jatkuvasti. Ramirentillä on erillinen yksikkö, 
joka innovoi ja kehittää uusia turvallisuus-
tuotteita asiakkaidemme käyttöön. Olemme 
suunnitelleet viime vuosina erityisesti 
putoamissuojaukseen ja liikenneturvallisuu-
teen liittyviä tuotteita.

Tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme 
parhaita mahdollisia turvallisuusratkaisuja, 
ja esimerkiksi Norjassa tällä osa-alueella 
edistytään nopeasti. Se on suora seuraus 
hyvin tehdystä strategisesta suunnitelmasta 
ja sen toteutuksesta. Ramirentistä on hyvää 
vauhtia tulossa norjalaisten asiakkaiden 
ensisijainen kumppani turvallisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä sekä alan paras 
turvallisuuskouluttaja Norjassa. Lue lisää 
turvallisuustuotekategorian onnistuneesta 
kehitystyöstä sivulta 23.

Ramirent on aloittanut myös virtuaalista to-
dellisuutta (VR) ja lisättyä todellisuutta (AR) 
koskevat pilottiprojektit. Kysyntä entistä 
vastuullisempaan toimintaan kasvaa toimi-
alallamme, ja VR- ja AR-projektit auttavat 
sekä meitä että sidosryhmiämme toimimaan 
turvallisesti, tehokkaasti. Ramirentin VR- ja 
AR-innovaatioista, kuten tehokkaan raken-
nusprojektin suunnittelutyökalusta, löytyy 
lisätietoa sivulta 13.

Asiakkaiden turvallisuus on 
etusijalla

Vuokraamme asiakkaillemme laitteita, minkä 
lisäksi tarjoamme heille opastusta laitteiden 
käyttöön, koulutusta, turvallisuusohjausta 
sekä suojavarusteita, joilla varmistetaan 
laitteidemme turvallinen käyttö. Ramirentillä 
on laaja valikoima turvallisuuskoulutuksia, 
joita omat turvallisuusasiantuntijamme jär-
jestävät esimerkiksi paikan päällä työmailla. 
Koulutusvalikoimaamme kuuluvat esimerkik-
si putoamis- ja melusuojauksen sekä pölyn-
torjunnan koulutukset. Ramirentin koulu-
tusvalikoimaan kuuluu kymmeniä erilaisia 
yrityksen omalle henkilöstölle, urakoitsijoille 
ja asiakkaille suunnattuja turvallisuuteen 
liittyviä kursseja.
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Johtaminen  
ja sitoutuminen 
kehityskohteina
Johtamisella on tärkeä rooli siinä, että saamme 
asioita etenemään. Panostimmekin vuoden 2018 
aikana johtajiemme tukemiseen ja kehittämiseen. 
Strategiassamme olemme asettaneet 
tavoitteeksemme yltää sekä johtajuuden että 
henkilöstön sitoutumisen osalta huippuluokkaan 
vuoteen 2020 mennessä.



Ram
irent-konserni

Vastuullisuus
Tilinpäätös

Ramirentin vuosikertomus 2018 33

“Tapamme johtaa” käyttöön 
hyvin tuloksin

Määrittelimme vuonna 2018 avoimessa 
prosessissa yhdessä organisaatiomme 
kanssa Ramirentin ”Tapamme johtaa” 
-periaatteet ja otimme ne käyttöön kaikissa 
toimintamaissamme. Kaikki päällikköase-
massa toimivat työntekijämme osallistuivat 
työpajoihin, joissa keskusteltiin johtamisen 
tärkeydestä ja erilaisissa tilanteissa toimimi-
sesta sekä harjoiteltiin Ramirentin johtamis-
periaatteiden soveltamista jokapäiväisiin 
tilanteisiin. 

Ruotsissa käynnistimme johtajuusohjel-
man, jossa keskityttiin käyttäytymiseen ja 
teorioihin ja jonka kautta toimme työka-
luja johtajien ja päälliköiden päivittäiseen 
työhön. Kaikissa toimintamaissamme 
kehitetään paikallisia johtajuuskoulutuk-
sia ja esimerkiksi Suomessa ja Norjassa 
järjestimme menestyksekkäitä koulutuksia 
myyntihenkilöstöllemme ja Baltian maissa 
vuokraamoesimiehille. 

Kaikki päällikkömme saivat palautetta 
johtamistaidoistaan vuosittaisessa  
RamiEar-henkilöstökyselyssä, joka järjes-
tettiin marraskuussa. Johtajuuteen inves-
toiminen näkyi tuloksissa. Selkeä parannus 
johtajuuden osa-alueella nosti meidät 
globaalille huipputasolle.

Tähtäämme henkilöstön 
sitoutumiseen

Henkilöstön sitoutuminen oli yksi vuoden 
2018 painopistealueistamme. Teimme 
konkreettisia uudistuksia jokapäiväiseen 
työhömme: Sekä konsernin että segment-
tien johto vietti paljon aikaa kentällä vierail-
len vuokraamoissa, kalustokeskuksissa ja 
toimistoissa keskustelemassa ja kuuntele-
massa henkilöstöä. Kun ”Tapamme johtaa” 
-periaatteet oli saatu määriteltyä menestyk-
sekkäästi yhdessä, jatkoimme henkilöstön 
osallistamista uusien arvojen, mission ja 
vision luomisessa. Työntekijöitä kaikilta 
organisaatiotasoilta osallistui prosessiin.

Yksi tavoitteistamme on lisätä naisten 
määrää henkilöstössämme, koska naisten 
lukumäärä konevuokrauksessa on 
suhteellisen alhainen moneen muuhun 

toimialaan verrattuna. Olemme rekrytoineet 
naisia erityisesti Norjassa ja osoittaneet, 
että konevuokrausala sopii hyvin myös 
heille. Osana toimenpiteitä olemme 
liittyneet Norjan Female Future -verkostoon. 

Tehdyt toimenpiteet näkyivät positiivisena 
kehityksenä RamiEar-henkilöstökyselyn 
tuloksissa. Ei pelkästään johtamisen laadun, 
mutta myös sitoutumisen osa-alueella 
tulokset paranivat edellisen vuoden ennes-
tään korkealta tasolta ja ja ylsivät globaalille 
huipputasolle.

Kehitämme työntekijöiden 
osaamista

Yksi strategisista tavoitteistamme on tehdä 
Ramirentistä paras työpaikka keskittyen 
turvallisuuteen ja johtamiseen. Kaikki  
2 905 työntekijäämme ovat avainroolissa 
palvelemassa asiakkaitamme ja auttamassa 
heitä parantamaan työnsä tehokkuutta ja 
turvallisuutta. Uskomme, että hyvä palvelu 
lähtee siitä, että työskentelemme yhdessä 
sujuvasti ja aina positiivisella asenteella. 

Vuonna 2018 kävimme läpi ja yksinkertais-
timme työtekijöidemme osaamiseen liittyviä 
prosesseja. Otamme uudistetut prosessit 
käyttöön koko organisaatiossa vuonna 
2019. Vuoden aikana järjestimme Rami-
rent Akatemia -koulutuksia hankintoihin ja 
rahoitukseen liittyen. Ramirent Akatemia 
on Ramirentin sisäinen osaamisen kehi-
tysohjelma, joka avulla pyrimme lisäämään 
työntekijöidemme ammattitaitoa konsernin 
strategian kannalta tärkeillä osa-alueilla. 

Terävöitimme myös perehdytysprosessiam-
me erityisesti Ruotsissa, ja meillä on nyt 
prosessi niin Ramirentissä uransa aloittaville 
päälliköille kuin työntekijöillekin. Päälliköiden 
perehdytysprosessi koostuu muun muassa 
turvallisuuteen liittyvästä koulutuksesta. 
Muut Ramirent-maat ottavat jatkossa käyt-
töön samanlaisen prosessin. 
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Sidosryhmä Yhteistyö ja vuorovaikutus vuonna 2018

Asiakkaat
Palvelemme yli 150 000 asiakasta 294 
toimipisteessä kymmenessä maassa.

• Jatkuva vuoropuhelu vuokraus- ja ratkaisupalveluissa
• Koulutus laitteiden turvalliseen käyttöön
• Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta
• Asiakkaiden ääni tärkeässä roolissa brändimme uudistamisessa
• Turvallisuustapahtumat eri toimintamaissamme

Henkilöstö
Osaava ja motivoitunut henkilöstö on meille 
keskeinen voimavara. Vuoden 2018 lopussa 
työllistimme 2 905 työntekijää.

• Säännölliset kehityskeskustelut
• Päivittäinen vuoropuhelu tiimeissä
• Jatkuva turvallisuusvuoropuhelu ja -hallinta
• Työntekijät keskeisessä roolissa luomassa  “Tapamme johtaa” -periaatteita sekä 

uusia arvoja, missiota ja visiota
• Koulutukset ja osaamisen kehittäminen
• Säännöllinen henkilöstökysely RamiEar
• Jokaisessa maassa järjestettävä Rami Day -päivä

Sijoittajat ja osakkeenomistajat
Pitkän aikavälin tavoitteenamme on maksaa 
vähintään 50 prosenttia nettotuloksesta 
osinkoina. Noudatamme kaikessa 
toiminnassamme hyvän hallintotavan 
(Corporate Governance) ja riskienhallinnan 
periaatteita.

• Säännölliset tapaamiset sijoittajien ja analyytikkojen kanssa
• Sijoittajien ja analyytikoiden palveleminen digitaalisissa kanavissa
• Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin, osakeyhtiölain, muun 

soveltuvan lainsäädännön ja Ramirentin yhtiöjärjestyksen noudattaminen

Tavarantoimittajat
Valitsemme tunnettuja ja johtavia laitteiden ja 
koneiden toimittajia.

• Toimittajien arvioinnit ja auditoinnit parantavat toimittajasuhteiden hallintaa ja 
mahdollistavat vuoropuhelun

• Tuotteiden ominaisuuksien parantaminen yhdessä strategisten toimittajien kanssa
• Verkkoperehdytys myös toimittajien käyttöön

Paikallisyhteisöt
Olemme läsnä lähes 300 paikallisyhteisössä.

• Jatkuva yhteistyö paikallisten viranomaisten, päättäjien ja julkisyhteisöjen kanssa
• Opinnäytemahdollisuuksien tarjoaminen opiskelijoille

Toimialajärjestöt
Kehitämme konevuokrausalan vastuullisuutta.

• European Rental Associationin (Euroopan vuokraamoalan yhdistys, ERA)  
aktiivinen jäsen

Media • Palvelemme mediaa avoimesti ja julkisesti pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja 
säädösten mukaisesti mukaisesti

Yhteistyö 
sidosryhmiemme 
kanssa
Kohtaamme päivittäin tuhansia ihmisiä lukuisissa 
paikallisyhteisöissä. Teemme tiivistä yhteistyötä tärkeimpien 
sidosryhmiemme kanssa, kuuntelemme heitä ja kehitämme 
toimintaamme heidän tarpeidensa ja palautteensa mukaan.
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Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen 712,8 milj euroa (687,1)

Suoran taloudellisen lisäarvon jakautuminen (ei sis. liiketoiminnan kasvua) 580,1 milj euroa (557,7) 

Materiaalien 
ja palveluiden 
toimittajat
• Materiaalit ja palvelut 

242,1 (235,5) milj. 
euroa

• Liiketoiminnan muut 
kulut 94,4 (84,6) milj. 
euroa

Henkilöstö
• Palkat ja muut 

työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut  
173,5 (167,8) milj. 
euroa

Sijoittajat ja
rahoittajat
• Osingot  

47,5 (43,2) milj. euroa
• Rahoituskulut 

11,1 (13,0) milj. euroa

Julkinen sektori
• Tuloverot  

11,5 (13,6) milj. euroa

Liiketoiminnan 
kasvu
• Investoinnit 

199,5 (166,4) milj. 
euroa

Taloudellista arvoa 
sidosryhmillemme

Ramirentin vahvan taloudellisen aseman 
ja pääomatehokkaan kannattavan kasvun 
strategiamme ansiosta voimme täyttää si-
dosryhmiemme tarpeet, odotukset ja vaati-
mukset. Hyvä taloudellinen tuloksemme luo 
perustan vastuullisuusalueiden täyttämisek-
si aina sosiaalisesta vastuusta ympäristö-
vastuuseen. Luomme toimintamme tuotoilla 
taloudellista hyvinvointia sidosryhmillemme. 

Epäsuorat taloudelliset 
vaikutukset

Tarjoamme asiakkaillemme hyvin huollettuja 
koneita ja laitteita, jotta heidän ei tarvitse 
investoida omaan kalustoon. Parannamme 
myös asiakastoimialojemme tuottavuutta, 
sillä ratkaisumme vapauttavat aikaa ja 
pääomaa ydinliiketoimintaan. Lisäksi 
vaikutamme yksityiseen kulutukseen 
toimintamaissamme Ramirentin 
työntekijöille maksettujen palkkojen kautta. 

Suorat taloudelliset vaikutukset

Ramirent-konsernin koko vuoden 
liikevaihto kasvoi 6,9 % vertailukelpoisilla 
valuuttakursseilla laskettuna. Konsernin 
raportoitu liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 
711,7 (685,5) miljoonaa euroa. Konsernin 
vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) kasvoi 
106,8 (89,4) miljoonaan euroon ja oli 15,0 % 
(13,0 %) liikevaihdosta. Tuloverojen määrä 
oli -11,5 (-13,6) miljoonaa euroa.
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Hallituksen 
toimintakertomus
Ramirent lyhyesti
Ramirent on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita 
rakentamiseen ja muuhun teollisuuteen. Autamme 
asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti ja tehokkaasti 
vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla 
sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 
työntekijää 294 konevuokraamossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa. 
Vuonna 2018 Ramirent-konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa 
euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq Helsingissä (RAMI). 
Ramirent – Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi.

Tuloskatsaus
Jatkuvat toiminnot
Ramirent-konsernin tammi-joulukuun liikevaihto kasvoi 6,9% 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Kaikkien 
segmenttien liikevaihto kasvoi. Kasvu oli voimakkainta Itä-
Euroopassa ja Ruotsissa. Sekä konevuokraus että palvelumyynti 
tukivat konsernin kasvua, mutta käytettyjen koneiden myynti laski. 
Konsernin raportoitu liikevaihto kasvoi 3,8% ja oli 711,7 (685,5) 
miljoonaa euroa. 

Segmenttikohtainen 
liikevaihdon kehitys 
(milj. EUR)

Tammi−
joulukuu 

2018

Tammi−
joulukuu 

2017 Muutos

Muutos  
vertailukelp. 

kursseilla

Osuus 
konsernista 

2018
Ruotsi 272,2 260,3 4,6 % 11,3 % 38,3 %

Suomi 194,1 191,5 1,4 % 1,4 % 27,3 %

Itä-Eurooppa 119,6 111,0 7,8 % 7,6 % 16,8 %

Norja 124,2 121,2 2,5 % 5,4 % 17,5 %

Muu myynti ja segmenttien välisen 
liikevaihdon eliminointi 1,6 1,5

Liikevaihto yhteensä 711,7 685,5 3,8 % 6,9 % 100,0 %

Konsernin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) kasvoi 106,8 (89,4) 
miljoonaan euroon ja oli 15,0 % (13,0 %) liikevaihdosta. Kaikki 
segmentit paransivat vertailukelpoista liiketulostaan (EBIT) 
selvästi. Parannus oli erityisen suuri Itä-Euroopassa, Norjassa 
ja Ruotsissa. Konsernin tammi-joulukuun liiketulos (EBIT) laski 
66,9 (90,7) miljoonaan euroon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan 
myyntiin liittyvistä kuluista ja Norjan liiketoiminnan uudelleenjär-
jestelykuluista johtuen. Aineellisten hyödykkeiden poistot olivat 
yhteensä 112,3 (102,1) miljoonaa euroa ja aineettomien hyödyk-
keiden poistot olivat 23,7 (7,9) miljoonaa euroa. Lukuihin sisältyy 

29,3 miljoonaa euroa Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan myynnis-
tä aiheutuvia aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja. 
Segmentteihin kohdistamattomat erät sisältävät yritysmyynteihin 
liittyviä kuluja ja varojen alaskirjauksia 4,0 miljoonaa euroa, muita 
konsernitason nettokuluja sekä sisäisen katteen eliminoinnin 
segmenttien välisestä myynnistä.

Fortrent-konsernin (yhteisyritys Venäjällä ja Ukrainassa) netto-
tulos oli 1,0 (2,0) miljoonaa euroa. Ramirentin osuus nettotulok-
sesta oli 0,5 (1,0) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 
segmenteittäin (milj. EUR ja 
osuus liikevaihdosta)

Tammi−joulukuu 
2018 % liikevaihdosta

Tammi−joulukuu 
2017 % liikevaihdosta

Ruotsi 43,9 16,1 % 36,4 14,0 %

Suomi 27,8 14,3 % 25,3 13,2 %

Itä-Eurooppa 31,0 25,9 % 23,5 21,2 %

Norja 11,8 9,5 % 8,7 7,1 %

Segmenteille kohdistamattomat erät −7,6 −4,4

Yhteensä 106,8 15,0 % 89,4 13,0 %
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa (EBIT) (milj. EUR)
Tammi−joulukuu 

2018
Tammi−joulukuu 

2017
Ruotsi −8,7 −
Suomi −4,3 −
Itä-Eurooppa − −
Norja −21,8 1,3
Segmenteille kohdistamattomat erät −5,1 −
Yhteensä −39,9 1,3

Raportoitu liiketulos (EBIT) 
segmenteittäin (milj. EUR ja 
osuus liikevaihdosta)

Tammi−joulukuu 
2018 % liikevaihdosta

Tammi−joulukuu 
2017 % liikevaihdosta

Ruotsi 35,2 12,9 % 36,4 14,0 %
Suomi 23,5 12,1 % 25,3 13,2 %
Itä-Eurooppa 31,0 25,9 % 23,5 21,2 %
Norja −10,1 −8,1 % 10,0 8,2 %
Segmenteille kohdistamattomat erät −12,7 −4,4
Yhteensä 66,9 9,4 % 90,7 13,2 %

Nettorahoituserät olivat -10,5 (-12,3) miljoonaa euroa sisältäen 
nettovaikutukseltaan -0,6 (-1,4) miljoonaa euroa valuuttakurssi-
voittoja ja -tappiota. Tuloverojen määrä oli -11,5 (-13,6) miljoonaa 
euroa. Jatkuvien toimintojen kauden tulos oli 44,9 (64,8) miljoo-
naa euroa. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,74 
(0,59) euroa. Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto 
(ROCE) oli 16,8 % (14,4 %) ja vertailukelpoinen oman pääoman 
tuotto (ROE) 26,7 % (21,7 %). Bruttoinvestoinnit jatkuvien toimin-
tojen pitkäaikaisiin varoihin nousivat 192,7 (154,9) miljoonaan 
euroon tai 27,1 %:iin (22,6 %) liikevaihdosta.

Lopetetut toiminnot
Lopetettujen Tanskan liiketoimintojen liikevaihto oli 38,8 (38,2) 
miljoonaa euroa ollen lähellä edellisvuoden tasoa. Liiketulos (EBIT) 
parani merkittävästi ja oli 4,1 (-1,4) miljoonaa euroa tai 10,7 %  
(-3,6 %) liikevaihdosta. Tuloslaskelmassa yhdellä rivillä esitettävä 
nettotulos oli 3,0 (-1,3) miljoonaa euroa. 

Taseessa myytävänä oleviksi luokitellut varat olivat 37,9 miljoo-
naa euroa ja myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat olivat 6,0 
miljoonaa euroa. 

Konserni sisältäen lopetetut toiminnot
Emoyhtiön omistajille kuuluva katsauskauden tulos oli 47,8 (63,5) 
miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,44 (0,59) 
euroa ja sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) oli 10,2 % (14,0 %) 
ja oman pääoman tuotto (ROE) 16,6 % (22,0 %).

Bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin kasvoivat 199,5 
(166,4) miljoonaan euroon ja olivat 28,0 % (24,3 %) liikevaihdos-
ta. Konsernin investoinnit koneisiin ja laitteisiin nousivat 181,2 
(153,2) miljoonaan euroon. Vuokrakoneiden ja -laitteiden myynti 
oli 22,1 (29,0) miljoonaa euroa. Investointisitoumukset vuokrako-
neisiin olivat joulukuun 2018 lopussa 27,9 (23,6) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli 188,5 (199,8) miljoonaa euroa, mis-
tä käyttöpääoman muutos oli 4,3 (0,9) miljoonaa euroa. Inves- 
tointien rahavirta oli -147,8 (-148,2) miljoonaa euroa. Rahavirta 
investointien jälkeen oli 40,7 (51,6) miljoonaa euroa. 

Taloudellinen asema
Konsernin nettovelka oli joulukuun 2018 lopussa 350,6 (337,9) 
miljoonaa euroa. Nettovelan taso vastaa 119,7 %:n (109,2 %) 

nettovelkaantumisastetta. Nettovelan suhde rullaavaan 12 kuu-
kauden käyttökatteeseen (EBITDA) oli 1,7x (1,7x), pysyen hyvällä 
tasolla alle Ramirentin pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteen, 
joka on korkeintaan 2,5x jokaisen tilikauden lopussa.

Joulukuun 2018 lopussa Ramirentillä oli nostettuna sitova 
yhteensä 75,0 miljoonan euron laina, pitkäaikaisia luottolimiittejä 
kahdella rahalaitosten kanssa tehdyllä eri sopimuksella yhteensä 
320,0 miljoonaa euroa, sekä nostamaton sitova 50,0 miljoonan 
euron laina Euroopan Investointipankista. Ramirent laski liikkeelle 
100,0 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan 
vuonna 2013. Lisäksi vuonna 2018 on käytetty vakuudetonta 
250,0 miljoonan euron kotimaista yritystodistusohjelmaa.

Sitovien lainojen keskimääräinen erääntymisaika 31.12.2018 oli 
2,6 vuotta. Ramirentin luottojärjestelyt rahoituslaitosten kanssa 
erääntyvät vuosina 2020, 2022, 2023 ja 2024. Joukkovelkakirja-
laina erääntyy vuonna 2019.

Joulukuun 2018 lopussa Ramirentilla oli käyttämättömiä sitovia 
luottolimiittejä yhteensä 194,2 (208,9) miljoonan euron arvosta. 
Lainasalkun keskimääräinen korko oli 1,6 % (1,8 %). Lainasalkun 
keskimääräinen korko sisältäen korkosuojaukset oli 1,8 % (1,9 %). 

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 292,8 
(309,5) miljoonaa euroa ja konsernin omavaraisuusaste 33,9 % 
(36,2 %). Taseen ulkopuoliset leasing-vuokravastuut joulukuun 
2018 lopussa olivat 88,0 (82,0) miljoonaa euroa liittyen pääasias-
sa kiinteistöihin.

Konsernin rakenne
Ramirent julkisti 30.7.2018 myyvänsä Siirtokelpoiset tilat -liiketoi-
minnan Procuritas Capital Investors VI Holding AB:lle. Yrityskau-
pan arvo on noin 53 miljoonaa euroa. Kauppa saatiin päätökseen 
1.11.2018. Ramirentin Siirtokelpoisilla tiloilla on 18 työntekijää 
Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Tanskassa. Vuonna 2017 sen 
liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa ja liiketulos (EBIT) 3,5 
miljoonaa euroa. 

Julkistamiseen liittyen kaikki Siirtokelpoiset tilat -liiketoimin-
taan liittyvät varat ja velat luokiteltiin myytävänä oleviksi IFRS 5:n 
mukaisesti. Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminta sisällytettiin Rami-
rentin konsolidoituun tulokseen kaupan toteutumiseen saakka, 
mikä tapahtui 1.11.2018. IFRS 5:n mukaisesti pitkäaikaisiin varoihin 
ei ole enää tehty myyntipäätöksen jälkeen poistoja.

Ramirent ilmoitti 3.12.2018 allekirjoittaneensa sopimuksen 
Tanskan konevuokrausliiketoimintansa myynnistä Tanskan 
suurimmalle konevuokrausyritykselle G.S.V. Materieludlejning 
A/S:lle. Yrityskaupan arvo on noin 33 miljoonaa euroa ja sen 
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arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 alussa. Kauppaan sovelletaan 
tavanomaisia sopimusehtoja, ja se edellyttää kilpailuviranomais-
ten hyväksyntää. Ramirentin 130 työntekijää Tanskassa jatkavat 
myytävän liiketoiminnan palveluksessa vanhoina työntekijöinä.

Myydyt liiketoiminnat raportoidaan lopetettuina toimintoina 
vuoden 2018 neljännestä neljänneksestä alkaen. Tulos raportoi-
daan kohdassa ”Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot” ja 
sitoutunut pääoma ”Myytävänä oleviksi luokitellut varat” ja ”Myy-
tävänä oleviin varoihin liittyvät velat” vuoden 2018 neljännestä 
vuosineljänneksestä alkaen siihen saakka, kun yrityskauppa on 
saatu päätökseen.

Ramirent tiedotti 19.12.2018 allekirjoittaneensa pitkäaikaisen 
yhteistyösopimuksen SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa. Osana järjestelyä 
Ramirent osti SRV:n sisäisen kalustonvuokrausyhtiön SRV Ka-
lusto Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan arvo oli 21 miljoonaa 
euroa. Yhtiö yhdistetään Ramirentin tuloslukuihin 1.1.2019 alkaen. 

Ramirent tiedotti 20.12.2018 saaneensa päätökseen Ramirentin 
ja Cramon yhteisyrityksen, Fortrentin, strategisten vaihtoehtojen 
kartoittamisen. Analyysin lopputuloksena Fortrentin strateginen 
painopiste on jatkossa Venäjän liiketoiminnoissa, optimoiden 
kassavirtaa ja velkojen takaisinmaksua omistajille. Tämä tarkoit-
taa, että Fortrentin Ukrainan liiketoiminnot lopetetaan vuoden 
2019 aikana. Uudelleenjärjestelyn kustannukset ovat noin 0,5 mil-
joonaa euroa. Fortrentin liikevaihto vuonna 2017 oli 31,8 miljoo-
naa euroa, josta Ukrainan liiketoiminnan osuus oli 2,1 miljoonaa 
euroa. Fortrentin omistus säilyy ennallaan.

Katsaus segmenteittäin
Ramirent-konsernin raportoitavat segmentit olivat 1.1.2018 alkaen 
Ruotsi, Suomi, Itä-Eurooppa, Norja ja Tanska. Uusi Itä-Eurooppa- 
segmentti muodostettiin yhdistämällä Baltia- ja Europe Central 
-segmentit. Raportissa esitettävät vertailukausien tiedot muutet-
tiin vastaavasti. 

Ramirent ilmoitti 3.12.2018 allekirjoittaneensa sopimuksen 
Tanskan konevuokrausliiketoimintansa myynnistä. Myytävät 
liiketoiminnat raportoidaan lopetettuina toimintoina vuoden 2018 
neljännestä neljänneksestä alkaen. Niiden tulos raportoidaan 
kohdassa ”Katsauskauden tulos, lopetetut toiminnot” sekä vuo-
delta 2018 että 2017 ja sitoutunut pääoma kohdissa ”Myytävänä 
oleviksi luokitellut varat” ja ”Myytävänä oleviin varoihin liittyvät 
velat” vuoden 2018 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen 
siihen saakka, kun yrityskauppa on saatu päätökseen. Näin ollen 
Ramirentilla on 1.10.2018 alkaen neljä raportoitavaa segmenttiä: 
Ruotsi, Suomi, Itä-Eurooppa ja Norja.

Ruotsi
Ramirent on toiseksi suurin konevuokrausalan yhtiö Ruotsissa 
palvellen asiakkaita maanlaajuisesti yhteensä 78 toimipisteessä.

Avainluvut  
(milj. EUR)

Tammi−
joulukuu 

2018

Tammi−
joulukuu 

2017 Muutos
Liikevaihto 272,2 260,3 4,6 %

Vertailukelpoinen EBIT 43,91 36,4 20,5 %

Osuus liikevaihdosta, % 16,1 % 14,0 %

EBIT 35,2 36,4 −3,3 %

Osuus liikevaihdosta, % 12,9 % 14,0 %

Vertailukelpoinen ROCE (%) 20,9 % 17,3 %

ROCE (%) 17,1 % 17,3 %
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -8,7 milj. euroa 1-12/2018

 
Rakennusalan vahva aktiviteetti tuki kysyntää Ruotsin kone-
vuokrausmarkkinoilla. Ruotsin liikevaihto kasvoi 4,6% tai 11,3% 
vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Positiivinen 

liikevaihdon kehitys aiheutui konevuokrauksen kasvusta kaikilla 
alueilla sekä palvelumyynnin vahvasta kasvusta suurten toimitila-
rakentamisen projektien ansiosta.

Segmentin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) kasvoi 43,9 
(36,4) miljoonaan euroon. Hyvä volyymin kasvu, parantunut 
operatiivinen tehokkuus sekä kustannusten hallinta paransivat 
vertailukelpoista liiketulosta (EBIT). Segmentin liiketulos 
(EBIT) laski 35,2 (36,4) miljoonaan euroon Siirtokelpoiset tilat 
-liiketoiminnan myynnistä johtuneiden kulujen vuoksi.

Suomi
Ramirent on suurin konevuokrausalan yhtiö Suomessa palvellen 
asiakkaita maanlaajuisesti yhteensä 58 toimipisteessä.

Avainluvut  
(milj. EUR)

Tammi−
joulukuu 

2018

Tammi−
joulukuu 

2017 Muutos
Liikevaihto 194,1 191,5 1,4 %

Vertailukelpoinen EBIT 27,81 25,3 9,8 %

Osuus liikevaihdosta, % 14,3 % 13,2 %

EBIT 23,5 25,3 −7,2 %

Osuus liikevaihdosta, % 12,1 % 13,2 %

Vertailukelpoinen ROCE (%) 17,9 % 18,3 %

ROCE (%) 15,2 % 18,3 %
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -4,3 milj. euroa 1-12/2018

Vakaa kysyntä rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla tuki 
kysyntää Suomen konevuokrausmarkkinoilla tammi-joulukuussa 
2018. Suomen liikevaihto kasvoi 1,4% rakentamisen ja teollisuu- 
den sektoreilla olevien suurten projektien hyvän kehityksen 
ansiosta.

Segmentin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) kasvoi 27,8 (25,3) 
miljoonaan euroon hyvän volyymikasvun ja kustannustehok- 
kuuden ansiosta. Segmentin liiketulos (EBIT) laski 23,5 (25,3) 
miljoonaan euroon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan myynnistä 
johtuneiden kulujen vuoksi.

Itä-Eurooppa
Ramirent on suurin konevuokrausalan yhtiö Itä-Euroopan maissa 
ja palvelee asiakkaita yhteensä 111 toimipisteessä Baltian maissa, 
Puolassa, Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa.

Avainluvut  
(milj. EUR)

Tammi−
joulukuu 

2018

Tammi−
joulukuu 

2017 Muutos
Liikevaihto 119,6 111,0 7,8 %

Vertailukelpoinen EBIT 31,0 23,5 32,0 %

Osuus liikevaihdosta, % 25,9 % 21,2 %

EBIT 31,0 23,5 32,0 %

Osuus liikevaihdosta, % 25,9 % 21,2 %

Vertailukelpoinen ROCE (%) 21,6 % 18,9 %

ROCE (%) 21,6 % 18,9 %

Rakentamisen aktiviteettien jatkunut kasvu tuki Itä-Euroopan kone-
vuokrauksen markkinoiden hyvää kysyntää. Itä-Euroopan liikevaihto 
kasvoi 7,8 % tai 7,6 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu-
na. Myynti kehittyi positiivisesti kaikilla segmentin markkina-alueilla. 
Liikevaihdon kasvu oli vahvinta Baltian maissa. Vuonna 2018 Rami-
rent on avannut Itä-Euroopassa neljä uutta toimipistettä. 
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Segmentin liiketulos (EBIT) nousi 31,0 (23,5) miljoonaan euroon. 
Liiketulos (EBIT) parani hyvän volyymikasvun, suotuisan myynnin 
jakauman, parantuneen hintatason ja jatkuneen kustannustehok-
kuuden myötä. Liiketulos (EBIT) parani kaikilla segmentin markki-
na-alueilla merkittävästi.

Norja
Ramirent on suurin konevuokrausalan yhtiö Norjassa palvellen 
asiakkaita maanlaajuisesti yhteensä 40 toimipisteessä.

Avainluvut  
(milj. EUR)

Tammi−
joulukuu 

2018

Tammi−
joulukuu 

2017 Muutos
Liikevaihto 124,2 121,2 2,5 %

Vertailukelpoinen EBIT 11,81 8,72 36,2 %

Osuus liikevaihdosta, % 9,5 % 7,1 %

EBIT −10,1 10,0 n/a

Osuus liikevaihdosta, % −8,1 % 8,2 %

Vertailukelpoinen ROCE (%) 10,4 % 6,9 %

ROCE (%) −9,4 % 8,2 %
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -21,8 miljoonaa euroa 1-12/2018
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 1,3 miljoonaa euroa 1-12/2017

 
Yleinen markkinatilanne Norjan konevuokrausmarkkinoilla oli 
suotuisa vuoden 2018 aikana. Norjan liikevaihto nousi 2,5 % tai 
5,4 % vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna. Myynnin 
kasvu oli laaja-alaista kaikissa asiakasryhmissä. Kasvu oli vahvaa 
erityisesti Suur-Oslon alueella.

Segmentin vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) parani 11,8 (8,7) 
miljoonaan euroon myynnin kasvun ja jatkuneen toiminnan te-
hostamisen ansiosta. Segmentin liiketulos (EBIT) laski −10,1 (10,0) 
miljoonaan euroon Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan myynnistä 
johtuneiden kulujen vuoksi.

Henkilöstö, työturvallisuus ja toimipisteet
Vuoden 2018 lopussa Ramirentin henkilöstömäärä, henkilötyö-
vuotta (HTV) oli 2 905 (2 820). Ramirentin rullaava 12 kuukauden 
tapaturmataajuus (tapaturmat miljoonaa työtuntia kohden) oli 
8,1 (7,9). Ramirentin tavoitteena on laskea tapaturmataajuus alle 
viiteen vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2018 keskimääräinen 
henkilöstömäärä (HTV) oli 2 890 (2 774).

Henkilöstö keskimäärin (henkilötyövuotta) Toimipisteet
2018 2017 2016 2018 2017 2016

Ruotsi 842 808 757 78 79 78

Suomi 555 529 498 58 57 56

Itä-Eurooppa 742 706 749 111 108 101

Norja 390 401 401 40 42 42

Konsernitoiminnot1 233 192 161 − − −

Jatkuvat toiminnot 2 762 2 635 2 565 287 286 277

Lopetetut toiminnot 128 139 141 7 7 13

Yhteensä 2 890 2 774 2 706 294 293 290
1 Konsernin henkilökunta sisältää Ramirent Oyj:n, Ramirent Internal Services AB:n, Safety Solutions Jonsereds AB:n, Ramirent Shared Services AS:n sekä työmaatilojen 
kokoonpanotehtaan henkilökunnan Tallinnassa, Virossa.
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Vuoden 2015 osakepohjai-
sen kannustinjärjestelmän 
täytäntöönpano 
Ramirent Oyj:n hallitus päätti 8.2.2018 suunnatusta osakeannis-
ta liittyen palkkion maksamiseen Ramirent Oyj:n vuoden 2015 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella. Osakeannis-
sa 13.3.2018 luovutettiin 24 925 Ramirent Oyj:n hallussa olevaa 
omaa osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestel-
mään kuuluville avainhenkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. 
Palkkio sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia 
lisäosakkeita (Matching shares). Järjestelmän kriteerien perus-
teella ei ansaittu yhtään suoriteperusteista osaketta (Perfor-
mance shares). Yksityiskohtaiset tiedot ohjelman ehdoista on 
kerrottu 12.2.2015 julkaistussa pörssitiedotteessa. Osakkeiden 
luovuttaminen suunnatulla osakeannilla perustuu varsinaisen 
yhtiökokouksen 17.3.2016 antamaan valtuutukseen.

Pitkän aikavälin kannustin-
järjestelmät vuodelle 2019
Ramirent tiedotti 12.12.2018 yhtiön hallituksen hyväksyneen kaksi 
uutta kannustinjärjestelmää: Osakepalkkiojärjestelmän 2019-
2021 konsernin johtoryhmälle sekä viivästetyn kannustinjärjestel-
män 2019 yhtiön muille avainhenkilöille. 

Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 tarkoituksena on 
yhdistää omistajien ja johtoryhmän jäsenten tavoitteet yhtiön 
arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmä pyrkii lisäksi 
sitouttamaan johtoryhmän jäsenet yhtiöön ja tarjoamaan heille 
kilpailukykyisen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen 
perustuvan palkkiojärjestelmän. Tämän järjestelmän mahdollinen 
palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 
vuonna 2022.

Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 mahdollinen palkkio pe-
rustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) vuonna 2019 
sekä konsernin keskimääräiseen sitoutuneen pääoman tuoton 
(ROCE-%) kehitykseen vuosina 2019-2021. Osakepalkkiojärjes-
telmän 2019-2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yh-
teensä enintään noin 270 000 Ramirent Oyj:n osaketta sisältäen 
myös rahana maksettavan osuuden.

Ramirent Oyj:n hallitus hyväksyi myös uuden viivästetyn 
kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive Plan, DIP) 2019. 
Järjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian implemen-
tointia ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen ja sitouttava 
palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka 
on kalenterivuosi 2019 sekä kahden vuoden odotusjakso, jonka 
jälkeen mahdollinen palkkio maksetaan rahana vuonna 2022.

Kannustinjärjestelmä kohdistuu noin 150 avainhenkilöön. Jär- 
jestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu 
osallistujan lyhyen aikavälin kannustintavoitteisiin. Viivästetyn 
kannustinjärjestelmän 2019 perusteella vuonna 2022 maksetta- 
vat enimmäispalkkiot ovat yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. 
Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät kuulu viivästetyn kannustin-
järjestelmän piiriin.

Kaupankäynti osakkeilla
Ramirent Oyj:n markkina-arvo joulukuun 2018 lopussa oli 592,4 
(848,9) miljoonaa euroa. Markkina-arvo ilman yhtiön omia osak-
keita oli 586,3 (844,6) miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi 
katsauskauden lopussa oli 5,45 (7,81) euroa. Kauden korkein 
noteeraus oli 9,62 (9,50) euroa ja alin 5,06 (6,76) euroa. Kaupan-
käynnillä painotettu osakkeen keskihinta oli 7,33 (8,15) euroa. 

Tammi-joulukuussa 2018 osakkeen vaihto oli yhteensä 439,8 
(400,1) miljoonaa euroa, eli 60 036 990 (49 345 011)  vaihdettua 
osaketta, mikä vastaa 55,8 % (45,6 %) Ramirentin ulkona olevista 
osakkeista. Keskimääräinen päivittäinen vaihto osakkeella oli 

240 148 (196 594) kappaletta, mikä vastasi 1 759 365 (1 593 984) 
euron päivittäistä keskimääräistä vaihtoa.

Ramirent Oyj:n osakepääoma 31.12.2018 oli 25,0 miljoonaa euroa 
ja ulkona olevien osakkeiden lukumäärä 107 570 650 (108 145 725). 
Kesäkuussa 2018 Ramirent hankki 15.3.2018 pidetyn yhtiökokouk- 
sen valtuutuksen perusteella 600 000 yhtiön omaa osaketta. Jou-
lukuun 2018 lopussa Ramirent Oyj:llä oli hallussaan 1 126 678 (551 
603) yhtiön omaa osaketta eli 1,04 % (0,51 %) yhtiön kaikista osak-
keista. Joulukuussa Ramirent hankki 74 400 yhtiön omaa osaketta 
saman valtuutuksen perusteella. Osakekaupat selvitettiin 2.1.2019.

Muutokset konsernin johto-
ryhmässä ja hallituksessa
Ramirent tiedotti 17.8.2018 nimittäneensä Jonas Söderkvistin 
konsernin liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi 
1.9.2018 alkaen. Tehtävä on uusi, ja Söderkvistin vastuulle tulevat 
konsernin strategia, yrityskaupat ja -järjestelyt (M&A), uuden 
liiketoiminnan kehitys, IT ja digitalisaatio. 

Ramirent tiedotti 17.8.2018 myös nimittäneensä Erik Bengtsso-
nin Ruotsin ja Tanskan segmentistä sekä konsernin kalustosta ja 
hankinnoista vastaavaksi johtajaksi 1.9.2018 alkaen. Bengtsson 
on ollut Ramirentin hallituksen jäsen vuodesta 2017 asti, mutta 
tämän nimityksen vuoksi hän jätti hallituksen jäsenyyden elokuun 
2018 lopussa. 

Ramirent ilmoitti 9.10.2018, että konsernin talousjohtaja Pierre 
Brorsson jättää tehtävänsä henkilökohtaisten syiden vuoksi 
9.10.2018. Ramirentin liiketoiminnan kehityksestä vastaava 
johtaja, Jonas Söderkvist, toimii väliaikaisena talousjohtajana 
9.10.2018 alkaen. 

Ramirent tiedotti 3.12.2018 nimittäneensä kauppatieteiden 
maisteri Jukka Havian Ramirentin talousjohtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi. Hän ottaa tehtävän vastaan viimeistään 1.5.2019. Havia 
siirtyy Ramirentiin vastaavasta tehtävästä Tikkurila Oyj:stä, jossa 
hän on työskennellyt talousjohtajana vuodesta 2010 lähtien

Yhtiökokouksen 2018 
päätökset ja hallituksen 
järjestäytymiskokous
Ramirent Oyj:n vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin 
15.3.2018. Ramirent julkaisi yhtiökokouksen päätöksistä ja halli-
tuksen järjestäytymisestä pörssitiedotteet 15.3.2018. Pörssitie-
dotteet ja hallituksen jäsenten esittely ovat luettavissa Ramiren-
tin verkkosivuilla www.ramirent.com.



43Hallituksen toimintakertomus

Konsernin strategia ja 
taloudelliset tavoitteet 
2018-2020
”Pääomatehokas kannattava kasvu ydinliiketoiminnassamme” 
-strategian keskeiset tekijät vuosille 2018–2020:

Kasvu pienissä ja keskisuurissa asiakkaissa
Markkinaosuutemme pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on yhä 
keskimääräistä alemmalla tasolla, ja aiomme kasvaa parantamalla 
edelleen asiakaskokemusta ja kaluston saatavuutta.

Suurten asiakkaiden ensisijainen valinta
Haluamme entisestään vahvistaa asemaamme suurten asiakkai-
den ensisijaisena valintana tarjoamalla kehittyneitä kokonais- 
ratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, tuottavuutta ja vastuul- 
lisuutta rakennusalalla sekä muilla sektoreilla. Ramirentilla on 
markkinoiden paras tarjooma rakennusalan yritysten tuottavuu-
den parantamiseksi.

Alan parhaan toimitusketjun rakentaminen
Haluamme saavuttaa merkittävän parannuksen kaluston saata-
vuudessa, toimitusten tarkkuudessa ja toimitusketjun tehokkuu-
dessa vuoteen 2020 mennessä kehittämällä ja digitalisoimalla 
prosessejamme. Toimitusketjun hallinnassa on merkittävää 
hyödyntämätöntä potentiaalia.

Tiukempi suorituskyvyn johtaminen heikon kannattavuuden 
yksiköissä
Tähtäämme siihen, että vuoteen 2020 mennessä yhdenkään yksi-
kön tai toimipisteen liiketulosprosentti (EBIT %) ei jää alle 10:een. 
Otamme käyttöön selkeät suorituskyvyn mittarit koko yritykselle.

Pääomatehokas kasvu
Tähtäämme keskimääräistä nopeampaan kasvuun vähemmän 
pääomaa sitovissa tuotekategorioissa ja kasvatamme pääoma- 
tehokkuutta parantamalla toimitusketjua sekä optimoimalla 
korvausinvestointeja. Aiomme kasvaa vuosittain vähintään 2 
prosenttia ilman kasvuinvestointien vaikutusta.

Parhaaksi työpaikaksi keskittymällä johtamiseen ja 
työturvallisuuteen
Parantaaksemme suoritustamme ja saavuttaaksemme strategi-
set ja taloudelliset tavoitteemme, haluamme tehdä Ramirentistä 
parhaan työpaikan. Kehittämällä Ramirentin johtamiskulttuuria ja 
turvallisuusstandardeja tähtäämme työpaikkojen parhaan neljän-
neksen joukkoon vuoteen 2020 mennessä.

Ramirentin taloudelliset tavoitteet vuosille  
2018-2020
Mittari Tavoite
Osakekohtaisen tuloksen kasvu 
(CAGR) 

Kaksinumeroinen 
kasvuprosentti 2018–2020

ROCE 16 % vuoden 2020 loppuun 
mennessä

Osingonjakosuhde > 50 % tilikauden tuloksesta

Nettovelka/Käyttökate < 2,5-kertainen jokaisen 
tilikauden lopussa

IFRS 16 –standardin käyttöönoton vuoksi hallitus päätti 7.2.2019 
uudistaa taloudellisista tavoitteista Nettovelka/Käyttökate 
-luvun. Uusi luku on <2,8-kertainen (<2,5) jokaisen tilikauden 
lopussa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Riskienhallinta ja 
liiketoiminnan riskit
Ramirentin riskienhallinnan tarkoituksena on tarjota hallitukselle 
ja johdolle kohtuullinen varmuus yhtiön strategisten ja opera-
tiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudellisen raportoin-
nin luotettavuudesta ja oikeellisuudesta sekä sovellettavien 
säännösten ja sisäisten ohjeiden noudattamisesta. Ramirentin 
riskienhallinta on jatkuva liiketoimintaan kiinnittyvä prosessi, 
johon kiinteänä osana liittyy sisäisen valvonnan suunnittelu ja to-
teuttaminen. Keskeiset riskienhallinnan toimenpiteet on kuvattu 
Riskienhallintapolitiikassa ja taloudellisiin riskeihin liittyvät Ra-
hoituspolitiikassa. Riskienhallintaan liittyvät periaatteet perustu-
vat yleisesti hyväksyttyyn riskienhallinnan viitekehykseen (COSO 
2013) ja riskienhallinnan ISO 31000:2009 standardiin.

Liiketoimintojen ja yhteisten toimintojen johto on vastuussa 
riskienhallinnan toimeenpanosta. Jokaisessa liiketoimintayksi-
kössä talouspäällikkö vastaa riskienhallinnan koordinoinnista. 
Konsernitalous koordinoi riskienhallinnan prosesseja, analysoi 
riskejä ja riskienhallinnan toimenpiteitä ja valmistelee riskirapor-
tit konsernin talousjohtajalle ja toimitusjohtajalle läpikäytäväksi 
sekä raportoitavaksi työvaliokunnalle ja hallitukselle. Jokaisen 
työntekijän on tunnistettava ja hallittava riskit omalla vastuu- 
alueellaan.

Ramirent on kehittänyt yhtenäisen riskien arvioinnin ja rapor-
toinnin mallin. Riskien tunnistus perustuu liiketoimintatavoittei-
siin ja -mahdollisuuksiin. Riskit on priorisoitu sen perusteella, 
kuinka merkittäviä niiden taloudelliset vaikutukset olisivat ja 
kuinka todennäköisesti ne voisivat toteutua. Vaikutusta arvioi-
dessa otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi maine, 
ihmisten hyvinvointi ja ympäristö.

Riskeistä keskustellaan riskienhallinnan ohjausryhmässä seg-
mentti-, funktio- ja konsernitasolla. Konsernitalous valmistelee 
konsernin riskiraportin, jonka pääkohtia toimitusjohtaja kommen-
toi ja esittelee johtoryhmälle, työvaliokunnalle ja hallitukselle. 
Hallitus keskustelee merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuus- 
tekijöistä.

Keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät
Talouden syklit ja kilpailu
Asiakaskysynnän muutokset ja talouden syklit saattavat toteutua 
nopeasti ja niillä voi olla negatiivinen vaikutus rakennusteollisuu- 
den markkinaan sekä Ramirentin toimintaan ja taloudelliseen 
asemaan. Ramirent seuraa tarkasti talouden syklejä, ylläpitää 
laajaa ja moninaista asiakaskuntaa sekä valmiutta muutokseen. 
Ramirent toimii erittäin kilpaillussa toimintaympäristössä, jossa 
uudet tulokkaat voivat helposti löytää kilpailuetua suhteessa 
Ramirentiin. Ramirent panostaa voimakkaasti strategiansa mukai-
siin kilpailukykyä parantaviin toimenpiteisiin sekä suurissa että 
pienissä ja keskisuurissa asiakkuuksissa.

Toimitusketju
Toimitusketjun tehokkuuden ja palvelutason parantamisessa on 
tunnistettu uusia mahdollisuuksia. Ramirent rakentaa vuokraus- 
alan parasta toimitusketjua.

Tietoturvallisuus ja palvelut
Tietoturvallisuuden uhkien kasvava riski tai epäonnistuminen 
IT-palveluiden ja ratkaisujen toiminnan kontrolloinnissa liiketoi-
minnan tarpeiden tyydyttämiseksi saattaa aiheuttaa liiketoimin-
nan häiriöitä. Ramirentissa on meneillään konserninlaajuinen 
digitalisaation ja tietoturvallisuuden hallintaan liittyvä kehitystyö.

Lakien ja säännösten noudattamatta jättäminen
Ramirent toimii erilaisilla markkinoilla ja maissa, ja siihen koh-
distuu muutoksia paikallisissa laeissa ja säännöksissä sekä 
säännösten noudattamatta jättämisen riski, joka saattaa johtua 
riittämättömästä tietämyksestä. Ramirentin liiketoimintamalli ei 
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ole keskitetty, joten paikallinen johto on vastuussa paikallisen 
raportoinnin kontrolloinnista. Konserniohjeita annetaan, jotta 
voidaan varmentaa konserniraportoinnin riittävä laatu.

Väärinkäytökset ja petokset
Henkilöstöön tai ulkoisiin osapuoliin liittyy väärinkäytös- ja 
petosriskejä, vaikka Eettiset ohjeet (Code of Conduct) ovat julki-
sesti saatavilla, esitelty jokaiselle uudelle työntekijälle ja henki-
löstöhallinto ja esimiehet viestivät niistä säännöllisesti henkilös-
tölle. SpeakUp-linja on saatavilla ulkoisesti eri maiden kotisivuilla 
ja sisäisesti intranetissä. Jokaista kannustetaan raportoimaan 
kaikista huomaamistaan tai epäillyistä rikkomuksista joko henki-
lökohtaisesti tai nimettömästi, ja kaikki tapaukset tutkitaan. 

Taloudelliset riskit
Ramirentiin kohdistuu taloudellisia riskejä, kuten valuutta-, kor-
ko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Rahoitusriskien hallin-
nalla pyritään varmistamaan riittävä rahoitus operatiivisiin tarpei-
siin ja minimoimaan rahoituskustannukset sekä valuuttakurssien 
ja korkojen muutosten vaikutukset. Valuuttakurssien vaihtelu voi 
vaikuttaa merkittävästi Ramirentin tulokseen. Valuuttakurssivaih-
telujen vaikutus näkyy, kun Ramirentin euroalueen ulkopuolisten 
tytäryhtiöiden euromääräinen liikevaihto ja taloudellinen tulos 
muunnetaan euromääräiseksi. Valuuttakurssien muutokset voivat 
parantaa tai heikentää liikevaihtoa tai tulosta. Suojaustoimia 
hallinnoi konsernin rahoitusosasto riskien vähentämiseksi. Luot-
toriskillä tarkoitetaan sitä, että asiakas ei täytä sitoumuksiaan 
Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt arvioivat 
jatkuvasti myyntitoiminnan luottoriskejä ja asiakkaiden luottokel-
poisuutta ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman 
ja aikaisemmat kokemukset. Ennakkomaksuja, talletuksia sekä 
kolmannen osapuolen takuita otetaan riskin lieventämiseksi.

Yritysvastuu, selvitys 
muista kuin taloudellisista 
tiedoista 
Ramirentin liiketoimintamalli 
Haluamme auttaa asiakkaitamme parantamaan turvallisuut-
taan ja tehokkuuttaan ja tukea kestävää toimintaa. Jakamalla ja 
käyttämällä vuokralaitteita ja -koneita yhä uudelleen Ramirentilla 
on tärkeä rooli kiertotalouden osana. Koneiden, palveluiden ja 
tiedon sujuva kierto parantaa tuottavuutta ja pienentää ympäris-
tövaikutuksia. Tärkeimpiä keinoja, joilla Ramirent parantaa asiak-
kaidensa tuottavuutta, ovat turvallisuuden maksimointi, ensiluok-
kainen toiminta sekä koneiden ja palveluiden hyvä saatavuus. 

Ramirentin lähestymistapa vastuullisuustyöhön kiteytyy 
teemaan ’Menestys syntyy jakamalla’. Sen ytimessä ovat tur-
vallisuus ja turvallisuustuotteet, työntekijöiden sitoutumisen ja 
johtajuuden laadun parantaminen, moderni ja vähäpäästöinen 
kalusto, kemikaalien turvallinen ja tehokas käyttö sekä vastuulli-
set toimintaperiaatteet. Lähestymistapamme vastuullisuuteen on 
linjassa Ramirentin strategian kanssa.

Vastuullisuuden johtaminen 
Laatu- ja prosessien tehokkuuspäällikön johtama työterveys-, 
-turvallisuus-, ympäristö- ja laatu- (HSEQ) johtoryhmä laatii vuotui-
sen vastuullisuussuunnitelman. Liiketoimintayksikkömme laativat 
vuotuiset suunnitelmat keskeisten mittarien seuraamiseen. Kon-
sernin työterveys-, -turvallisuus-, ympäristö- ja laatuorganisaatio, 
henkilöstöhallinto ja johtoryhmä seuraavat mittareiden toteutu-
mista säännöllisesti. Johtoryhmä vastaa vastuullisuustavoitteiden 
asettamisesta ja johtamisesta konsernin tasolla. Myös Ramirentin 
hallitus seuraa vastuullisuuteen liittyviä teemoja. Vastuullisuus on 
päivittäisessä työssämme linjajohdon vastuulla. Henkilöstöhallin-

non johtoryhmä ja HSEQ-johtoryhmä ohjaavat työtä ja yhdistävät 
eri segmentit ja toiminnot. Sekä HSEQ-johtoryhmä että HSEQ-foo-
rumi tukevat toimintamaita terveyteen, turvallisuuteen, ympäris-
töön ja laatuun liittyvissä asioissa. Ne valmistelevat kehityspro-
jekteja, jakavat parhaita käytäntöjä konsernin sisällä ja seuraavat 
keskeisiä mittareita. 

Ramirentin ISO multisite-sertifikaatti (joka sisältää OHSAS 
18001 -standardit) ja laadunhallintajärjestelmä määrittävät Ra-
mirentin keskeiset liiketoimintaprosessit, vastuut, toimintatavat, 
periaatteet ja työkalut.

Vuonna 2018 käytössä olleet 
laadunhallintajärjestelmät  

Suomi, Ruotsi, Baltian maat, 
Tanska, Norja 

Ramirentin 
laadunhallintajärjestelmän 
multisite-sertifikaatti (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001)

Tšekin tasavalta ISO 9001, ISO 14001

Puola ISO 14001, OHSAS 18001

Slovakia ISO 9001, ISO 14001

Vastuulliset toimintaperiaatteet 
Työmme Ramirentissä perustuu keskeisiin lakeihin ja säädök-
siin sekä liiketoiminnan parhaisiin käytäntöihin, jotka on kirjattu 
konsernin toimintaohjeisiin ja periaatteisiin sekä paikallisiin käy-
täntöihin, malleihin ja ohjeistuksiin. Näitä kehitetään jatkuvasti 
vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä sekä mahdollisia riskejä, 
ja ne ohjaavat tapaamme toimia.

Keskeiset toimintaohjeet ja periaatteet
Ramirent on ottanut käyttöön seuraavat politiikat: Eettiset ohjeet 
(Code of Conduct), Laatupolitiikka, Työterveys-, turvallisuus- ja 
ympäristöpolitiikka, Riskienhallintapolitiikka, Sisäisen valvonnan 
politiikka, Rahoituspolitiikka, Sisäpiiripolitiikka, Päätöksenteon peri-
aatteet, Nimenkirjoituspolitiikka, Bonuspolitiikka, Kilpailulainsäädän-
nön noudattamisen periaatteet, Säännöstenmukaisuuden politiikka, 
Petosten ja korruption torjunnan politiikka ja Tietosuojapolitiikka.

Kehitys vuonna 2018
GDPR-asetukseen liittyvä Tietosuojapolitiikka otettiin käyttöön 
vuoden 2018 aikana. Muutoksia tehtiin Laatu-, Työterveys-, tur-
vallisuus- ja ympäristö-, Riskienhallinta- ja Rahoituspolitiikkoihin.

SpeakUp Line 
Ramirentin SpeakUp-viestikanava antaa kaikille työntekijöille 
mahdollisuuden ilmoittaa nimettömästi tai omalla nimellään 
häirinnästä, epäillyistä tai tunnistetuista taloudellisista tai muista 
väärinkäytöksistä. Palvelu on käytettävissä toimintamaidemme 
paikallisilla kielillä. Itsenäinen Sisäisen Tarkastuksen organisaatio 
tutkii kaikki epäillyt väärinkäytökset, ja ryhtyy tarvittaviin toi-
menpiteisiin. Tapaukset raportoidaan johtoryhmälle, Ramirentin 
hallitukselle ja sen työvaliokunnalle.

Global Compact -aloite
Ramirent liittyi Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact 
-aloitteeseen vuonna 2015. Vastuullisuusraportointimme noudat-
taa sen ihmisoikeuksien, työoloihin, ympäristöön ja korruption 
torjuntaan liittyviä periaatteita.

Hallinnointi 
Ramirent noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 
2015 julkaisemaa hallinnointikoodia, osakeyhtiölakia, muuta so-
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veltuvaa lainsäädäntöä ja Ramirentin yhtiöjärjestystä. Lisätietoja 
on Ramirentin tilinpäätöksessä ja osoitteessa www.ramirent.com.

Työturvallisuus
Työturvallisuus on Ramirentille ensiarvoisen tärkeää alan turval-
lisuuden edistämiseksi. Yrityksenä, joka palvelee laajaa asiakas-
kuntaa rakennus- ja valmistavassa teollisuudessa, haluamme 
edistää aktiivisesti turvallisuuskulttuuria yhtiön sisällä sekä 
yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme keskuudessa. 
Ramirent tarjoaa koulutusta koneiden ja laitteiden turvalliseen 
käyttöön sekä pyrkii luomaan turvallisen työympäristön.

Ramirent kehittää jatkuvasti sellaisia tapoja ja käytäntöjä, 
jotka auttavat rakennusprojekteja etenemään turvallisesti ja 
tehokkaasti kaikissa vaiheissa sekä valmistumaan ajallaan ja 
budjetissa. Ramirentin omassa tutkimus- ja tuotekehitystyössä 
keskitytään turvallisuuteen, erityisesti putoamissuojaukseen ja 
liikenneturvallisuuteen. Ramirent on kehittänyt asiakkaidensa 
rakennustyömailta vuoden aikana kerätyn koneiden käyttödatan 
perusteella uusia tuotteita, joissa on entistä parempia ja ainut-
laatuisia turvallisuusominaisuuksia.

Henkilöstöasiat 
Ramirent on sitoutunut tekemään yhtiöstä parhaan työpaikan, 
jossa työskentelee motivoitunutta ja sitoutunutta henkilöstöä, jolla 
on kyky tuottaa ensiluokkaisia tuloksia. Ramirent pyrkii saavutta-
maan tämän kehittämällä johtajuuttaan ja turvallisuuskulttuuriaan. 
Ramirent haluaa olla hyvä esimerkki siitä, kuinka alaa viedään kohti 
tiedostavaa ja nykyaikaista johtajuutta, jossa tasa-arvoiset mah-
dollisuudet ovat avoinna kaikille. Ramirent kehittää työympäristön 
turvallisuutta, työtyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista. 
Yhtiössä on nollatoleranssi kaikelle häirinnälle ja ahdistelulle. Ra-
mirentin tavoitteena on yhtenäinen suorituksen johtaminen sekä 
oikeudenmukainen palkitseminen ja suorituksen huomioiminen.

Työntekijöiden osaaminen ja 
sitoutuminen
Ramirent pyrkii nostamaan henkilöstönsä pätevyystasoa yhtiöl-
le strategisesti tärkeillä osa-alueilla, mikä samalla edistää myös 
työntekijöiden sitoutumista. Esimerkki tästä on Ramirent Acade-
my, konsernin sisäinen koulutusohjelma. Uusien työntekijöiden 
rekrytoinnissa Ramirentissä kuten monissa muissakin yhtiöissä 
digitalisaatio luo uusia vaatimuksia työntekijöiden taidoille.

Ramirentin johtamisen periaatteet määrittelevät, millaista hyvän 
johtajuuden Ramirentillä tulisi olla. Tavoitteena on luoda paras 
työpaikka ja ensiluokkainen asiakaskokemus kaikilla tasoilla. Joh-
tamisen periaatteemme on otettu käyttöön kaikissa toimintamais-
samme vuonna 2018. Kaikki esimiestason työntekijät osallistuivat 
johtamisperiaatteiden työpajoihin. 

Sosiaalinen ja työntekijöihin liittyvä 
riskinhallinta
Ramirentin Henkilöstöhallinnon johtoryhmä sekä terveys-, turval-
lisuus-, ympäristö- ja laatuasioista vastaava HSEQ-johtoryhmä 
hallinnoivat ja kehittävät yhdessä tärkeimpiä henkilökuntaan sekä 
toiminnan terveys- ja turvallisuusriskeihin liittyviä asioita. Rami-
rent on kehittänyt ja ottanut käyttöön sisäisiä kontrolleja, joilla 
minimoidaan työntekijöihin liittyviä riskejä, luonut toimintatapoja 
riskien siirtämiseen, jos niiden välttäminen ei ole mahdollista, ja 
ottanut vakuutuksia tiettyjen ennalta-arvaamattomien ja odotta- 
mattomien tapahtumien varalta. Työntekijöiden osaamiseen ja si-
toutumiseen liittyviä riskejä seurataan vuosittaisilla RamiEar-hen-
kilöstökyselyillä. Henkilöstön vuosittaiset kehityskeskustelut ovat 
avainasemassa työntekijöidemme hyvinvoinnin ja sitoutumisen 
tukemisessa.

Ramirentillä mahdolliset vaaratekijät jaetaan onnettomuuk-
siin, fyysisiin, kemiallisiin ja biologisiin riskeihin sekä fyysiseen 
ja psykososiaaliseen kuormitukseen. Onnettomuusvaara on 
esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijöiden on työskenneltävä 
ulkona vaikeissa sääolosuhteissa tai käytettävä standardista 
poikkeavia ja monimutkaisia koneita. Sosiaalisten ja työntekijöihin 
liittyvien riskien hallinta sisältää työmaiden, kaluston ja työtilojen 
fyysiset tarkastukset ja valvonnan (ylityövalvonnan, esimiestyön, 
lääkärintarkastukset, sisäiset tarkastukset) sekä data-analyysin 
ja tärkeimpien suorituskykymittareiden säännöllisen seurannan. 
Ramirent on panostanut laadukkaisiin ja turvallisiin työasuihin ja 
turvalaitteisiin sekä ohjeistanut työntekijöitään ja yhteistyökump-
paneitaan noudattamaan kaikkia turvallisuusohjeita Ramirentin 
työmailla. Työntekijät ja asiakkaat ohjeistetaan ja koulutetaan 
koneidemme ja laitteidemme turvalliseen käyttöön henkilövahin-
kojen välttämiseksi. 

Ihmisoikeudet, korruption vastaisuus ja 
lahjonta
Me Ramirentillä kunnioitamme päivittäisessä toiminnassamme 
ihmisoikeuksia, kuten ajatuksen-, mielipiteen- ja ilmaisunvapautta, 
järjestäytymisvapautta ja uskonnonvapautta sekä vapautta ihon-
väriin, ikään, kansallisuuteen, sukupuoleen tai seksuaaliseen suun-
tautumiseen perustuvasta syrjinnästä. Nämä YK:n Global Compact 
-aloitteen sekä Kansainvälisen työjärjestö ILO:n periaatteet luovat 
pohjan Ramirentin toimintatavoille ja muille sisäisille säädöksille ja 
käytännöille. Tavoitteenamme on työpaikka, jossa kohtaamme toi-
semme hymyillen ja palveluasenteella. Panostamme työympäristön 
turvallisuuteen, terveellisyyteen ja hyvään johtamiseen. 

Vuonna 2018 ei havaittu yhtään ihmisoikeusrikkomusta tai kor-
ruptio- ja lahjontatapausta. Ihmisoikeusrikkomusten, korruption ja 
lahjonnan estäminen on tavoitteenamme myös jatkossa. Pääs-
täksemme tähän tavoitteeseen kerromme työntekijöillemme sekä 
liikekumppaneillemme jatkuvasti Eettisistä ohjeistamme (Code of 
Conduct). Jokaisen uuden työntekijän tai liikekumppanin on hy-
väksyttävä yrityksemme Eettiset ohjeet ennen työn käynnistämis-
tä. Henkilöstöhallinto seuraa jatkuvasti ohjeiden noudattamisessa 
esiintyviä puutteita ja nostaa niitä esille. Ramirent arvioi toimitta-
jien ihmisoikeuksien noudattamista kilpailutusprosessissaan. Jos 
toimittajien tarkastuksissa havaitaan puutteita säädösten noudat-
tamisessa, ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Ympäristöasiat 
Resurssitehokkuus on liiketoimintamme ytimessä, sillä koneiden 
vuokraaminen ja jakaminen vähentää ympäristön kuormitusta. 
Ramirent tarjoaa ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja, jotka 
ovat myös taloudellisesti järkeviä. Etsimme myös aina innovatiivisia 
tapoja auttaa asiakkaitamme vähentämään ympäristövaikutuk-
siaan. Pyrimme myös minimoimaan oman toimintamme ympäristö-
kuormituksen. Huomioalueisiimme kuuluvat kuljetusten optimointi, 
energiatehokkuus, kemikaalien turvallinen ja tehokas käyttö sekä 
vesi- ja jätehuolto. 

Laadunhallintajärjestelmämme sisältää tärkeimmät ympäristö-
asioihin liittyvät toimintaohjeet ympäristövaikutusten arviointiin, 
kemikaalien käyttöön, jätehuoltoon ja haitallisten kemikaalien 
kuljetukseen. Mittaamme esimerkiksi toimintamme energiatehok-
kuutta, noudatamme energiatehokkuuslainsäädäntöä ja asetamme 
keskeisille mittareillemme paikalliset tavoitetasot ja toimintasuun-
nitelmat. Vuonna 2018 otimme käyttöön uuden strategisen mitta-
rin, jolla mitataan ympäristöpoikkeamia ja läheltä piti –tilanteita. 
Tuloksia seurataan kuukausittain ja vuosineljänneksittäin yhtiön 
ja segmenttien tasolla. Jätehuollossa parannamme yhteistyötä 
yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotta pystymme parantamaan 
sen laatua. Seuraamme sääntöjen ja säännösten kehitystä, muok-
kaamme rutiinejamme ja menettelytapojamme ja välitämme tietoa 
henkilöstöllemme ja asiakkaillemme.
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Kaluston elinkaarenhallinta 
Kaikilla Ramirentin koneilla on tavoitekäyttöikä. Pyrimme jatku-
vasti päivittämään nykyistä kalustoamme vastaamaan uutta tek-
nologiaa tai lainsäädäntöä. Huolehdimme siitä, että työntekijäm-
me saavat riittävän käyttökoulutuksen toimittajilta, jotta heidän 
osaamisensa taso on riittävä asiakkaidemme kouluttamiseen. 
Kalustollamme on säännöllinen huolto- ja kunnostusohjelma. Kun 
laite lähestyy käyttöikänsä loppua, arvioimme, onko perusteel-
linen kunnostus tarpeen ja järkevää. Kunnostamisohjelma voi 
pidentää koneen käyttöikää viidellä vuodella.

Optimoidut kuljetukset
Suurin osa ympäristörasituksestamme aiheutuu kuljetuksista. Ra-
mirentin tavoitteena on optimoida kuljetuksia parantaaksemme 
asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta ja siten myös toimin-
tamme ympäristötehokkuutta. Logistiikan huolellisella suunnitte-
lulla voimme tarvittaessa toimittaa laitteen suoraan toimittajalta 
asiakkaamme työmaalle. Optimoimme kalustokeskusverkostoam-
me ja tehostamme kuljetuksiamme entisestään optimoimalla 
reittivalintoja sekä keskittämällä varastointia maantieteellisesti 
tiiviisti rakennetuilla alueilla. Tähtäämme samoihin myynti-lukui-
hin pienemmällä kalustokapasiteetilla. Tämä tukee osaltaan myös 
pääomatehokkaan kasvun tavoitettamme.

Ympäristöriskien hallinta
Ramirentin suurimpiin ympäristöriskeihin kuuluvat toiminta omis-
sa tiloissa, kaluston käsittely, korjaus ja huolto, kaluston kuljetus 
ja hävittäminen, työmaatilojen ja rakennustelineiden valmistus, 
pystytys ja purkaminen sekä projektityömaiden johtaminen. 

Ympäristöön liittyvät vaatimukset ulottuvat omista toimistamme 
myös alihankkijoihimme, jotta asiakkaamme tietävät, että tarjon-
tamme vastaa ympäristöstandardeja. Ramirentin ympäristöriskien 
hallinta perustuu konsernitasoisiin periaatteisiin.

Ramirentin terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasioista 
vastaava HSEQ-johtoryhmä vastaa ympäristöriskien hallinnasta 
ja toimii ennakoivasti niiden vaikutusten välttämiseksi. Ramiren-
tin segmentit ovat paikallisesti kehittäneet ja ottaneet käyttöön 
sisäisiä kontrolleja keskeisten ympäristöriskien lieventämisek-
si. Ympäristöriskien hallinta kattaa työmaiden, kiinteistöjen ja 
valvontatoimien fyysiset tarkastukset sekä data-analyysin ja 
tärkeimpien suorituskykymittareiden säännöllisen seurannan.

Hankinta
Ramirentillä on noin 18 000 toimittajaa. Valitsemme toimittajam-
me huolellisesti tarjouskilpailuissa, jotka sisältävät aina ympä-
ristöön liittyvät kriteerit ympäristöhallintajärjestelmistä resurssi-
tehokkuuteen ja eettisiin ohjeisiin. Muut valintakriteerit liittyvät 
muun muassa yhtiön profiiliin, laatuun, luotettavuuteen, logistiik-
kaan, tuotekehitykseen, teknologiseen edelläkävijyyteen, osaa-
miseen, elinkaarenaikaiseen tukeen, tuottavuuteen, alihankinta-
ketjuun sekä taloudellisen aseman arviointiin. Myös päästötasot 
otetaan yhä useammin huomioon uusia koneita hankittaessa. 

Olemme määrittäneet konsernitason ohjeistukset toimitus-
ketjun hallintaan, kun taas jokapäiväinen hallinta ja toiminta 
hoidetaan paikallisesti. Lisäksi kaikille toimipisteille on annettu 
ohjeistus siitä, mitä toimittajia käytetään. Laajaa toimittajakan-
taamme arvioidaan jatkuvasti säännöllisillä auditoinneilla.

Ramirentin keskeisimmät ei-taloudelliset tavoitteet
Indikaattori Tavoite 2018 2017
Turvallinen työpaikka (LTIFR)1 Tapaturmien määrä <5 v. 2020 8,1 7,9

Johtamisen laatu (Leadership Index)2 Parhaassa neljänneksessä vuonna 2020 74,8 74,4

Työntekijöiden sitoutuminen (Engagement Index)2 Parhaassa neljänneksessä vuonna 2020 83,9 83,0

Turvallisuusvalikoiman myynti (Myynnin kasvu, %) Vuosittainen myynnin kasvu >7%/v. 12,4 12,8

Ympäristöpoikkeamat Ei merkittäviä poikkeamia 0 n/a

Muut ei-taloudelliset tavoitteet 
Indikaattori Tavoite 2018 2017
Henkilöstön sukupuolijakauma Naisten osuuden kasvattaminen 16/84% 16/84%

Ihmisoikeusrikkomukset, korruptio ja lahjonta Ei yhtään tapausta 0 0

Kierrätysjätteen osuus kokonaisjätteen määrästä 50% 88% 84%

Jätteen kokonaismäärä, T3 Laskeva 5,6 4,5

Kokonaissähkönkulutus, MWh4 Laskeva 19,8 19,6

Käytettyjen kemikaalien määrä Tason ylläpitäminen 1 060 1 054
1 LTIFR – Tapaturmataajuus, tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
2 Vuoden 2018 luku on RamiEar-työntekijätutkimuksesta marraskuussa 2018 ja vertailuluku on tammikuun 2018 tutkimuksesta.
3 Ilman Itä-Eurooppaa, suhteessa liikevaihtoon
4 Toimipisteissä, kalustokeskuksissa ja toimistoissa, suhteessa liikevaihtoon

Vastuullisuusteemojen mittausperiaatteet
Nimetyt ihmiset keräävät vuokraamoissa ja kalustokeskuksissa 
ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatutiedot. Maakohtaiset HR- 
ja HSEQ-toiminnot vastaavat maakohtaisen tiedon keräämisestä 
paikallisia ja konsernintasoisia tietojärjestelmiä käyttäen. Konser-
nin HR- ja HSEQ-toiminnot kokoavat konserninlaajuisen tiedon.

Kapasiteetin muutokset  
Vuokraustoimipisteiden ja kalustokeskusten kokonaislukumäärä 
vaihteli vuoden mittaan yksittäisten toimipisteiden avaamisesta 
ja sulkemisesta johtuen. Myös Ramirentin palvelujen kysyntä 
vaikuttaa ympäristölukuihin, kuten jätteen määrään.
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GRI-indeksiin perustuva raportointi
Ramirentin vastuullisuusraportointi viittaa seuraaviin GRI-rapor-
tointiohjeiston sisältöihin:
• 302-1 Energiankulutus organisaation sisällä
• 306-2 Jätteen määrä tyypeittäin ja käsittelytavan mukaan: vaa-

rattoman jätteen kokonaispaino 
• 403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja tapaustutkinta
• 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus: sukupuol-

ten tasapuolinen edustus
• 403-9 Työtapaturmat: LTIFR
• 404-2 Työntekijöiden osaamisen kehittämisohjelmat
• 414-2 Negatiiviset sosiaaliset vaikutukset toimitusketjussa ja to-

teutetut toimenpiteet: sosiaalisten vaikutusten osalta arvioitujen 
toimittajien määrä

Markkinoiden näkymät 
vuodelle 2019 
Ramirentin markkinanäkymät perustuvat käytettävissä ole-
viin paikallisten rakennus- ja teollisuusjärjestöjen ennusteisiin 
konsernin toimintamaissa. Konevuokrauksen kysyntänäkymät 
vuodelle 2019 vaihtelevat Ramirentin markkina-alueilla. Ruot-
sissa markkinan odotetaan hidastuvan vuonna 2019, vaikka eri 
alueiden kesken odotetaan olevan eroja. Suomessa ja Norjassa 
markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan vakaana. Baltiassa, 
Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa markkinaolosuhteiden odote-
taan pysyvän suotuisina.

Ramirentin ohjeistus 
vuodelle 2019
Ramirent arvioi, että vuonna 2019 vertailukelpoinen liiketulos 
(EBIT) on noin vuoden 2018 tasolla.

Hallituksen ehdotus 
jakokelpoisten varojen 
käytöstä
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 203 787 962,10 
euroa, josta vuoden 2018 tilikauden tulos on 10 785 661,58 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa 
jaetaan 0,46 euroa osaketta kohti 31.12.2018 päättyneeltä 
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Osinko maksetaan 
kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,23 euroa osakkeelta 
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon 
täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen 
osinkoerä maksetaan 4.4.2019 niille osakkeenomistajille, joiden 
osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
rekisteriin ja 5.4.2019 niille osakkeenomistajille, joiden 
osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään 
rekisteriin. Toinen erä 0,23 euroa osakkeelta maksetaan 
osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 
18.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Toinen osinkoerä maksetaan 3.10.2019 
niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity 
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 4.10.2019 niille 
osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear 
Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Hallitus valtuutetaan 
tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi 
osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-
osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin 
sitä edellyttävät, ennen osingon toisen maksuerän maksamista.

Selvitys hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä
Ramirent julkaisee vuoden 2018 selvityksen hallinto ja -ohjausjär-
jestelmästä erillisenä raporttina, joka on saatavilla Ramirentin 2018 
tilinpäätöksessä ja yhtiön internetsivuilla www.ramirent.com.

Tilikauden päättymisen 
jälkeiset tapahtumat
Ramirent Oyj kasvatti 28.1.2019 kotimaisen yritystodistusohjel-
mansa 300 miljoonaan euroon. Aiemmin ohjelman koko oli 250 
miljoonaa euroa. Yritystodistusohjelman puitteissa Ramirent 
voi laskea liikkeelle vakuudettomia alle vuoden pituisia yritysto-
distuksia, joilla rahoitetaan Ramirentin käyttöpääomaa ja muita 
lyhytaikaisia rahoitustarpeita.

Ramirent Oyj on allekirjoittanut 7.2.2019 185 miljoonan euron 
syndikoidun luottosopimuksen. Luottolimiitti on viisivuotinen 
ja sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Luottolimiitillä 
jälleenrahoitetaan 145 miljoonan euron luottolimiitti joka oli 
erääntymässä vuonna 2020 ja sitä käytetään yhtiön yleisiin rahoi-
tustarpeisiin. Jälleenrahoituksen jälkeen Ramirentilla on sitovia 
pitkäaikaisia lainajärjestelyjä yhteensä 485 miljoonaa euroa ja 100 
miljoonan euron lyhytaikaien vakuudeton joukkovelkakirjalaina. 
Ramirentin nettovelka oli 350,6 miljoonaa euroa 31.12.2018.

IFRS 16 –standardin käyttöönoton vuoksi hallitus päätti 
7.2.2019 uudistaa taloudellisista tavoitteista Nettovelka/Käyttö-
kate -luvun. Uusi luku on <2,8-kertainen (<2,5) jokaisen tilikau-
den lopussa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Yhtiökokous 2019
Ramirentin varsinainen yhtiökokous 2019 pidetään 14.3.2019 
kello 10.00 yhtiön pääkonttorilla, osoitteessa Tapulikaupungintie 
37, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja 
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 9.00.

Tulevaisuutta koskevat 
arviot
Tämän katsauksen lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosi-
asioita ja joihin kuuluvat rajoituksetta lausumat yleisen talou- 
dellisen ja markkinatilanteen kehityksen odotuksista, asiakas- 
toimialojen kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta, 
yhtiön kasvusta, kehityksestä ja kannattavuudesta, säästötoi-
menpiteistä, valuuttakurssien ja korkotason vaihtelusta, vireillä 
olevien ja tulevien yrityshankintojen ja uudelleenjärjestelyjen 
menestyksellisyydestä, sekä lausumat, joita edeltävät sanat 
”uskoo”, ”odottaa”, ”ennakoi”, ”ennustaa” ja vastaavat ilmaisut, 
ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset lausumat perus-
tuvat tämänhetkisiin odotuksiin ja tällä hetkellä tiedossa oleviin 
tosiasioihin. Siksi niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, 
joiden johdosta todelliset tulokset voivat erota merkittävästi 
yhtiön tällä hetkellä odottamista tuloksista. Strategiaprosessin 
yhteydessä Ramirentin hallitus on arvioinut taloudellisten tavoit-
teiden muutostarvetta. Muutokset taloudellisissa tavoitteissa 
julkaistaan pörssitiedotteella. Pohjautuen taloudellisiin tavoittei-
siin ja markkinanäkymiin, Ramirent julkaisee näkymät tilikaudelle 
sekä tilinpäätöstiedotteessa että osavuosikatsauksissa. Näkymät 
julkaistaan koko vuodelle, ei koskien yhtä vuosineljännestä.



48 Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

Taloudellista 
kehitystä kuvaavat 
ja osakekohtaiset 
tunnusluvut

2018 2017 2016 2015 2014
Kannattavuus Jatkuvat toiminnot Konserni
Liikevaihto milj. EUR 711,7 685,5 665,2 635,6 613,5

Liikevaihdon kasvu % 3,8 3,1 4,6 3,6 −5,2

Käyttökate (EBITDA) milj. EUR 202,9 200,7 169,0 168,1 167,9

% liikevaihdosta 28,5 29,3 25,4 26,4 27,4

Liiketulos ennen 
aineettomien 
hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia (EBITA)

milj. EUR 90,5 98,6 59,2 66,8 65,8

% liikevaihdosta 12,7 14,4 8,9 10,5 10,7

Liiketulos (EBIT) milj. EUR 66,9 90,7 38,4 57,9 58,1

% liikevaihdosta 9,4 13,2 5,8 9,1 9,5

Tulos ennen veroja (EBT) milj. EUR 56,4 78,4 28,1 46,9 42,5

% liikevaihdosta 7,9 11,4 4,2 7,4 6,9

Tulos jatkuvista 
toiminnoista milj. EUR 44,9 64,8 22,1 39,0 32,6

% liikevaihdosta 6,3 9,5 3,3 6,1 5,3

Tulos lopetetuista 
toiminnoista milj. EUR 3,0 −1,3 − − −

% liikevaihdosta 0,4 −0,2 − − −

Tilikauden tulos, yhteensä milj. EUR 47,8 63,5 22,1 39,0 32,6

% liikevaihdosta 6,7 9,3 3,3 6,1 5,3



49Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

Konsernin avainluvut 2018 2017 2016 2015 2014
Bruttoinvestoinnit milj. EUR 199,5 166,4 190,8 139,2 144,6

% 
liikevaihdosta 28,0 24,3 28,7 21,9 23,6

Sitoutunut pääoma, tilikauden 
lopussa milj. EUR 653,7 654,4 645,0 600,5 555,2

Sitoutuneen pääoman tuotto 
(ROCE) % 10,2 14,0 6,1 10,1 10,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 10,2 13,9 6,3 10,1 9,6

Oman pääoman tuotto (ROE) % 16,6 22,0 7,5 12,6 9,9

Korolliset velat milj. EUR 360,9 344,8 347,4 281,4 230,2

Nettovelka milj. EUR 350,6 337,9 345,8 280,9 227,1

Nettovelka/Käyttökate (EBITDA) 1,7x 1,7x 2,0x 1,7x 1,4x

Nettovelkaantumisaste % 119,7 109,2 116,2 88,0 69,9

Omavaraisuusaste % 33,9 36,2 35,9 41,4 43,7

Henkilöstö (HTV) 2018 2017 2016 2015 2014
Keskimäärin tilikauden aikana, 
jatkuvat toiminnot 2 762 2 635 2 706 2 639 2 566

Keskimäärin tilikauden aikana, 
lopetetut toiminnot 128 139 − − −

Keskimäärin tilikauden aikana, 
yhteensä 2 890 2 774 2 706 2 639 2 566

Tilikauden lopussa, jatkuvat 
toiminnot 2 777 2 690 2 686 2 654 2 576

Tilikauden lopussa, lopetetut 
toiminnot 128 130 − − −

Tilikauden lopussa, yhteensä 2 905 2 820 2 686 2 654 2 576
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Osakkeeseen liittyvät avainluvut 2018 2017 2016 2015 2014
Osakekohtainen tulos (EPS), EUR

Laimentamaton, jatkuvat 
toiminnot 0,42 0,60 0,20 0,36 0,30

Laimentamaton, lopetetut 
toiminnot 0,03 −0,01 − − −

Laimentamaton, yhteensä 0,44 0,59 0,20 0,36 0,30

Laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,41 0,60 0,20 0,36 0,30

Laimennettu, lopetetut toiminnot 0,03 −0,01 − − −

Laimennettu, yhteensä 0,44 0,58 0,20 0,36 0,30

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR 0,74 0,59 0,36 0,36 0,31

Oma pääoma / osake, tilikauden lopussa

Laimentamaton, EUR 2,72 2,86 2,76 2,96 3,01

Laimennettu, EUR 2,71 2,85 2,76 2,96 3,01

Osakekohtainen osinko, EUR* 0,46 0,44 0,40 0,40 0,40

Osinko / tulos, % 103,7 % 74,9 % 195,2 % 110,6 % 132,0 %

Efektiivinen osinkotuotto, %* 8,4 % 5,6 % 5,4 % 6,2 % 6,2 %

Hinta / voitto −suhde (P/E) 12,3 13,3 36,1 17,8 21,3

Osakkeen ylin kurssi, EUR 9,62 9,50 7,91 8,29 10,25

Osakkeen alin kurssi, EUR 5,06 6,76 5,05 6,03 5,61

Osakkeen keskikurssi, EUR 7,33 8,15 6,51 6,90 7,71

Osakkeen kurssi 31.12, EUR 5,45 7,81 7,39 6,45 6,45

Osakekannan markkina−arvo 31.12., milj. EUR 586,3 844,6 796,3 694,9 694,8

Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl 60 037,0 49 345,0 55 577,2 38 995,9 40 519,4

Osakkeiden vaihto osakekannan 
kokonaismäärästä, % 55,2 % 45,4 % 51,1 % 35,9 % 37,6 %

Osakemäärä, painotettu 
keskiarvo, laimentamaton 107 830 500 108 010 139 107 747 243 107 734 564 107 717 557

Osakemäärä, painotettu 
keskiarvo, laimennettu 108 144 543 108 481 975 107 747 243 107 734 564 107 717 557

Osakemäärä, tilinpäätöspäivänä, 
laimentamaton 107 570 650 108 145 725 107 749 314 107 736 679 107 723 371

Osakemäärä, tilinpäätöspäivänä, 
laimennettu 107 884 693 108 617 561 107 749 314 107 736 679 107 723 371

* Varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen vuoden 2018 osingosta 14.3.2019.

Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä ulkona olevien osakkeiden määrää.
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Taloudellisten ja 
osakekohtaisten 
tunnuslukujen määrittely 
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
IFRS-tunnuslukujen lisäksi Ramirentin konserni-tilinpäätökseen 
ja muuhun sijoittajainformaatioon sisältyy joitakin taloudellisia 
suorituskykyä koskevia tunnuslukuja, joita IFRS ei ole määritellyt. 
Johto käyttää näitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja konsernin talou- 
dellisen ja toiminnallisen tuloksen arvioimiseksi. Johto uskoo, 
että vaihtoehtoiset tunnusluvut tarjoavat hyödyllistä tietoa Rami-
rentin taloudellisesta ja toiminnallisesta tuloksesta ja parantavat 
tilikausien välistä vertailukelpoisuutta.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen ei pidä tulkita korvaavan IFRS:n 
mukaisia tunnuslukuja.

Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

Vertailukelpoiset tunnusluvut
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi Ramirent esittää vertailu-
kelpoisia tunnuslukuja, kuten vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), 
vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto ja vertailukelpoinen 
oman pääoman tuotto. Nämä vertailukelpoiset tunnusluvut on 
laskettu IFRS-tunnusluvuista tai vaihtoehtoisista tunnusluvuista 
oikaisemalla “vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät” eli tuotot ja 
kulut, jotka johtuvat toimenpiteistä, jotka muuttavat Ramirentin 
liiketoimintaa tai ovat syntyneet normaalin liiketoiminnan ulko-
puolella, kuten uudelleenjärjestelykustannukset, arvonalentumis- 
tappiot, merkittävät arvonalentumiset ja merkittävät varojen ja lii-
ketoimintojen myyntivoitot tai -tappiot. Vertailukelpoiset tunnus-
luvut esitetään tilikausien vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

Tunnuslukujen paremman vertailtavuuden varmentamiseksi 
vuosien välillä huomioiden liiketoimintaportfolion sisältö, 
vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu jatkuvien toimintojen 
perusteella vuoden 2018 neljännestä neljänneksestä eteenpäin ja 
vuoden 2017 vertailuluvut on muutettu vastaavasti. 

Kannattavuus
Käyttökate (EBITDA) Liiketulos ennen aineettomien ja aineellisten 
hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia

EBITA:
Liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja 
arvonalentumisia

EBIT: 
Liikevaihto ja muut operatiiviset tuotot – myyntiä vastaavat kulut, 
myynti-, hallinto- ja yleiskulut, +/– liiketoimintamyyntien voitot ja 
tappiot, osakkuuksien ja yhteisyritysten osuudet tuloksesta sekä 
liikearvon arvonalentuminen

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT):
Liiketulos (EBIT) - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
liiketuloksessa

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %:
Liiketulos (EBIT) x 100 
Konsernin tai segmenteille kohdistettu sitoutunut pääoma  
(5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)

Vertailukelpoinen sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) %:
Liiketulos (EBIT) – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
liiketuloksessa x 100 
Konsernin tai segmenteille kohdistettu sitoutunut pääoma – 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sitoutuneessa pääomassa 
(5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)

Oman pääoman tuotto (ROE) %:
Tilikauden tulos x 100 
Oma pääoma (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE) %:
Tilikauden tulos – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden 
tuloksessa x 100 
Oma pääoma – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät omassa 
pääomassa (5 viimeisintä neljännesvuotta keskimäärin)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %:
(Tulos ennen veroja+ korkokulut ja muut rahoituskulut,  poislukien 
valuuttakurssierot) x 100 
Varat yhteensä – korottomat velat (5 viimeisintä neljännesvuotta 
keskimäärin)

Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen osinko, EUR:
Maksettu osinko
Osakkeiden lukumäärä osingonjaon täsmäytyspäivänä

Osakekohtainen tulos (EPS), EUR: 
Tilikauden tulos +/– määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden 
tuloksesta
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden 
aikana

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), EUR:
Tilikauden tulos +/– määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden 
tuloksesta – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tilikauden tuloksessa 
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden 
aikana

Osinko / tulos %:
Osakekohtainen osinko x 100  
Osakekohtainen tulos

Oma pääoma/osake, EUR:
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä raportointipäivänä

Efektiivinen osinkotuotto %:
Osakeantioikaistu osinko per osake x 100 
Osakeantioikaistu viimeinen pörssikurssi tilinpäätöspäivänä

Hinta/voitto –suhde (P/E)
Osakeantioikaistu viimeinen pörssikurssi tilinpäätöspäivänä  
Osakekohtainen tulos

Osakekannan markkina-arvo:
Ulkona olevien osakkeiden määrä vuoden lopussa x osakkeen 
pörssikurssi vuoden lopussa
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (milj. EUR) 
Tammi-joulukuu 

2018
Tammi-joulukuu 

2017
EBIT 66,9 90,7

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketuloksessa (EBIT):
Arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä 5,9 −
Projektien uudelleenarvioinnit 17,9 −1,3
Kulujaksotukset ja varaukset 16,1 −
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 106,8 89,4

Tilikauden tulos, jatkuvat liiketoiminnot 44,9 64,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ennen veroja 39,9 −1,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutus −4,6 −
Vertailukelpoinen tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 80,2 63,5

Vertailukelpoinen ROCE (%):
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 106,8 89,4
Sitoutunut pääoma, keskiarvo 658,4 647,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sitoutuneessa pääomassa, keskiarvo −22,9 −28,0
Vertailukelpoinen sitoutunut pääoma, keskiarvo 635,5 619,3
Vertailukelpoinen ROCE (%) 16,8 % 14,4 %

Vertailukelpoinen ROE (%):
Vertailukelpoinen tilikauden tulos 80,2 63,5
Oma pääoma, keskiarvo 280,0 289,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät omassa pääomassa, keskiarvo 20,1 2,9
Vertailukelpoinen oma pääoma, keskiarvo 300,1 292,0
Vertailukelpoinen ROE (%) 26,7 % 21,7 %

Vertailukelpoinen EPS:
Vertailukelpoinen tilikauden tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 80,2 63,5
Osakemäärä (miljoonaa), painotettu keskiarvo 107,8 108,0
Vertailukelpoinen EPS, EUR 0,74 0,59

Tase ja rahoitus
Sitoutunut pääoma:
Konsernin tai segmenteille kohdistetut varat - korottomat velat

Nettovelka:
Korolliset velat - rahavarat ja muut rahoitusvarat

Nettovelka / EBITDA:
Nettovelka
Käyttökate 

Omavaraisuusaste %:
Oma pääoma x 100
Varat yhteensä – saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %
Nettovelka x 100
Oma pääoma

Vertailukelpoisten 
tunnuslukujen täsmäytys, 
jatkuvat toiminnot
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Konserni- 
tilinpäätös

Konsernin tuloslaskelma
(EUR 1 000)

Liite-
tieto

Tammi−joulukuu 
2018

Tammi−joulukuu 
2017

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 2.2. 711 669 685 495

Myyntiä vastaavat kulut −523 495 −516 203

Bruttokate 188 174 169 292

Liiketoiminnan muut tuotot 2.3. 791 2 108

Myynti-, hallinto- ja yleiskulut −90 231 −81 655

Liiketoimintojen luovutustappiot 7.4. −32 284

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 7.3. 438 994

Liiketulos (EBIT) 66 888 90 739

Rahoitustuotot 4.3. 648 660

Rahoituskulut 4.3. −11 139 −13 005

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä −10 491 −12 345

Tulos ennen veroja (EBT) 56 397 78 393

Tuloverot 6.1. −11 530 −13 597

Tulos jatkuvista toiminnoista 44 867 64 796

Lopetut toiminnot

Tulos lopetetuista toiminnoista 2 966 −1 344

Tilikauden tulos 47 833 63 452

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 47 833 63 452

Yhteensä 47 833 63 452

Osakekohtainen tulos (EPS) emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden 
tuloksesta

2.10.

Osakekohtainen tulos (EPS) jatkuvista toiminnoista, laimentamaton (EUR) 0,42 0,60

Osakekohtainen tulos (EPS) jatkuvista toiminnoista, laimennettu (EUR) 0,41 0,60

Osakekohtainen tulos (EPS) lopetetuista toiminnoista, laimentamaton (EUR) 0,03 −0,01

Osakekohtainen tulos (EPS) lopetetuista toiminnoista, laimennettu (EUR) 0,03 −0,01

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton (EUR) 0,44 0,59

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu (EUR) 0,44 0,58
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Konsernin laaja tuloslaskelma
(EUR 1 000) 

Liite-
tieto

Tammi−joulukuu 
2018

Tammi−joulukuu 
2017

Tilikauden tulos 47 833 63 452

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleenmäärittämisestä  
johtuvat erät, netto verojen jälkeen 6.1. −1 218 −1 312

Erät, jotka voidaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi:

Muuntoerot −9 327 −8 643

Rahavirran suojaukset, netto verojen jälkeen 6.1. −657 219

Tulosvaikutteiseksi luokiteltujen rahavirtojen suojausten osuus,  
netto verojen jälkeen 6.1. 68 −

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä 7.3. −1 778 −1 290

Yhteensä −11 694 −9 714

Muut laajan tuloksen erät yhteensä −12 912 −11 026

Tilikauden laaja tulos yhteensä 34 921 52 426

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 34 921 52 426

Yhteensä 34 921 52 426
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Konsernin tase
(EUR 1 000)

Liite-
tieto 31.12.2018 31.12.2017

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3.1. 515 535 524 768
Liikearvo 3.2. 126 451 134 660
Muut aineettomat hyödykkeet 3.2. 13 290 23 800
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 7.3. 6 444 7 785
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 4.1. 8 694 10 341
Myytävissä olevat rahoitusvarat 4.1. − 89
Muut pitkäaikaiset varat 4.1. 385 550
Laskennalliset verosaamiset 6.2. 1 038 1 154
Pitkäaikaiset varat yhteensä 671 837 703 148

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3.3. 14 705 12 718
Myynti- ja muut saamiset 4.1. 126 508 130 585
Tuloverosaamiset 1 312 2 572
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 4.1. 10 292 6 896
Lyhytaikaiset varat yhteensä 152 817 152 772

Myytävänä olevat varat 7.4. 37 933 −
Varat yhteensä 862 587 855 920

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 4.2. 25 000 25 000
Arvonmuutosrahasto −910 −231
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 116 565 116 428
Kertyneet voittovarat 104 308 104 871
Tilikauden tulos 47 833 63 452
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 292 796 309 520
Oma pääoma yhteensä 292 796 309 520

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 6.2. 41 133 47 987
Eläkevelvoitteet 2.6. 24 226 22 357
Pitkäaikaiset varaukset 3.4. 2 626 2 563
Pitkäaikaiset korolliset velat 4.4. 74 827 174 559
Muut pitkäaikaiset velat 6 626 4 968
Pitkäaikaiset velat yhteensä 149 437 252 434

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 3.5. 116 116 116 557
Lyhytaikaiset varaukset 3.4. 3 186 2 634
Tuloverovelat 9 002 4 501
Lyhytaikaiset korolliset velat 4.4. 286 052 170 273
Lyhytaikaiset velat yhteensä 414 356 293 965

Myytävänä oleviin varoihin liittyvät velat 7.4. 5 998 −
Velat yhteensä 569 791 546 400

Oma pääoma ja velat yhteensä 862 587 855 920
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Konsernin rahavirtalaskelma
(EUR 1 000)

Liite-
tieto

Tammi−joulukuu 
2018

Tammi−joulukuu 
2017

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos ennen veroja (EBT), jatkuvat toiminnot 56 397 78 393
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 2.9. 135 999 109 944
Oikaisu vuokrauskäytössä olleen kaluston myynnistä saatuihin maksuihin 5 129 11 170
Rahoitustuotot ja -kulut 4.3. 10 491 12 345
Oikaisu tytäryhtiöiden myynneistä saatuihin maksuihin − −1 269
Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa −5 134 4 630
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 202 882 215 214

Käyttöpääoman muutos
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 727 −11 523
Vaihto-omaisuuden muutos −2 244 −1 745
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 4 840 14 142
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 207 206 216 087

Maksetut korot −8 923 −9 831
Saadut korot 568 572
Maksetut välittömät verot −13 631 −6 193
Liiketoiminnan nettorahavirta, jatkuvat toiminnot 185 219 200 637
Liiketoiminnan nettorahavirta, lopetetut toiminnot 3 261 −797
Liiketoiminnan nettorahavirta, yhteensä 188 480 199 840

Investointien rahavirrat
Liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden hankinnat, netto saatujen  
rahavarojen jälkeen −21 128 −1 001

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin (vuokrakalusto) −161 354 −140 962
Investoinnit muihin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin −8 342 −10 064
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin −672 −2 759
Pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut 
maksut (ilman vuokrauskaluston myyntejä) 374 356

Saadut maksut liiketoimintojen ja tytäryhtiöiden myynnistä 48 361 15 114
Lainasaamisten vähennys 1 459 2 773
Saadut osingot investoinneista 91 121
Investointien nettorahavirta, jatkuvat toiminnot −141 211 −136 423
Investointien nettorahavirta, lopetetut toiminnot −6 581 −11 783
Investointien nettorahavirta, yhteensä −147 792 −148 205

Rahoituksen rahavirrat
Maksetut osingot −47 463 −43 228
Omien osakkeiden hankinta −5 648 −
Muutokset tytäryhtiöiden omistusosuuksissa − −911
Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 4.6. 15 817 9 847
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 4.6. − −12 015
Rahoituksen nettorahavirta, jatkuvat toiminnot −37 293 −46 308
Rahoituksen nettorahavirta, yhteensä −37 293 −46 308

Rahavarojen nettomuutos tilikauden aikana 3 395 5 327

Rahavarat tilikauden alussa 6 896 1 570
Rahavarojen muutos 3 395 5 327
Rahavarat tilikauden lopussa 10 292 6 896
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Laskelma konsernin 
oman pääoman 
muutoksista
(EUR 1 000)  

Osake-
pää-
oma

Arvon-
muutos-
rahasto

Sijoi-
tetun 

vapaan 
oman 

pää-
oman 

rahasto
Muunto-

erot

Kerty- 
neet 

voitto-
varat

Emoyhtiön 
omistajille 

kuuluva 
oma  

pääoma

Määräys-
vallat-

tomien 
omistaji-
en osuus

Oma 
pääoma 

yh-
teensä

Oma pääoma 1.1.2017 25 000 −443 113 951 −38 457 197 517 297 568 − 297 568

Muuntoerot − −7 − −8 636 − −8 643 − −8 643

Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyiden 
uudelleenmäärittämisestä 
johtuvat erät

− − − − −1 312 −1 312 − −1 312

Rahavirran suojaukset − 219 − − − 219 − 219

Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten muista laajan 
tuloksen eristä

− − − −1 290 − −1 290 − −1 290

Tilikauden tulos − − − − 63 452 63 452 − 63 452

Tilikauden laaja tulos 
yhteensä − 211 − −9 926 62 140 52 426 − 52 426

Osakeperusteiset maksut − − − − 277 277 − 277

Omien osakkeiden luovutus − − 2 477 − − 2 477 − 2 477

Osingonjako − − − − −43 228 −43 228 − −43 228

Liiketoimet omistajien 
kanssa yhteensä − − 2 477 − −42 951 −40 474 − −40 474

Oma pääoma 31.12.2017 25 000 −231 116 428 −48 383 216 706 309 520 − 309 520

IFRS 9:n ja muutetun IFRS 
2:n käyttöönotto −88 982 894 − 894

Oma pääoma 1.1.2018 25 000 −319 116 428 −48 383 217 688 310 414 − 310 414

Muuntoerot − −1 − −9 326 − −9 327 − −9 327

Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyiden 
uudelleenmäärittämisestä 
johtuvat erät

− − − − −1 218 −1 218 − −1 218

Rahavirran suojaukset − −590 − − − −590 − −590

Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten muista laajan 
tuloksen eristä

− − − −1 778 − −1 778 − −1 778

Tilikauden tulos − − − − 47 833 47 833 − 47 833

Tilikauden laaja tulos 
yhteensä − −591 − −11 103 46 615 34 921 − 34 921

Osakeperusteiset maksut − − − − 434 434 − 434

Omien osakkeiden ostot − − − − −5 648 −5 648 − −5 648

Omien osakkeiden luovutus − − 137 − − 137 − 137

Osingonjako − − − − −47 463 −47 463 − −47 463

Liiketoimet omistajien 
kanssa yhteensä − − 137 − −52 676 −52 539 − −52 539

Oma pääoma 31.12.2018 25 000 −910 116 565 −59 486 211 627 292 796 − 292 796
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilin- 
päätöksen liitetiedot

Miten tilinpäätöksen liitetietoja tulee lukea:
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on yhdistelty kokonaisuuksiin niiden sisällön perusteella. Konsernitilinpäätöksen yleinen 
laadintaperusta esitetään liitetietojen ensimmäisessä osiossa. Kuhunkin esitettävään tuloslaskelma- ja tase-erään tai muuhun 
tietoon liittyvät laadintaperiaatteet sekä keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut esitetään osana 
kyseistä liitetietoa.
Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet on merkitty L  -kirjaimella. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut 
on merkitty A  -kirjaimella.

1. Perustietoja

1.1. Yhtiön kuvaus
Ramirent Oyj (”yhtiö”) on Suomen lain mukaisesti perustettu 
suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. 
Ramirent Oyj:n osoite on Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsin-
ki. Ramirent Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä 
(RAMI).

Ramirent Oyj on Ramirent–konsernin emoyhtiö (”Ramirent”, 
”konserni”). Ramirent−konsernin liiketoiminta koostuu rakennus-
koneiden ja −laitteiden vuokrauksesta rakentajille ja teollisuudel-
le, julkiselle sektorille ja kotitalouksille. Konserni tarjoaa lisäksi 
koneiden ja laitteiden vuokraukseen liittyviä palveluja sekä käy 
jonkin verran kauppaa rakennuskoneilla, −laitteilla sekä raken-
nustoimintaan liittyvillä tavaroilla ja tarvikkeilla.

Ramirent on kansainvälinen konserni, joka toimi vuoden 2018 
lopussa 10 eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskas-
sa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Tšekin tasavallassa 
ja Slovakiassa. Liiketoimintaa harjoitetaan kyseisissä maissa 
sijaitsevien 294 (293) vuokraustoimipisteen kautta. Venäjällä ja 
Ukrainassa Ramirent toimi yhteisyrityksen kautta.

Ramirentillä oli vuoden 2018 lopussa 2 905 (2 820) työntekijää. 
Konsernin liikevaihto oli 711,7 (685,5) miljoonaa euroa, josta 69 
prosenttia (68 %) tuli Suomen ulkopuolelta.

Ramirent Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.2.2019 
tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain 
mukaisesti osakkeenomistajilla on oikeus päättää tilinpäätöksen 
vahvistamisesta varsinaisessa yhtiökokouksessa.

1.2. Laatimisperiaatteet
Ramirent Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unio-
nissa sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätöss-
tandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) 
mukaisesti. Sekä vuoden 2018 tilinpäätöstä että vuoden 2017 
vertailutietoja laadittaessa on noudatettu kaikkia Ramirentin 
liiketoimintaan soveltuvia 31.12.2018 voimassa olevia IAS− ja 

IFRS−standardeja sekä SIC− ja IFRIC–tulkintoja. Konsernitilin-
päätöksen liitetiedot sisältävät myös suomalaisen kirjanpito− ja 
yhteisölainsäädännön edellyttämät tiedot.

Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäisiin hankin-
tamenoihin lukuun ottamatta jäljempänä liitetiedoissa esitettyjä 
eriä.

Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansissa euroissa, ellei toisin 
ole ilmoitettu. Pyöristyserojen vuoksi yksittäiset luvut yhteenlas-
kettuina voivat erota summastaan. Vertailukauden luvut esite-
tään sulkeissa.

1.3. Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja 
harkintaan perustuvat luvut
IFRS–käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii 
yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia sekä yhtiön tilinpää-
tösperiaatteiden soveltamista koskevia valintoja. Vaikka nämä 
arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken 
liike− ym. tapahtumista, toteutuneet tulokset saattavat poiketa 
arvioiduista.

Yleisimmät ja merkittävimmät tilanteet, joissa johdon on 
turvauduttava harkintaansa ja arvioihin, liittyvät seuraaviin 
päätöksiin:
• pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella jaksotetta-

vien palkkioiden perustana olevat arviot konsernin tulevien 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta (liitetieto 2.6.),

• pitkäaikaisten varojen taloudelliset vaikutusajat (liitetieto 3.1.),
• arviot tulevasta liiketoiminnan kehityksestä ja muut arvonalen-

tumistestaukseen liittyvät kysymykset (liitetieto 3.2.),
• myyntisaamisten käypä arvo (kerrytettävissä oleva rahamäärä) 

(liitetieto 5.1., Luottoriski),
• tulevien verotettavien tulojen todennäköisyys, joita vastaan 

vähennyskelpoiset väliaikaiset erot voidaan hyödyntää antaen 
perusteet laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen  
(liitetieto 6.2.),
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• liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen omaisuuserien 
käyvän arvon määrittäminen (liitetieto 7.4.) ja

• liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät ehdolliset kauppahinta-
järjestelyt (liitetieto 7.4.).

Yksityiskohtainen informaatio kustakin yllä mainitusta arviosta ja 
harkintaan perustuvasta ratkaisusta sekä perusteet vaikutuksel-
le eri tilinpäätöseriin sisältyy konsernitilinpäätöksen vastaaviin 
liitetietoihin.

1.4. Kulujen luokittelu tuloslaskelmassa
Tuloslaskelman esittämistapa on 1.1.2018 alkaen muutettu 
kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi ja vertailukauden tiedot 
on muutettu vastaavasti. Toimintokohtaisessa tuloslaskel-
massa myyntituottojen kerryttämiseen välittömästi liittyvät 
kulut esitetään myynnin kuluina. Myynnin kuluihin sisällytetään 
välittömät materiaalikulut ja työsuorituksesta aiheutuvat kulut 
sekä myyntituottojen kerryttämisestä aiheutuvat välilliset kulut, 
esim. liiketoiminnan käytössä olevien aineettomien ja aineellis-
ten hyödykkeiden poistot. Liiketuloksen täsmäytys kululajeihin 
perustuen esitetään liitteessä 7.6.

 
 

1.5. Uudet ja uudistetut, vuonna 2018 
käyttöönotetut IFRS-standardit
Ramirent on ottanut käyttöön seuraavat uudet tai uudistetut 
standardit 1.1.2018 alkaen:

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista. IFRS 15:n soveltami-
nen ei ole aiheuttanut merkittäviä muutoksia myynnin kirjaus-
ajankohtaan tai kirjattaviin määriin verrattuna aikaisempaan käy-
täntöön. Standardi on implementoitu takautuvasti. Takautuvalla 
soveltamisella ei ole olennaista vaikutusta edellisen tilikauden 
alun taseeseen eikä kolmatta tasetta siten esitetä.

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit: Standardi vaikuttaa rahoitusinstru-
menttien luokitteluun ja arvostamiseen. Standardin käyttöönoton 
seurauksena myytävissä olevat rahoitusvarat luokitellaan jatkossa 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviksi rahoitusvaroik-
si. Ramirent on ottanut käyttöön odotettavissa olevien luottotap-
pioiden arvonalentumismallin myyntisaamisten arvonalentumisen 
kirjaamiseksi. IFRS 9 –standardin käyttöönoton vaikutus -0,3 mil-
joonaa euroa, kirjattiin oman pääoman avaavaan saldoon 1.1.2018.

Muutos IFRS 2 Osakeperusteiset maksut –standardiin. Merkit-
tävin vaikutus Ramirentille on vaatimus käsitellä koko järjestely 
osakkeina selvitettävänä silloin, kun Ramirentilla on velvoite 
pidättää osakeperusteiseen maksuun liittyvä vero ja tilittää se 
veroviranomaiselle. IFRS 2 –standardin käyttöönoton vaikutus, 
1,2 miljoonaa euroa, kirjattiin oman pääoman avaavaan saldoon 
1.1.2018.

2. Liiketoiminnan tulos jatkuvista toiminnoista

2.1. Segmenttiraportointi 

L   Toimintasegmentit raportoidaan tavalla, joka on 
yhdenmukainen ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle 
toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa. Ylimmäksi 
operatiiviseksi päätöksentekijäksi, joka vastaa resurssien 
kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen 
arvioinnista, on nimetty konsernin toimitusjohtaja.

Segmenttitiedot esitetään Ramirentin toimintasegmenttien 
osalta, jotka on määritelty maantieteellisesti. Kutakin 
toimintasegmenttiä johdetaan erikseen ja ne raportoidaan 
erillisinä konsernin toimitusjohtajalle toimitettavassa 
sisäisessä raportoinnissa.

1.1.2018 lähtien Ramirent raportoi Baltia ja Europe Central –
segmentit yhtenä uutena segmenttinä nimeltä Itä-Eurooppa. 
Ramirent ilmoitti 3.12.2018, että Tanskan liiketoiminnot myydään. 
Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2019 alussa. Myydyt toi-
minnot raportoidaan lopetettuina toimintoina, eivätkä ne sisälly 
jatkuvien toimintojen taloudellisiin tietoihin. Vertailutiedot on 
myös oikaistu vastaavasti. Näiden muutosten jälkeen Ramirent 
julkaisee jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot seuraavien 
neljän toimintasegmentin mukaisesti:
• Ruotsi
• Suomi
• Itä-Eurooppa (Baltian maat, Puola, Tšekin tasavalta ja Slovakia) 
• Norja.

Segmentti-informaation taulukon ”Kohdistamattomat erät” 
-sarakkeeseen sisältyy pääkonttoritoimintojen kustannuksia siltä 
osin, kun ne eivät liity segmenteille tarjottuihin palveluihin eikä 
niitä veloiteta segmenteiltä. Tällaisia kustannuksia ovat esim. 
kustannukset, jotka liittyvät emoyhtiön asemaan pörssiyhtiönä 
ja siihen liittyviin raportointivaatimuksiin. Ruotsalainen tuote-

kehitysyritys Safety Solutions Jonsereds AB, Virossa sijaitseva 
työmaatilojen kokoonpanotehdas ja osuus yhteisyritys Fortrentin 
nettotuloksesta Ramirentille eivät ole raportoitavia segmenttejä, 
koska niitä ei ole erikseen sisällytetty konsernin toimitusjohta-
jalle toimitettuihin raportteihin. Kohdistamattomiin eriin sisältyy 
myös Tanskan Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta seurauksena 
Tanskan jäljelle jäävien toimintojen luokittelusta lopetettuihin 
toimintoihin.

Konsernin sisäisten liiketoimien hinnoittelu eri liiketoimintaseg-
menttien välillä perustuu markkinaehtoisuuden periaatteeseen.

Rahoitustuottoja ja –kuluja sekä tuloveroja ei kohdisteta seg-
menteille, vaan ne sisältyvät kohdistamattomiin eriin.

Kaikkien toimintasegmenttien tuotot koostuvat kaluston vuokra-
uksesta kertyneistä vuokratuotoista, palveluista sekä tavaroiden 
myyntituotoista ja vuokrauskäytössä olleen kaluston myyntituo-
toista. Eri tuottojen osuudet vaihtelevat toimintasegmenttien 
välillä ja vuosittain. Vuokraustoiminta on kuitenkin ensisijainen toi-
minta kaikissa segmenteissä, ja se muodostaa yli 60 % Ramirentin 
liikevaihdosta. Lisätietoa liikevaihdosta on esitetty liitetiedossa 
2.2.

Segmenttien varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti 
käyttää liiketoiminnassaan ja jotka ovat järkevällä perusteella 
kohdistettavissa segmenteille. Pitkäaikaiset varat on esitetty 
ilman rahoitusinstrumentteja, työsuhteen päättymisen jälkeisiin 
etuusjärjestelyihin liittyviä varoja ja laskennallisia verosaamisia. 
Segmenttien velat seuraavissa taulukoissa sisältävät pitkä- ja 
lyhytaikaiset korottomat velat. Segmenttien sijoitettu pääoma 
muodostuu niiden liiketoiminnassaan käyttämistä varoista ja ve-
loista sen mukaisesti, kun segmenttien varoja ja velkoja raportoi-
daan säännöllisesti konsernin toimitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja käyttää ensisijaisesti vertailukelpoisen liiketu-
loksen (EBIT) ja vertailukelpoisen sitoutuneen pääoman tuottoa 
(ROCE %) arvioidakseen segmenttien suorituskykyä ja päättäes-
sään resurssien kohdentamisesta. Vertailukelpoinen liiketulos ja 
vastaava ROCE-luku eivät sisällä tuottoja, kuluja, varoja, omaa 
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pääomaa ja velkoja, jotka johtuvat liiketoiminnoista, jotka muut-
tavat Ramirentin liiketoimintaa tai ovat syntyneet tavanomaisen 
liiketoiminnan ulkopuolella, kuten uudelleenjärjestelykulut, arvon-
alentumistappiot, merkittävät arvonalentumiset ja merkittävät 
voitot tai tappiot varojen ja liiketoimintojen myynnistä.

Vertailukelpoisen jatkuvien toimintojen liikevoiton 
(EBIT) täsmäytys jatkuvien toimintojen tulokseen ennen 
veroja (EUR 1 000) 2018 2017
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) segmenteittäin

Ruotsi 43 854 36 404

Suomi 27 773 25 288

Itä-Eurooppa 31 000 23 486

Norja 11 787 8 655

Yhteensä 114 415 93 833

Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Ruotsi −8 657 −

Suomi −4 316 −

Norja −21 840 1 296

Yhteensä −34 812 1 296

Liiketulos (EBIT) segmenteittäin

Ruotsi 35 197 36 404

Suomi 23 457 25 288

Itä-Eurooppa 31 000 23 486

Norja −10 052 9 951

Raportoitavien segmenttien liiketulos (EBIT) yhteensä 79 603 95 129

Kohdistamattomat tuotot 2 537 2 845

Kohdistamattomat kulut −15 252 −7 235

Konsolidoitu liiketulos (EBIT) 66 888 90 739

Rahoitustuotot 648 660

Rahoituskulut -11 139 -13 005

Konsolidoitu jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 56 397 78 393
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Tietoja segmenteistä on esitetty seuraavissa taulukoissa:

Vuoden 2018 segmentti−
informaatio
(EUR 1 000) Ruotsi Suomi

Itä-
Eurooppa Norja

Kohdistamat-
tomat erät ja 

eliminoinnit
Konserni 

yhteensä
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 271 689 193 841 119 499 124 173 2 467 711 669
Segmenttien välinen liikevaihto 556 232 75 28 −891 −
Liikevaihto yhteensä 272 244 194 074 119 574 124 201 1 576 711 669

Poistot ja arvonalentumiset 
aineellisista hyödykkeistä −35 864 −29 052 −21 890 −25 846 313 −112 339

Poistot ja arvonalentumiset 
aineettomista hyödykkeistä −10 307 −1 768 −393 −8 961 −2 232 −23 661

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 43 854 27 773 31 000 11 787 −7 625 106 790
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät −8 657 −4 316 − −21 840 −5 090 −39 902

Liiketulos (EBIT) 35 197 23 457 31 000 −10 052 −12 715 66 888

Segmenttien pitkäaikaiset varat 226 203 176 532 145 380 104 002 18 594 670 711

Segmenttien varat 297 150 216 719 171 892 130 600 46 227 862 587

Segmenteille kohdistetut velat 103 729 45 414 22 017 34 928 2 825 208 913

Bruttoinvestoinnit 58 808 68 393 44 779 40 014 −12 494 199 501
Henkilöstön määrä
Tilinpäätöspäivänä 838 564 752 375 377 2 905
Keskimäärin tilikauden aikana 842 555 742 390 362 2 890

Tietoja kirjatuista arvonalentumisista esitetään liitetiedossa 7.4.

Vuoden 2017 segmentti−
informaatio
(EUR 1 000) Ruotsi Suomi

Itä-
Eurooppa Norja

Kohdistamat-
tomat erät ja 

eliminoinnit
Konserni 

yhteensä
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 259 479 191 261 110 866 121 060 2 830 685 495
Segmenttien välinen liikevaihto 864 212 106 164 −1 345 −
Liikevaihto yhteensä 260 343 191 472 110 971 121 223 1 486 685 495

Poistot ja arvonalentumiset 
aineellisista hyödykkeistä −35 570 −27 526 −20 671 −18 222 −71 −102 060

Poistot ja arvonalentumiset 
aineettomista hyödykkeistä −3 099 −1 261 −253 −2 575 −696 −7 883

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 36 404 25 288 23 486 8 655 −4 390 89 443
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät − − − 1 296 − 1 296

Liiketulos (EBIT) 36 404 25 288 23 486 9 951 −4 390 90 739

Segmenttien pitkäaikaiset varat 258 081 144 532 125 839 111 407 63 290 703 148

Segmenttien varat 312 556 182 313 151 898 134 323 74 830 855 920

Segmenteille kohdistetut velat 99 861 37 542 22 584 32 847 8 734 201 568

Bruttoinvestoinnit 63 191 38 474 35 462 23 689 5 633 166 450
Henkilöstön määrä
Tilinpäätöspäivänä 831 535 715 396 343 2 820
Keskimäärin tilikauden aikana 808 529 706 401 331 2 774
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2.2. Liikevaihto
Ramirent on tunnistanut seuraavat tuottovirrat 
toiminnassaan:
1. Vuokraustoiminta (63 % liikevaihdosta vuonna 2018)
2. Palvelujen myynti (29 % liikevaihdosta vuonna 2018)
3. Koneiden myynti (3 % liikevaihdosta vuonna 2018)
4. Tavaroiden myynti (5 % liikevaihdosta vuonna 2018). 

Kaikki Ramirentin toimintasegmentit tarjoavat asiakkailleen 
vuokrauspalveluja ja myyvät laitteita ja tavaroita, mutta myynnin 
jakauma voi vaihdella toimintasegmenttien välillä ja vaihtelee 
vuosittain.

Ramirentin ensisijainen toiminta liittyy vuokraukseen, joka 
kuuluu tällä hetkellä IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin sovel-
tamisalaan ja 1.1.2019 alkaen IFRS 16 -standardin soveltamis- 
alaan. Vuokraustoiminta edustaa noin 60 % Ramirent-konsernin 
liikevaihdosta. 

Ramirentin vuokrauskalusto koostuu seuraavista 
tuotelinjoista:
• tilat ja kontit
• telineet ja sääsuojat
• sähkö-, lämmitys- ja ilmavaihtolaitteet
• torninosturit ja henkilö- ja tavarahissit
• suuret rakennuskoneet
• turvallisuus ja tuentakalusto
• henkilönostimet
• pienkoneet.

Vuokrasopimukset tehdään useimmiten määrittelemättömäksi 
ajaksi, joten Ramirentilla ei ole merkittäviä vähimmäisvuokrasaa-
misia. Laskutus perustuu sopimuksien toteutuneeseen kestoon, 
joka vaihtelee muutamista päivistä jopa useisiin vuosiin. Tyypil-
lisissä sopimuksissa omistusta ei siirretä asiakkaalle vuokrakau-
den aikana tai sen päättyessä. Suurin osa kalustosta on valmis 
vuokrattavaksi ilman muutoksia. Ramirentin asiakassopimuksis-
sa ei ole asiakkaiden kanssa merkittäviä muuttuvia vastikkeita.

Palveluliiketoiminnan osuus Ramirent-konsernin liikevaihdosta 
on noin 30 %. Palveluita tuotetaan koneiden ja laitteiden vuok-
rauksen yhteydessä ja erikseen. Ne koostuvat laajasta valikoi-
masta erilaisia palveluita, esim. työmaan suunnittelu, logistiikka, 
paikan päällä tapahtuva tuki, koulutus sekä kokoonpano ja 
purkaminen.

Käytettyjä vuokralaitteita voidaan myydä vuokrauksen yhtey-
dessä, mutta nämä myynnit toteutetaan usein erillään vuok-
raustoiminnasta ja eri asiakkaille. Tavaroiden myynti tapahtuu 
tyypillisesti vuokraustoiminnan yhteydessä.

Ramirent otti IFRS 15 “Myyntituotot asiakassopimuksista” –
standardin käyttöön 1.1.2018 alkaen. Käyttöönotto tehtiin IAS 
8:n mukaisesti täysin takautuvaa menetelmää soveltaen. IFRS 
15 -standardissa otetaan käyttöön viisivaiheinen malli, jota 
sovelletaan myynnin tuloutuksessa. Standardin mukaan myynnin 
tuloutus perustuu määräysvallan siirtämiseen asiakkaalle. Tuotot 
kirjataan arvioidun saatavan vastikkeen mukaiseen määrään. 
Tuotot kirjataan joko yhtenä ajankohtana tai ajan kuluessa. 
Ramirentin osalta IFRS 15 -standardia sovelletaan palveluiden 
myyntiin, käytettyjen vuokrakaluston ja tavaroiden myyntiin. 
IFRS 15 -standardin käyttöönotolla ei ollut merkittävää vaikutus-
ta myyntituottojen ajoittumiseen tai kirjattavan tuoton määrään 
verrattuna aiempaan käytäntöön. Uuden standardin käyttöönot-
to ei aiheuttanut muutoksia taloudellisten tietojen vertailukau-
den luvuissa.

L   Tuotot raportoidaan määrään, joka odotetaan saatavaksi 
vastineeksi tavaroista tai palveluista. Ramirent käsittelee 
vuokrausta ja palveluja sopimuksessa erikseen yksilöitävissä 
olevina suoritevelvoitteina ja kohdistaa tuotot näihin erikseen. 
Sopimusten transaktiohinnat kohdistetaan suoritevelvoitteille 
perustuen erillismyyntihintoihin.

Ramirent on luokitellut kaikki vuokrasopimukset, 
joissa Ramirent on vuokralleantaja tavallisiksi 
vuokrasopimuksiksi. Ramirentilla ei ole asiakkaiden kanssa 
rahoitusleasingsopimuksia. Vuokratuotot tavallisista 
vuokrasopimuksista kirjataan tasaerinä kyseisen 
vuokrasopimuksen voimassaoloaikana.

Palvelut käsitellään erillisinä suoritevelvoitteina, ja tuotot 
kirjataan, kun palvelut toimitetaan asiakkaalle ajan kuluessa.

Koneiden ja laitteiden myynti sisältää Ramirentin 
vuokraamien muiden koneiden ja laitteiden myynnin 
osana tavanomaista toimintaa. Tällöin omaisuuserät 
siirretään vaihto-omaisuuteen kirjanpitoarvostaan, kun 
niiden vuokraaminen lopetetaan ja ne tulevat myytäväksi. 
Vuokrakoneiden ja -laitteiden myynnistä saadut tuotot 
kirjataan bruttomääräisesti liikevaihtoon. Tuotot kirjataan 
ajankohtana, kun määräysvalta laitteisiin siirretään, yleensä 
toimituksen yhteydessä.

Tavaroiden myynti koostuu polttoaineen, myyntituotteiden 
ja kulutustarvikkeiden myynnistä koneiden ja laitteiden 
vuokrauksen yhteydessä tai erikseen. Tuotot kirjataan yhtenä 
ajankohtana, kun määräysvalta tavaroihin siirretään, yleensä 
toimituksen yhteydessä.

Ramirent ei ole tunnistanut suoritevelvoitteen täyttämiseen 
liittyviä omaisuuseriä.

Myynnin jakauma vuosina 2018 ja 
2017, jatkuvat toiminnot (EUR 1 000) 2018

Osuus 
liikevaihdosta 2017

Osuus 
liikevaihdosta

Tuotot vuokraustoiminnasta 451 712 63,5 % 432 449 63,1 %

Tuotot palveluista 203 276 28,6 % 193 638 28,2 %

Käytettyjen vuokrakoneiden ja −laitteiden 
myyntituotot 22 115 3,1 % 28 977 4,2 %

Tavaroiden myynti 34 566 4,9 % 30 431 4,4 %

Liikevaihto 711 669 100,0 % 685 495 100,0 %

Myynti asiakassektoreittain 2018 ja 
2017, jatkuvat toiminnot (EUR 1 000) 2018

Osuus 
liikevaihdosta 2017

Osuus 
liikevaihdosta

Rakentaminen 408 616 57,4 % 385 457 56,2 %

Teollisuus 125 457 17,6 % 131 011 19,1 %

Muut 177 596 25,0 % 169 027 24,7 %

Yhteensä 711 669 100,0 % 685 495 100,0 %
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Myynnin jakauma 2018 
(EUR 1 000) Ruotsi Suomi

Itä-
Eurooppa Norja

Kohdista-
mattomat erät 

ja eliminoinnit
Konserni 

yhteensä
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 271 689 193 841 119 499 124 173 2 467 711 669

Segmenttien välinen liikevaihto 556 232 75 28 −891 −

Liikevaihto yhteensä 272 244 194 074 119 574 124 201 1 576 711 669

Liikevaihdon tuloutusajankohta:

Tietyllä hetkellä 20 447 16 479 9 874 10 533 −651 56 682

Ajan kuluessa 251 798 177 595 109 700 113 668 2 227 654 988

Liikevaihto yhteensä 272 244 194 074 119 574 124 201 1 576 711 669

Myynnin jakauma 2017 
(EUR 1 000) Ruotsi Suomi

Itä-
Eurooppa Norja

Kohdista-
mattomat erät 

ja eliminoinnit
Konserni 

yhteensä
Ulkoinen liikevaihto yhteensä 259 479 191 261 110 866 121 060 2 830 685 495

Segmenttien välinen liikevaihto 864 212 106 164 −1 345 −

Liikevaihto yhteensä 260 343 191 472 110 971 121 223 1 486 685 495

Liikevaihdon tuloutusajankohta:

Tietyllä hetkellä 21 489 15 218 8 197 15 373 −868 59 408

Ajan kuluessa 238 854 176 254 102 775 105 851 2 353 626 087

Liikevaihto yhteensä 260 343 191 472 110 971 121 223 1 486 685 495

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät ja velat
Vuoden 2018 lopussa Ramirentilla ei ollut asiakkaiden kanssa 
tehdyistä sopimuksista aiheutuvia varoja ja velkoja. Vuoden 2017 
lopussa raportoidut asiakkaiden kanssa tehdyistä sopimuksista 
aiheutuvat varat olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa ja velat 2,9 

miljoonaa euroa. Ne liittyvät 1.11.2018 myydyn Siirtokelpoiset tilat 
–liiketoiminnan asiakassopimuksiin. Sopimukseen perustuvista 
omaisuuseristä ei oltu kirjattu luottotappiovarausta vuonna 2017.

2.3. Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät erät eivät 
liity Ramirentin ensisijaiseen liiketoimintaan ja/tai ovat 
kertaluonteisia.

(EUR 1 000) 2018 2017
Kiinteistöjen ja ei-vuokrattavien koneiden ja laitteiden myyntivoitot 216 272

Kiinteistöjen vuokratuotot 151 117

Muut tuotot 423 1 718

Yhteensä 791 2 108

2.4. Olennaiset tuotto- tai kuluerät
Konserni on tunnistanut seuraavat erät, jotka ovat olennaisia niiden 
luonteen ja määrän johdosta. Ne julkistetaan erikseen, jotta annetaan 
parempi käsitys konsernin toiminnan tuloksesta. 

(EUR 1 000) 2018 2017
Uudelleenjärjestelyt −5 902 −
Yrityshankinnat ja omaisuuserien 
myynnit −33 986 1 296

Yhteensä −39 887 1 296

Lisätietoja yrityshankinnoista ja –myynneistä esitetään 
liitetiedossa 7.4. Lisätietoja uudellenjärjestelyistä esitetään 
liitetiedossa 3.4.
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2.5. Materiaalit ja palvelut

L   Myytyjen vuokrakoneiden ja -laitteiden poistamatta oleva 
kirjanpitoarvo ja niiden myyntiin liittyvät kulut, ulkopuoliset 
huolto-, korjaus-, kuljetus- ja muut palvelukulut sekä poltto-
ainemyynnin kustannukset kirjataan kuluksi materiaalien ja 
palvelujen ryhmään silloin, kun kustannus on syntynyt, samalle 
kaudelle kuin vastaava myyntituotto on kirjattu.

(EUR 1 000) 2018 2017
Myydyn vuokrauskaluston 
poistamaton hankintameno ja 
kulut

−5 359 −11 780

Myytyjä tavaroita vastaavat 
kustannukset −26 321 −23 925

Korjaus ja huolto −28 126 −26 844
Ulkopuoliset palvelut −104 774 −98 510
Kuljetus −54 281 −51 495
Kuluksi kirjatut kalustohankinnat −324 −487
Yhteensä −219 184 −213 042

2.6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut

(EUR 1 000) 2018 2017
Palkat ja palkkiot −118 017 −114 436

Irtisanomisen yhteydessä 
suoritettavat etuudet −2 010 −646

Muut henkilösivukulut −24 922 −25 355

Työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet

Eläkekulut − etuuspohjaiset 
järjestelyt −857 −907

Eläkekulut − maksupohjaiset 
järjestelyt −10 092 −9 831

Omana pääomana maksettavat 
osakeperusteiset liiketoimet −434 −277

Käteisvaroina maksettavat 
osakeperusteiset liiketoimet −1 049 −1 073

Muut henkilöstökulut −16 140 −15 282

Yhteensä -173 522 -167 807

Tietoja lähipiiritapahtumista esitetään liitetiedossa 8.1. Lisäksi 
kyseisessä liitetiedossa esitetään tietoja toimitusjohtajan 
lisäeläkevakuutuksesta.

Osakeperusteiset maksut

L   Ramirentillä on yhtiön avainjohtajille suunnattuja 
pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä. Kannustinjärjestelmät on 
luotu osaksi pitkäaikaista kannustin- ja sitouttamisohjelmaa 
yrityksen ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille. 
Kannustinjärjestelmien tarkoituksena on yhdistää 
osakkeenomistajien ja konsernin avainhenkilöiden tavoitteet 
yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja 
tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka 
perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Palkkion saaminen 
edellyttää Ramirent Oyj:n hallituksen asettamien tavoitteiden 
saavuttamista.

Kannustinjärjestelmät ovat osaksi osakkeilla selvitettäviä 
ja osaksi rahavaroina selvitettäviä. Kunkin järjestelmän kulu 
kirjataan ansaintajakson aikana. 

Ramirent soveltaa IFRS 2 Osakeperusteiset maksut –
standardin muutosta 1.1.2018 alkaen. Muutoksen merkittävin 
vaikutus on vaatimus käsitellä koko järjestely osakkeina 
selvitettävänä silloin, kun Ramirentilla on velvoite pidättää 
osakeperusteiseen maksuun liittyvä vero ja tilittää se 
veroviranomaiselle.

IFRS 2 –standardin käyttöönoton vaikutus 1,2 miljoonaa euroa, 
kirjattiin oman pääoman avaavaan saldoon 1.1.2018.

Pitkäaikaiset suoritukseen perustuvat 
kannustinjärjestelmät
Ramirentin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät edustavat 
kolmea tyyppiä: johdolle suunnattu pitkän aikavälin 
kannustinohjelma sisältäen suorituksen ja osakkeiden 
omistuksen perusteella maksettavan osakepalkkion, konsernin 
johtoryhmän (EMT) suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 
ja viivästetty kannustinjärjestelmä yhtiön muille avainhenkilöille. 
Viivästetyn kannustinjärjestelmän palkkio maksetaan kokonaan 
rahana. Osakepalkkiojärjestelmissä mahdollisesti ansaittu 
palkkio maksetaan rahan ja osakkeiden yhdistelmänä. Palkkion 
rahaosuus on tarkoitettu henkilölle palkkiosta aiheutuviin 
veroihin. Palkkion edellytyksenä on työsuhteen jatkuminen 
3-vuotisen ohjelman ajan: mikäli työsuhde päättyy tai on 
irtisanottu ennen palkkion maksua, osallistuja pääsääntöisesti 
menettää oikeutensa palkkioon.

Ansaintajaksoja 2015-2017 ja 2016-2018 koskevissa 
osakepalkkiojärjestelmissä osallistujilla on mahdollisuus 
ansaita lisäosakkeita osakeomistuksen perusteella sekä 
suoriteperusteisesti konsernin kumulatiivisen taloudellisen 
tuloksen perusteella 3-vuotisen ansaintajakson aikana. 
Tilikauden aikana ansaintajakso 2015-2017 päättyi ja sen 
perusteella maksettiin 24 925 osaketta ja 37 862 osakkeen 
arvosta rahaa 29 työntekijälle. 

Konsernin johtoryhmän (EMT) suoriteperusteisessa 
osakepalkkiojärjestelmässä on käynnistetty kaksi ansaintajaksoa. 
Ansaintajakson 2018-2020 mahdollinen palkkio perustuu 
osallistujan lyhyen aikavälin kannustintavoitteisiin vuonna 2018 
sekä konsernin kumulatiiviseen osakekohtaisen tuloksen (EPS) 
kehitykseen vuosina 2018-2020. Ansaintajakson 2019-2021 
perusteella ansaittu mahdollinen palkkio perustuu konsernin 
osakekohtaiseen tulokseen (EPS) vuonna 2019 sekä konsernin 
keskimääräiseen sitoutuneen pääoman tuoton (ROCE-%) 
kehitykseen vuosina 2019-2021. 

Vuodesta 2017 lähtien on avainhenkilöille käynnistetty 
kolme viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive 
Plan, DIP) ansaintajaksoa. Järjestelmän tavoitteena on tukea 
yhtiön strategian implementointia ja tarjota avainhenkilöille 
kilpailukykyinen ja sitouttava palkkiojärjestelmä. Järjestelmän 
mahdollinen palkkio perustuu osallistujan lyhyen aikavälin 
kannustepalkkiotavoitteisiin. Järjestelmässä on yksi 
ansaintajakso ja kahden vuoden odotusjakso, jonka jälkeen 
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aikavälin kannustetavoitteiden lisäksi yhtiön osakkeen tuottoon 
(Total Shareholder Return, TSR) ansaintakaudella 2017 sekä 
kahden vuoden odotusjakson aikana.

Tiedot 
palkitsemisjärjestelyistä 
31.12.2018

Pitkän aikavälin 
kannustin-

järjestelmä 
2015-2017

Pitkän aikavälin 
kannustin-

järjestelmä 
2016-2018

Viivästetty 
kannustin-

järjestelmä 
2017-2019

Suorite-
perusteinen 

osakepalkkio-
järjestelmä  
2018-2020

Osakkeita enintään 450 000 540 000 N/A 270 000
Ensimmäinen myöntämispäivä 14.5.2015 27.4.2016 19.12.2016 15.1.2018
Oikeuden syntyminen, pvm 15.3.2018 15.3.2019 15.3.2020 31.3.2021
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 2,8 2,9 3,2 3,2
Juoksuaikaa jäljellä, vuotta 0 0,2 1,2 2,2
Henkilöitä tilikauden päättyessä 0 24 110 8
Toteutustapa Osakkeina ja rahana Osakkeina ja rahana Rahana Osakkeina ja rahana

Muutokset vuonna 2018, kpl

Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä 

2015-2017

Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä 

2016-2018

Suoriteperusteinen 
osakepalkkio-

järjestelmä 
2018-2020

1.1.2018
Kauden alussa ulkona olleet 231 120 433 947 −

Tilikauden muutokset
Kaudella myönnetyt − 23 312 285 000
Kaudella menetetyt 168 333 − 35 000
Kaudella toteutetut 62 787 − −

31.12.2018
Kauden lopussa ulkona olevat − 457 259 250 000

Tiedot 
palkitsemisjärjestelyistä 
31.12.2017

Pitkäaikainen 
kannustin-

järjestelmä 
2014-2016

Pitkän aikavälin 
kannustin-

järjestelmä 
2015-2017

Pitkän aikavälin 
kannustin-

järjestelmä 
2016-2018

Viivästetty 
kannustin-

järjestelmä 
2017-2019

Osakkeita enintään, kpl 360 000 450 000 540 000 N/A
Ensimmäinen myöntämispäivä 23.5.2014 14.5.2015 27.4.2016 19.12.2016
Oikeuden syntyminen, pvm 1.3.2017 15.3.2018 15.3.2019 15.3.2020
Enimmäisvoimassaoloaika, vuotta 2,8 2,8 2,9 3,2
Juoksuaikaa jäljellä, vuotta − 0,2 1,2 2,2
Henkilöitä tilikauden päättyessä − 32 28 119
Toteutustapa Osakkeina ja rahana Osakkeina ja rahana Osakkeina ja rahana Rahana

mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Kannustinjärjestelmän 
piiriin kuuluu noin 150 avainhenkilöä. Konsernin johtoryhmän 
jäsenet kuuluvat myös viivästetyn kannustinjärjestelmän piiriin 
ansaintajakson 2017 osalta ja heidän palkkionsa perustuu lyhyen 

Muutokset vuonna 2017, kpl

Pitkäaikainen 
kannustinjärjestelmä 

2014-2016

Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä 

2015-2017

Pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmä 

2016-2018
1.1.2017
Kauden alussa ulkona olleet 161 759 256 830 463 588

Tilikauden muutokset
Kaudella menetetyt 114 528 25 710 29 641
Kaudella toteutetut 47 231 − −

31.12.2017
Kauden lopussa ulkona olevat − 231 120 433 947
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Osakeperusteisten maksujen vaikutus tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan tilikauden aikana (EUR) 2018 2017
Tilikauden kulu, osakeperusteiset maksut 1 483 297 1 349 726
Tilikauden kulu, osakeperusteiset maksut, oma pääoma 434 338 277 001
Arvio osakepalkkioiden veroihin maksettavasta osuudesta 31.12. 1 692 054 1 539 685
Osakeperusteisista maksuista aiheutuva velka 31.12. 777 564 1 944 630

Eläkevastuut

L   Konsernin yritykset ovat kattaneet eläkevastuunsa 
paikallisten olosuhteiden ja käytäntöjen mukaisin eläkejärjes-
telyin. Eläkejärjestelyt ovat joko maksupohjaisia järjestelyjä 
tai etuuspohjaisia järjestelyjä. Ramirentilla on maksupohjaisia 
järjestelyjä kaikissa toimintamaissaan, jonka lisäksi Ruotsissa 
on myös etuuspohjainen eläkejärjestely.

Maksupohjaisessa järjestelyssä konserni suorittaa kiintei-
tä maksuja erilliselle yhteisölle tai järjestelylle, jonka jälkeen 
konsernilla ei ole mitään lakiin perustuvaa tai tosiasiallista 
velvoitetta suorittaa lisämaksuja, jos maksujen vastaanottaja 
olisi kykenemätön suorittamaan kyseessä olevat eläkkeet. 
Kaikki eläkejärjestelyt, jotka eivät ole maksupohjaisia järjeste-
lyjä, ovat etuuspohjaisia järjestelyjä.

Maksupohjaisten eläkejärjestelyjen maksut kirjataan tu-
loslaskelmaan sen tilikauden kuluksi, johon ne liittyvät.

Eläkejärjestelyihin liittyvä etuuspohjainen eläkevelvoite 
on kirjattu taseeseen vakuutusmatemaattisten laskelmien 
perusteella. Nämä vakuutusmatemaattiset laskelmat on 
laadittu käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustu-
vaa menetelmää. Tätä menetelmää sovellettaessa eläkkeistä 
aiheutuva kulu kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyn piiriin 
kuuluvien työntekijöiden koko palvelusajalle pätevien aktuaa-
rien vuosittain laatimien laskelmien perusteella. Eläkevelvoite 
määritetään vastaisten maksettavien rahavirtojen nykyarvona 
käyttäen korkona korkealaatuisten valtion velkakirjojen tai 
yritysten joukkovelkakirjojen noteerattua korkoa, jotka olen-
naiselta osin vastaavat valuutaltaan ja ennakoidulta eräänty-
miseltään etuuspohjaista eläkevelvoitetta.

Konserni kirjaa kaikki etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 
johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot välittömäs-
ti muihin laajan tuloksen eriin omaan pääomaan. Konserni 
raportoi työsuoritukseen perustuvat maksut työsuhde-etuuk-
sina ja nettokoron rahoituserissä. Konserni raportoi taseessa 
nettomääräisen eläkevelvoitteen tai −varallisuuserän.

A  Etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin osallistuvien työnte-
kijöiden eläke-etuuden suuruus eläkkeelle jäämishetkellä 
määritetään tiettyjen tekijöiden, kuten esimerkiksi palkan ja 
työssäolovuosien perusteella.

Tuloslaskelmaan 
kirjatut eläkekulut
(EUR 1 000) 2018 2017
Etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä johtuvat 
kulut

−1 445 −1 504

Maksupohjaisista 
eläkejärjestelyistä johtuvat 
kulut

−10 092 −9 831

Yhteensä −11 537 −11 335

Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelykulujen 
osatekijät (EUR 1 000) 2018 2017
Tilikauden työsuoritukseen 
perustuvat menot −857 −907

Korkomenot −588 −597
Yhteensä −1 445 −1 504

Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyjen 
nettovelan osatekijät 
(EUR 1 000) 2018 2017
Rahastoimattomien 
velvoitteiden nykyarvo 24 226 22 357

Ylikate (−) / alikate (+) 24 226 22 357
Velvoitteiden nettovelka 31.12. 24 226 22 357

Määrät taseessa
Velat 24 226 22 357
Nettovelka 24 226 22 357

Etuuspohjaisten 
eläkejärjestelyjen 
velvoitteen nykyarvon 
muutos (EUR 1 000) 2018 2017
Velvoitteen nykyarvo 1.1. 22 357 20 005
Muuntoerot −896 −624
Tilikauden työsuoritukseen 
perustuvat menot 857 907

Korkomenot 588 597
Kokemusperäiset tarkistukset 
järjestelyihin kuuluviin 
velkoihin

581 540

Taloudellisten oletusten 
muutoksista johtuvat 
vakuutusmatemaattiset 
voitot (−) ja tappiot (+)

968 1 142

Maksetut etuudet −230 −210
Velvoitteen nykyarvo 31.12. 24 226 22 357

Keskeiset 
vakuutusmatemaatti-
set oletukset 2018 2017
Diskonttokorko 2,55 % 2,65 %

Tuleva 
palkankorotusolettamus 2,50 % 2,00 %

Arvioitu etuuden lisäys 
tulevaisuudessa 2,50 % 2,00 %
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IFRS 16 –standardin käyttöönoton vaikutukset on kuvailtu 
liitteessä 7.7.

Tavallisten 
vuokrasopimusten 
vuokrakulut 
tuloslaskelmassa 
(EUR 1 000) 2018 2017
Toimitilat −24 804 −24 763
Vuokrakalusto −23 209 −23 022
Muut −5 470 −4 928
Nettovuokrakulu 
tuloslaskelmassa −53 483 −52 714

Ei-purettavissa olevat 
vähimmäisvuokrien 
maksut (EUR 1 000) 2018 2017
Maksettava < 1 vuoden 
kuluessa tilinpäätöspäivästä 31 396 25 221

Maksettava 1–5 vuoden 
kuluessa tilinpäätöspäivästä 42 291 42 450

Maksettava > 5 vuoden 
kuluessa tilinpäätöspäivästä 14 267 14 352

Tulevat maksut tavallisista 
vuokrasopimuksista 87 954 82 023

2.8. Muut liiketoiminnan kulut

L  Kulut kirjataan tuloslaskelmaan, kun tavara tai palvelu on 
vastaanotettu ja kustannus muodostunut. 

(EUR 1 000) 2018 2017
Muut kiinteistökulut −9 970 −9 523
Tietotekniikka− ja 
toimistokulut −18 826 −17 711

Ulkopuoliset palvelut −16 257 −12 582
Luottotappiot −2 244 −2 942
Luottotappiovarauksen 
muutos −426 −485

Uudelleenjärjestelykulut ja 
muut kertaluontoiset kulut −3 941 −244

Markkinointi- ja edustuskulut −9 083 −8 456
Muut kulut −3 076 −2 408
Yhteensä −63 823 −54 351

Tilintarkastajan 
palkkiot (EUR 1 000) 2018 2017
Tilintarkastus −361 −346
Tilintarkastukseen liittyvät 
palvelut −9 −

Veroneuvonta −78 −58
Muut palkkiot −425 −
Yhteensä −873 −404

PricewaterhouseCoopers Oy:n suorittamat muut kuin 
tilintarkastuspalvelut Ramirent -yhtiöille tilikaudella 2018 olivat 
yhteensä 23 tuhatta euroa. 

Vuodelle 2019 arvioidut työnantajan suoritettavaksi tulevat 
maksut ovat 0,2 miljoonaa euroa (tilikauden 2017 päättyessä 
arvioidut vuoden 2018 maksut olivat 0,2 milj. euroa). Etuuspoh-
jaisten eläkejärjestelyjen velvoitteen painotettu keskimääräinen 
kesto on 21 (22) vuotta.

A   Ramirentilla on Ruotsissa ITP 2 eläkejärjestely, joka on 
lisäeläkejärjestely yksityisen sektorin toimihenkilöille. Eläke-
järjestely hoidetaan ulkopuolisen vakuutusyhtiön toimesta. 
Ruotsin lisäeläkejärjestelyyn ei sisälly järjestelyyn kuuluvia 
varoja eikä konserni näin ollen altistu varojen käyvän arvon 
muutokseen liittyville riskeille. Tämän johdosta järjestelyn 
riskit liittyvät yksinomaan velvoitteen määrän kasvuun. Vel-
voitteen määrän kasvu voi johtua mm. muutoksista vakuu-
tusmatemaattisissa oletuksissa, joista keskeiset oletukset 
on kerrottu yllä kohdassa ”Keskeiset vakuutusmatemaattiset 
olettamukset”. Vakuutusmatemaattisten oletusten muutokset 
vaikuttavat IAS 19 standardin mukaan velvoitteen määrään 
muihin laajan tuloksen eriin kirjattavan uudelleenarvostuksen 
kautta. Tämän johdosta konsernin tuloslaskelma ei altistu 
merkittävästi vakuutusmatemaattisten oletusten muutoksesta 
johtuvalle volatiliteetille.

Herkkyysanalyysi

31.12.2018 Diskonttokoron herkkyysanalyysi  
+/– 0.5 %

2,05 % 2,55 % 3,05 %
Velvoitteen nykyarvo 
31.12.2018 26 927 24 226 21 873

31.12.2017 Diskonttokoron herkkyysanalyysi 
+/– 0.5 %

2,15% 2,65% 3,15 %
Velvoitteen nykyarvo 
31.12.2017 24 895 22 357 20 150

2.7. Vuokrakulut

L   Vuokrasopimukset, joissa kaikki omistukseen liitty-
vät olennaiset riskit ja hyödyt säilyvät vuokranantajalla, 
luokitellaan tavallisiksi vuokrasopimuksiksi. Ramirentin 
tavalliset vuokrasopimukset ovat vuokrattavan kaluston 
leasingsopimuksia, kiinteistöjen vuokrasopimuksia ja muita 
leasingsopimuksia.

Vuokrakulut kirjataan tasaerinä tuloslaskelmaan joko myyntiä 
vastaaviin kuluihin tai myynnin, yleis- ja hallintokuluihin. Ei-pu-
rettavissa olevien muiden vuokrasopimusten vähimmäisvuok-
rien yhteismäärä esitetään taseen ulkopuolisena vastuuna.

Pääkonttorien, kalustokeskusten ja toimipisteiden käyttämät 
tilat muodostavat Ramirentin vuokrasopimusten suurimman 
ryhmän. Muut vuokrasopimukset koskevat henkilöautoja 
ja muita ajoneuvoja sekä vuokrakoneita ja -laitteita. 
Tilojen vuokrasopimukset tehdään joko määräajaksi tai 
määrittelemättömäksi ajaksi, riippuen vuokratun tilan 
merkityksestä. Pääkonttoreiden ja kalustokeskusten sopimukset 
on tavallisesti tehty pidemmäksi ajaksi, kun taas toimipisteiden 
sopimukset tehdään lyhyemmäksi ajaksi tai määräämättömäksi 
ajaksi. Vuokrattuun vuokrakalustoon liittyvät vuokrasopimukset 
ovat tyypillisesti lyhytaikaisia, ja niiden vuokran maksut ovat 
peruutettavissa.
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2.9. Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja 
arvonalentumiset 
hyödykeryhmittäin 
(EUR 1 000) 2018 2017
Aineelliset pitkäaikaiset 
käyttöomaisuushyödykkeet

Rakennukset ja 
rakennelmat −2 284 −2 264

Koneet ja kalusto −92 381 −97 203

Muut pitkäaikaiset 
käyttöomaisuushyödykkeet −2 809 −2 593

Aineettomat pitkäaikaiset 
hyödykkeet

Muut aineettomat 
hyödykkeet −3 012 −3 987

Muut pitkävaikutteiset 
menot −4 235 −3 896

Arvonalentumiset

Aineelliset pitkäaikaiset 
käyttöomaisuus-
hyödykkeet

−14 865 −

Aineettomat pitkäaikaiset 
hyödykkeet −16 413 −

Yhteensä -135 999 -109 944
Ryhmäkohtaiset arvioidut taloudelliset käyttöajat esitetään liitetiedoissa 3.1. ja 3.2.

Vuonna 2018 kirjatut arvonalentumistappiot liittyivät 
Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan myyntiin Ruotsissa, 
Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Vuonna 2017 ei kirjattu 
arvonalentumisia aineellisista tai aineettomista hyödykkeistä.

2.10. Osakekohtainen tulos

L   Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikau-
den aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla 
keskiarvolla. Liikkeeseen lasketuista osakkeista vähennetään 
yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat osakkeet. 

Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla 
emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikau-
den aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painote-
tulla keskiarvolla. Osakepalkkiojärjestelmillä on laimentava 
vaikutus, jos osakkeen hinta on korkeampi kuin palkkioiden 
toteutuksen yhteydessä maksettava merkintähinta sisältäen 
vielä suoritettavan työn käyvän arvon ja jos kaikki ehdot ovat 
toteutuneet tilinpäätöshetkellä.

2018 2017
Tulos jatkuvista toiminnoista 
(tuhatta EUR) 44 867 64 796

Tulos lopetetuista 
toiminnoista (tuhatta EUR) 2 966 −1 344

Tilikauden tulos (tuhatta 
EUR) 47 833 63 452

Tilikauden tuloksen 
jakautuminen:

Emoyhtiön 
osakkeenomistajille (tuhatta 
EUR)

47 833 63 452

Yhteensä 47 833 63 452

Osakemäärä (ulkona olevien 
osakkeiden painotettu 
keskiarvo), laimentamaton 
(tuhatta kpl)

107 831 108 010

Osakemäärä (ulkona olevien 
osakkeiden painotettu 
keskiarvo), laimennettu 
(tuhatta kpl)

108 145 108 482

Osakekohtainen tulos 
(EPS) emoyhtiön 
osakkeenomistajien 
osuudesta

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimentamaton, jatkuvista 
toiminnoista, EUR

0,42 0,60

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimennettu, jatkuvista 
toiminnoista, EUR

0,41 0,60

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimentamaton, lopetetuista 
toiminnoista, EUR

0,03 −0,01

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimennettu, lopetetuista 
toiminnoista, EUR

0,03 −0,01

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimentamaton, EUR 0,44 0,59

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimennettu, EUR 0,44 0,58
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3. Taloudellinen asema

3.1. Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet

L   Aineellinen käyttöomaisuushyödyke kirjataan taseeseen 
ainoastaan, jos on todennäköistä, että yhtiö saa siitä johtuvaa 
tulevaa taloudellista hyötyä ja sen hankintameno on luotetta-
vasti määritettävissä. 

Konserniyritysten hankkimat aineelliset käyttöomaisuus-
hyödykkeet (maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet 
ja laitteet, muut aineelliset hyödykkeet) kirjataan kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn alku-
peräiseen hankintamenoon, elleivät ne liity liiketoimintojen 
yhdistämiseen, missä tapauksessa ne arvostetaan hankinta-
päivän käypään arvoon vähennettynä hankintapäivän jälkeen 
kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla.

Hankintameno sisältää kaikki menot, jotka liittyvät kysei-
sen hyödykkeen saattamiseen käyttökuntoon. Välittömien 
hankintamenojen lisäksi siihen sisältyvät myös muut hankin-
taan liittyvät menot kuten tullimaksut, kuljetuskustannukset, 
asennusmenot ja tarkastusmaksut.

Mikäli aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyvä 
hyödyke koostuu osista, joilla on eripituiset taloudelliset vai-
kutusajat, käsitellään tällaiset osat erillisinä hyödykkeinä.

Merkittävät korjaukset saattavat täyttää myöhemmin 
syntyvien kustannusten aktivointikriteerit. Niissä tapauksissa 
korjausmenot lisäävät hyödykkeen kapasiteettia tai taloudel-
lista käyttöaikaa korjausta edeltävään tilanteeseen verrattuna. 
Ellei näin ole, menoja ei aktivoida taseeseen vaan ne kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan. Tavanomaiset korjaus- ja kunnossa-
pitokustannukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan suoritepe-
rusteisesti. 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan tasapois-
toina kunkin hyödykkeen arvioidun taloudellisen käyttöajan 
kuluessa. Maa-alueita ei poisteta.

Poistomenetelmät, taloudelliset vaikutusajat ja jäännösarvot 
arvioidaan kunkin raportointikauden lopussa, ja niitä oikais-
taan tarvittaessa.

Poistot lopetetaan, kun hyödyke luokitellaan standardin 
IFRS 5 ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lope-
tetut toiminnot” mukaisesti myytävänä olevaksi. Myytäviksi 
luokitellut hyödykkeet arvostetaan kirjanpitoarvoon tai tätä 
alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käy-
pään arvoon. Vuokrauskäytössä olevat koneet ja laitteet, jotka 
myydään osana konsernin tavanomaista toimintaa, siirretään 
osaksi vaihto-omaisuutta, kun ne poistetaan vuokrauskäytös-
tä ja luokitellaan myytävänä oleviksi.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja 
-tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Myydyistä vuokrakoneis-
ta ja -laitteista saadut myyntitulot kirjataan liikevaihtoon ja 
myyntiin liittyvät menot kirjataan materiaali- ja palvelukuluiksi. 
Muut aineellisen pitkäaikaisen omaisuuden luovutusvoitot 
kirjataan muuksi liiketoiminnan tuotoksi ja tappiot muuksi 
liiketoiminnan kuluksi.

A   Ryhmäkohtaiset arvioidut taloudelliset käyttöajat ja 
vuotuiset poistoajat ovat seuraavat:

• Rakennukset, rakennelmat ja maa-alueiden 
perusparannusmenot   10–30 vuotta

• Koneet ja laitteet omassa käytössä  3–10 vuotta
• Muut aineelliset hyödykkeet  3–8 vuotta
• Yksilöidyt vuokrakoneet, -kalusteet ja -laitteet

• Nosto- ja lastauslaitteet  8–15 vuotta
• Pienkoneet    3–8 vuotta
• Siirrettävät tilayksiköt   10–15 vuotta

• Yksilöimättömät vuokrakoneet, -kalusteet ja -laitteet
• Telineet    3–10 vuotta
• Muotit ja tukirakenteet   3–10 vuotta
• Muut yksilöimättömät  

aineelliset hyödykkeet   3–10 vuotta

Pitkäaikaisten varojen arvonalentuminen 
ja arvonalentumistestaus 

L   Pitkäaikaisia omaisuuseriä arvioidaan säännöllisesti 
mahdollisten arvonalentumiseen viittaavien merkkien 
havaitsemiseksi, so. tapahtumien tai olosuhdemuutosten 
varalta, jotka viittaavat siihen, että omaisuuserän 
kirjanpitoarvoa vastaava rahamäärä ei olisi kerrytettävissä.

Poistojen kohteena olevien omaisuuserien osalta 
arvioidaan, onko sellaisia tapahtumia tai muutoksia 
olosuhteissa, jotka viittaisivat, että kirjanpitoarvoa vastaava 
määrä ei olisi kerrytettävissä. Arvonalentumistappiona 
kirjataan määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä 
kerrytettävissä olevan määrän. Pitkäaikaisista omaisuuseristä 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on niiden myynnistä 
aiheutuvilla kustannuksilla vähennetty käypä arvo tai tätä 
suurempi käyttöarvo. Käyttöarvo määritetään diskonttaamalla 
omaisuuserän tuottama arvioitu vastainen kassavirta. 
Arvonalentumistestauksessa käytetyt arvostusmallit 
edellyttävät arvioiden käyttöä.

Kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan ainoastaan, jos 
olosuhteet muuttuvat tavalla, joka lisää kerrytettävissä olevaa 
rahamäärää tappion kirjaushetkellä kerrytettävissä olleeseen 
rahamäärään nähden. Arvonalentumistappioita ei kuitenkaan 
voida peruuttaa yli sen arvon, joka omaisuuserälle olisi 
määritetty, jos siitä ei olisi kirjattu arvonalentumistappiota.

Vuokrauskäytössä olevien koneiden ja kaluston osalta kiinnite-
tään erityistä huomiota niiden käyttöasteeseen ja niissä ta-
pauksissa, joissa käyttöaste on matala, arvonalentumistappion 
kirjaamisen tarve määritetään. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo 
on korkeampi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan 
arvonalentumistappio. Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslas-
kelmaan. Tarkempia tietoja arvonalentumistappioista on esitetty 
liitteessä 2.9.
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Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden muutokset  
vuonna 2018 (EUR 1 000) Maa-alueet

Rakennukset 
ja rakennel-

mat
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 2 784 21 407 1 162 608 31 051 1 217 851
Valuuttakurssierot − −204 −20 466 −745 −21 415
Lisäykset 699 4 450 167 692 3 194 176 035
Liiketoimintojen yhdistäminen 230 1 087 25 257 − 26 574
Vähennykset −66 −675 −42 131 −6 388 −49 259
Myytävänä oleviksi luokitellut varat − −581 −65 035 −924 −66 541
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit − − −96 814 − −96 814
Uudelleenluokittelut* − −17 −37 001 638 −36 381
Hankintameno 31.12. 3 648 25 467 1 094 110 26 826 1 150 051

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. − −10 675 −661 699 −20 710 −693 083
Valuuttakurssierot − 121 11 558 539 12 218
Liiketoimintojen yhdistäminen − −17 −11 757 − −11 774
Vähennykset − 558 42 584 5 840 48 982
Myytävänä oleviksi luokitellut varat − 430 30 527 578 31 535
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit − − 42 132 − 42 132
Uudelleenluokittelut* − 2 48 084 −273 47 813
Poistot − −2 284 −107 246 −2 809 −112 339
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. − −11 865 −605 818 −16 834 −634 516

Kirjanpitoarvo 1.1. 2 784 10 732 500 909 10 342 524 768
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 648 13 602 488 292 9 993 515 535
* Uudelleenluokittelut sisältävät käytetyn kaluston myynnin. Nämä omaisuuserät siirretään vaihto-omaisuuteen, kun ne siiretään myytäviksi. Lisäksi erään sisältyy oman valmistustoiminnan 
siirtoja vaihto-omaisuudesta käyttöomaisuuteen..

Vuonna 2018 toteutuneet arvonalentumiset liittyvät Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan myyntiin Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja 
Tanskassa. Lisätietoja transaktiosta esitetään liitetiedossa 7.4.

Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden muutokset  
vuonna 2017 (EUR 1 000) Maa-alueet

Rakennukset 
ja rakennel-

mat
Koneet ja 

kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 6 477 27 748 1 095 840 29 174 1 159 239
Valuuttakurssierot −283 −1 029 −19 999 −529 −21 840
Lisäykset 1 452 4 566 153 198 3 820 163 035
Liiketoimintojen yhdistäminen − − 277 − 277
Vähennykset − −1 316 −11 639 −3 673 −16 628
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit −4 862 −8 432 − − −13 294
Uudelleenluokittelut − −129 −55 069 2 260 −52 938
Hankintameno 31.12. 2 784 21 407 1 162 608 31 051 1 217 851

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. − −10 122 −632 736 −21 047 −663 905
Valuuttakurssierot − 354 12 115 476 12 945
Vähennykset − 1 188 11 637 3 642 16 467
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit − 203 − − 203
Uudelleenluokittelut − 47 50 005 −1 055 48 997
Poistot − −2 346 −102 719 −2 725 −107 790
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. − −10 675 −661 699 −20 710 −693 083

Kirjanpitoarvo 1.1. 6 477 17 626 463 104 8 127 495 334
Kirjanpitoarvo 31.12. 2 784 10 732 500 909 10 342 524 768
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3.2. Liikearvo ja muut aineettomat 
hyödykkeet

L    Liikearvo
Liikearvo on määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallatto-
mien omistajien osuus ja aiemmin omistetun osuuden hankin-
ta-ajankohdan käypä arvo yhteenlaskettuina ylittävät hankitun 
nettovarallisuuden käyvän arvon. Se edustaa hankkijan vastai-
sen taloudellisen hyödyn kerryttämiseksi suorittamaa maksua, 
jota ei voida yksilöidä ja kirjata erillisiksi omaisuuseriksi. 
Liikearvoa ei poisteta, vaan siitä kerrytettävissä oleva raha-
määrä ja mahdollinen arvonalentuminen arvioidaan vuosittain 
tai useammin, jos tapahtumat tai muuttuneet olosuhteet 
viittaavat siihen, että sen arvo on saattanut alentua. Liikear-
vo kohdistetaan tätä tarkoitusta varten rahavirtaa tuottaville 
yksiköille. Konsernin tuloslaskelmaan kirjataan liikearvon ar-
vonalentumistappio, jos arvonalentumistestaus osoittaa, että 
liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan 
rahamäärän. Tällöin liikearvo kirjataan kerrytettävissä olevaan 
rahamäärään. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen liiketoimintojen 
yhdistämisestä johtuva liikearvo arvostetaan hankintahet-
ken jälkeen kirjatuilla arvonalentumistappioilla vähennettyyn 
hankintamenoon. Liikearvon arvonalentumistappioita ei voida 
peruuttaa.

Muut aineettomat hyödykkeet
Aineeton omaisuuserä kirjataan ainoastaan, jos on toden-
näköistä, että yhtiö saa siitä johtuvaa tulevaa taloudellista 
hyötyä ja sen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. 
Muut aineettomat hyödykkeet arvostetaan kertyneillä poistoil-
la ja hankintahetken jälkeen kirjatuilla arvonalentumistappioil-
la vähennettyyn hankintamenoon.

Poistot lopetetaan, kun hyödyke luokitellaan standardin 
IFRS 5 ”Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja 
lopetetut toiminnot” mukaisesti myytävänä olevaksi. Myytä-
viksi luokitellut hyödykkeet arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 
tätä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn 
käypään arvoon. 

Aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot kirjataan tuloslas-
kelmaan muihin liiketoiminnan tuottoihin ja tappiot muihin 
liiketoiminnan kuluihin.

Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat ohjelmistolisensseistä, 
IT–järjestelmien kustannuksista ja uusien tuotteiden kehittämi-
seen liittyvistä kehittämismenoista, jotka kirjataan kertyneillä 
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen 
hankintamenoon. Alkuperäinen hankintameno sisältää omaisuu-
den hankkimisesta johtuvat välittömät kulut sekä muut järjestel-
män kehittämiseen liittyvät kulut.

Edellä mainittujen erien lisäksi muut aineettomat hyödykkeet 
sisältävät myös osana liiketoimintojen yhdistämistä hankittu-
ja kilpailukieltosopimuksia, asiakas- ja yhteistyösopimuksia, 
asiakassuhteita sekä uusien tuotteiden kehittämiseen liittyviä 
kehittämismenoja.

A   
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
• Ohjelmistolisenssit ja IT–järjestelmät 3–5 vuotta
• Uusien tuotteiden kehittämismenot  5 vuotta
• Kilpailukieltosopimukset   2–5 vuotta
• Asiakassopimukset ja -suhteet  3–10 vuotta
• Yhteistyösopimukset   3–5 vuotta

Poistomenetelmät, taloudelliset käyttöajat ja jäännösarvot 
arvioidaan kunkin raportointikauden lopussa, ja niitä oikaistaan 
tarvittaessa.
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Liikearvon ja muiden aineettomien 
hyödykkeiden muutokset vuonna 2018
(EUR 1 000) Liikearvo

Muut 
aineettomat 

hyödykkeet

Muut pitkävai-
kutteiset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 140 011 47 417 32 137 219 565

Valuuttakurssierot −2 947 −832 −113 −3 892

Lisäykset − 66 606 672

Liiketoimintojen yhdistäminen 5 546 2 448 − 7 994

Vähennykset −10 454 −14 445 −4 816 −29 715

Myytävänä oleviksi luokitellut varat −355 − − −355

Uudelleenluokittelut − −42 −445 −487

Hankintameno 31.12. 131 801 34 612 27 369 193 782

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. −5 351 −38 033 −17 720 −61 105

Valuuttakurssierot 2 729 51 781

Vähennykset − 10 591 2 448 13 039

Myytävänä oleviksi luokitellut varat − − − −

Uudelleenluokittelut − 45 447 493

Poistot − −3 012 −4 235 −7 247

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. −5 349 −29 681 −19 010 −54 040

Kirjanpitoarvo 1.1. 134 660 9 383 14 417 158 460

Kirjanpitoarvo 31.12. 126 451 4 931 8 359 139 742

Vuonna 2018 toteutuneet arvonalentumiset liittyvät Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan myyntiin Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. 
Lisätietoja esitetään liitetiedossa 7.4.

Liikearvon ja muiden aineettomien 
hyödykkeiden muutokset vuonna 2017 
(EUR 1 000) Liikearvo

Muut 
aineettomat 

hyödykkeet

Muut pitkävai-
kutteiset 

hyödykkeet Yhteensä
Hankintameno 1.1. 143 931 51 327 29 993 225 251

Valuuttakurssierot −4 104 −1 750 −4 −5 858

Lisäykset − 189 2 528 2 718

Liiketoimintojen yhdistäminen 184 236 − 420

Vähennykset − −2 850 −143 −2 993

Uudelleenluokittelut − 264 −236 27

Hankintameno 31.12. 140 011 47 417 32 137 219 565

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. −5 432 −38 130 −13 522 −57 084

Valuuttakurssierot 81 1 259 −14 1 326

Vähennykset − 2 850 158 3 008

Uudelleenluokittelut − −166 166 −

Poistot − −3 846 −4 509 −8 355

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. −5 351 −38 033 −17 720 −61 105

Kirjanpitoarvo 1.1. 138 499 13 197 16 471 168 167

Kirjanpitoarvo 31.12. 134 660 9 383 14 417 158 460
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Liikearvon arvonalentumistestaus
Liikearvo on kohdistettu Ramirentin rahavirtaa tuottaville yksi-
köille (CGU). Ramirentin johto on määritellyt seuraavat CGU:t, 
joille liikearvo on kohdistettu: Suomi, Ruotsi, Norja, Baltia ja 
Europe Central.

Liikearvon jakautuminen CGU:ille esitetään alla olevassa 
taulukossa.

Liikearvon kohdistuminen 
rahavirtaa tuottaville 
yksiköille (EUR 1 000) 2018 2017
Ruotsi* 54 726 64 319

Suomi 27 444 22 380

Norja 23 511 26 711

Baltia 10 298 10 298

Europe Central 10 474 10 550

Yhteensä 126 451 134 258
* Safety Solutions Jonsereds AB sisällytetään Ruotsi-segmentin lukuihin

Liikearvot on määritetty paikallisissa valuutoissa ja valuuttakurs-
sivaihtelut vaikuttavat liikearvon euromääriin. Kunkin CGU:n ker-
rytettävissä oleva rahamäärä määritetään nykyarvomenetelmällä 
(DCF–menetelmä).

A     Arvonalentumistestauksessa arviot vuoden 2019 
rahavirroista perustuvat vuoden 2019 budjettiin. Rahavirta-
arviot vuosille 2020–2023 perustuvat johdon näkemyksiin 
liiketoiminnan kasvusta ja kannattavuudesta. 

Pitkällä aikavälillä testauksessa käytettävä EBIT–marginaali 
vaihtelee 15 % ja 18 % välillä. Tuotot/pääoma−suhteena 
testauksessa käytetään 100 % konsernitasolla. Keskipitkän 
aikavälin kasvu vaihtelee välillä 2,0 % – 2,5 % per vuosi 
riippuen kunkin maan keskipitkän aikavälin kasvu- ja inflaatio-
odotuksista. Pitkän aikavälin kasvun arvioidaan olevan 
2,0 % per vuosi kaikissa segmenteissä. Tämä kuvastaa 
sekä odotettua kasvua että inflaatiota toimintamaassa. 
CGU:iden pääomarakenne kuvastaa Ramirent-konsernin 
pääomarakennetta. 

Tulevista rahavirroista tehtyjen arvioiden lisäksi tärkeimpiä 
olettamuksia ovat keskimääräisestä painotetusta pääoman 
kustannuksesta (WACC) tehdyt olettamukset. WACC:ia 
käytetään tulevien rahavirtojen diskonttaamisessa. 
Pääoman kustannus sisältää myös riskittömät korkotasot 
ja riskipreemiot niissä maissa, joissa CGU:t toimivat. 
Nykyarvolaskelmissa on käytetty velkojen ja oman pääoman 
suhdelukua 30 % / 70 %. WACC:iin vaikuttavia tekijöitä ovat 
Ramirentin pääomarakenne, oman pääoman beta, CGU:iden 
oman pääoman kustannus ja korollisen vieraan pääoman 
kustannus.

Vuoden 2018 arvonalentumistestissä käytetyt 
diskonttokorot (WACC ennen veroja) olivat samalla tasolla 
kuin edellisen vuoden testauksessa.

Vuosien 2018 ja 2017 arvonalentumistestien keskeiset 
olettamukset esitetään alla olevissa kahdessa taulukossa.

Vuoden 2018 
arvonalentumistesti Ruotsi Suomi Norja Baltia Europe Central
Liikevaihdon kasvu *) 2,8 % 2,7 % 0,6 % 4,1 % 4,6 %

Pitkän aikavälin kasvu 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Keskimääräinen 
liiketulosmarginaali 2019–2023 16,7 % 15,7 % 13,1 % 22,8 % 22,4 %

WACC (verojen jälkeen) 7,8 % 7,9 % 7,8 % 9,8 % 8,2 %

WACC (ennen veroja) 9,6 % 9,4 % 9,6 % 12,0 % 9,8 %
*) Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu (2019–2023)

Vuoden 2017 
arvonalentumistesti Ruotsi Suomi Norja Baltia Europe Central
Liikevaihdon kasvu *) 2,9 % 2,6 % 1,2 % 4,1 % 3,5 %

Pitkän aikavälin kasvu 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

Keskimääräinen 
liiketulosmarginaali 2018–2022 16,1 % 16,0 % 13,3 % 20,5 % 19,6 %

WACC (verojen jälkeen) 7,8 % 7,9 % 7,8 % 9,9 % 8,2 %

WACC (ennen veroja) 9,6 % 9,5 % 9,6 % 11,4 % 9,9 %
*) Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu (2018–2022)

Omaisuuserien arvonalentumistestaus on suoritettu 31.10.2018. 
Edellinen arvonalentumistestaus suoritettiin 31.10.2017.

Vuosina 2018 ja 2017 suoritettujen arvonalentumistestien 
perusteella rahavirtaa tuottavien yksiköiden (CGU) 
kerrytettävissä oleva rahamäärä on kaikkien yksiköiden osalta 
kirjanpitoarvoa korkeampi.
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Herkkyysanalyysi
Keskeisin epävarmuustekijä arvonalentumistestauksessa on 
johdon olettamus tulevien vuosien EBIT-tasosta kunkin CGU:n 
osalta. Tulevien vuosien EBIT on puolestaan riippuvainen 
tulevien vuosien arvioidun liikevaihdon ja EBIT-marginaalin 
toteutumisesta.

Arvonalentumistestauksessa terminaalikaudella käytetyt 
EBIT-marginaalit perustuvat johdon olettamuksiin pitkän aikavä-
lin kasvusta ja kannattavuudesta. Konsernin kaikissa rahavirtaa 
tuottavissa yksiköissä kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää 
yksikön omaisuuserien kirjanpitoarvon eikä arvonalentumista ole 
kirjattu. Kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää yksikön omai-
suuserien kirjanpitoarvon noin 40 %:lla tai ylittää sen kaikissa 
CGU:ssa.

Alla olevissa taulukoissa esitetään segmenteittäin se tulevien 
vuosien arvioidun vapaan rahavirran vähennys ja diskonttokoron 
prosentuaalinen muutos, jonka seurauksena CGU:n kerrytettä-
vissä oleva rahamäärä olisi yhtä suuri kuin CGU:n nettovarojen 
kirjanpitoarvo. 

 

Vapaan rahavirran 
vähennys 2018 2017
Ruotsi −39,4 % −37,2 %

Suomi −52,1 % −51,5 %

Norja −20,8 % −19,4 %

Baltia −28,0 % −22,0 %

Europe Central −46,3 % −39,8 %
  

Vapaa rahavirta sisältää liikevoiton (EBIT), johon on lisätty pois-
tot ja josta on vähennetty investoinnit ja nettokäyttöpääoman 
muutos.

  

Diskonttokoron 
(ennen veroja) muutos 
(prosenttiyksikköä) 2018 2017
Ruotsi 5,1 % 4,7 %

Suomi 8,5 % 8,0 %

Norja 1,8 % 1,8 %

Baltia 4,2 % 2,7 %

Europe Central 6,8 % 5,3 %

3.3. Vaihto-omaisuus

L   Vaihto–omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai tätä 
alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on 
arvioiduilla välttämättömillä myyntikustannuksilla vähennetty 
arvioitu myyntihinta tavanomaisessa liiketoiminnassa. Hankin-
tameno perustuu painotettuun keskihintaan. Hankintameno 
muodostuu hankintahinnasta sekä muista vaihto–omaisuu-
den nykyiseen sijaintipaikkaansa ja kuntoonsa saattamiseen 
aiheutuneista kuluista.

  
Vaihto–omaisuuteen sisältyy tavanomaiset myytävänä olevat 
omaisuuserät ja palvelujen tuottamiseen käytetyt materiaalit 
tai tarvikkeet. Tärkeimmät luokat vaihto-omaisuutena käsiteltä-
västä omaisuudesta ovat myyntituotteet, käytetyt vuokrakoneet 
ja –laitteet sekä polttoaine, varaosat, lisävarusteet ja palvelujen 
tuottamisessa käytetyt materiaalit.

(EUR 1 000) 2018 2017
Myyntituotteet 12 452 11 360

Varaosat ja muut palveluiden 
myynnin yhteydessä 
kulutettavat tarvikkeet

2 253 1 358

Kirjanpitoarvo 31.12. 14 705 12 718

3.4. Varaukset

L   Varaus kirjataan, kun
• on olemassa oleva velvoite (lakiin perustuva tai 

tosiasiallinen) aiemman tapahtuman seurauksena,
• on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen johtaa 

taloudellista hyötyä ilmentävien voimanvarojen siirtymiseen 
pois yhteisöstä ja

• velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti.

Yleisimmät varaukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin. Ne kirja-
taan vain silloin, kun varauksen kirjaamisen yleiset edellytykset 
ovat täyttyneet ja kun konserni on laatinut määrämuotoisen 
suunnitelman, joka sisältää tiedot niistä liiketoiminnoista, paik-
kakunnista ja henkilöstömääristä, joihin suunnitelma vaikuttaa, 
yksityiskohtaisen arvion aiheutuvista kustannuksista ja suun-
nitelman toimeenpanon aikataulun. Kirjatut varaukset liittyvät 
pääosin kannattamattomien toimintojen uudelleenjärjestelyihin 
ja toimipisteverkoston optimointiin. Uudelleenjärjestelyvaraukset 
jakautuvat irtisanomisiin liittyviin varauksiin, vuokratilojen irtisa-
nomisiin liittyviin varauksiin, vuokrauskaluston vuokrasopimusten 
irtisanomisiin liittyviin varauksiin ja muihin uudelleenjärjestelystä 
aiheutuviin kuluihin. Muut varaukset sisältää myös Ruotsissa 
myytyihin kiinteistöihin liittyvän ympäristövarauksen.

Vuonna 2018 kirjatut varaukset liittyvät pääosin kalustokes-
kusten ja toimipisteiden uudelleenjärjestelyyn Norjassa. Vuonna 
2017 kirjatut varaukset liittyvät pääosin uudelleenjärjestelyihin 
Ruotsissa ja Tanskassa.

 

Kirjanpitoarvo 31.12.  
(EUR 1 000) 2018 2017
Pitkäaikaiset varaukset 2 626 2 563

Lyhytaikaiset varaukset 3 186 2 634

Yhteensä 5 812 5 197
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Varausten muutokset luokittain 
2018 (EUR 1 000)

Irtisanomi-
siin liittyvät 

varaukset

Vuokraso-
pimukset liittyen 

vuokratiloihin Muut varaukset Yhteensä
Varaukset 1.1. 852 2 941 1 404 5 197

Varausten lisäykset 1 112 3 650 357 5 118

Käytetyt varaukset −40 −83 −1 −124

Käyttämättömien varausten peruutukset −793 −2 585 −923 −4 301

Valuuttakurssierot 8 −26 −60 −78

Varaukset 31.12. 1 139 3 896 776 5 812

Varausten perusteella ennakoidaan 
maksettavan

Vuoden 2019 aikana 1 139 1 924 123 3 186

Vuoden 2020 aikana − 492 − 492

Vuoden 2021 aikana − 340 − 340

Vuoden 2022 aikana − 475 − 475

Myöhemmin − 664 654 1 318

Yhteensä 1 139 3 896 776 5 812

Varausten muutokset luokittain 
2017 (EUR 1 000)

Irtisanomi-
siin liittyvät 

varaukset

Vuokraso-
pimukset liittyen 

vuokratiloihin Muut varaukset Yhteensä
Varaukset 1.1. 461 1 514 448 2 423

Varausten lisäykset 1 061 2 415 1 219 4 695

Käytetyt varaukset −497 −615 −252 −1 365

Käyttämättömien varausten peruutukset −189 −333 − −521

Valuuttakurssierot 17 −40 −12 −35

Varaukset 31.12. 852 2 941 1 404 5 197

Varausten perusteella ennakoidaan 
maksettavan

Vuoden 2018 aikana 839 1 316 539 2 694

Vuoden 2019 aikana 13 569 423 1 005

Vuoden 2020 aikana − 371 − 371

Vuoden 2021 aikana − 383 − 383

Myöhemmin − 302 442 744

Yhteensä 852 2 941 1 404 5 197

3.5. Ostovelat ja muut velat

(EUR 1 000) 2018 2017
Ostovelat 39 436 40 271

Muut velat 19 941 15 273

Siirtovelat ja tuloennakot 56 595 60 912

Saadut ennakot 144 101

Yhteensä 116 116 116 557

Siirtovelat ja 
tuloennakot koostuvat 
seuraavista
(EUR 1 000) 2018 2017
Kertyneet korkokulut 5 234 4 772

Kertyneet henkilöstökulut 29 231 28 328

Tuloennakot 80 1 352

Muut erät 22 050 26 460

Yhteensä 56 595 60 912

Tytäryhtiö− ja liiketoimintahankinnoissa syntyneiden kauppahin-
tavelkojen lyhytaikainen osuus 3,7 (0,4) miljoonaa euroa sisältyy 
yllä olevassa taulukossa muihin velkoihin.
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4. Pääomarakenne ja rahoitusinstrumentit

4.1. Rahoitusvarat

L    Rahoitusvarojen luokittelu 
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu seuraaviin luokkiin: jak-
sotettuun hankintamenoon ja käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti arvostettavat rahoitusvarat. Luokittelu riippuu sovellet-
tavasta liiketoimintamallista rahoitusvarojen hallinnoimiseksi 
ja erän sopimukseen perustuvista rahavirtaominaisuuksista. 
Omaisuuserät luokitellaan lyhytaikaisiin varoihin, lukuun otta-
matta yli 12 kuukauden kuluttua tilinpäätöspäivästä erääntyviä 
varoja, jotka on luokiteltu pitkäaikaisiksi varoiksi. Rahoitusva-
rojen ostot ja myynnit kirjataan selvityspäivänä (lukuun otta-
matta johdannaisia, liitetieto 5.1). Rahoitusvarat kirjataan pois 
taseesta, kun oikeudet saada rahavirtoja sijoituksesta ovat 
päättyneet tai ne on siirretty ja konserni on siirtänyt olennai-
silta osiltaan kaikki omistukseen liittyvät riskit ja edut.

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin eriin kuuluvat 
rahavarat, myyntisaamiset ja lainasaamiset, joissa liiketoimin-
tamallin tarkoituksena on pitää omaisuuserä niiden sopimus-
perusteisten rahavirtojen keräämiseksi, jotka ovat yksinomaan 
pääoman ja koron maksua. Jaksotettuun hankintamenoon kir-
jattavat rahoitusvarat arvostetaan efektiivisen koron menetel-
mällä. Vuonna 2017 nämä erät luokiteltiin lainoihin ja saamisiin 
IAS 39:n mukaisesti.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat koostu-
vat noteeraamattomista osakesijoituksista (ja johdannaisista, 
jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteerejä). Luokka koostuu 
noteeraamattomista norjalaisista osakkeista ja sijoituksesta, 
joka liittyy toimitusjohtajan vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn. 
Osakesijoitusten voitot tai tappiot sisältyvät rahoitustuot-
toihin ja -kuluihin. Osakesijoitukset luokiteltiin myytävänä 
oleviksi vuonna 2017 IAS 39:n mukaan.

Konsernilla ei ollut käypään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta arvostettavia rahoitusvaroja vuonna 2018.

Rahavarat
Rahavarat ja muut rahoitusvarat koostuvat käteisestä rahasta 
ja pankkisaamisista, nostettavissa olevista pankkitalletuk-
sista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä alle kolmen 
kuukauden finanssisijoituksista. Luottotilit esitetään korollisi-
na velkoina.

Arvonalentuminen
Odotettavissa oleviin luottotappioihin perustuvaa mene-
telmää käytetään velkainstrumentteihin, jotka arvostetaan 
alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä jaksotettuun hankinta-
menoon. Luottotappiovaraus kirjataan tulosvaikutteisesti ja 
arvonalentumisvarausta kirjataan lisää tulosvaikutteisesti, jos 
saadaan näyttöä luoton laadun heikkenemisestä. Luottotap-
piot kirjataan saamisten yksilöllisen arvioinnin perusteella. 
Myyntisaamisiin sovelletaan yksinkertaistettua odotettavissa 
oleviin luottotappioihin perustuvaa menetelmää. Jokainen 
liiketoiminta-alue käyttää erityistä varausmatriisia myynti-
saamisiin liiketoiminta-alueiden erilaisten luonteiden vuoksi. 
Liiketoiminta-alueen arvonalentumisprosessi perustuu 
historialliseen kokemukseen luottotappioista ja nykyisiin 
olosuhteisiin sekä tulevaisuuteen suuntautuvaan makrota-
loudelliseen analyysiin. Arvonalentuminen tai luottotappio 
kirjataan konsernin tuloslaskelmaan muihin kuluihin. Vuonna 
2017 arvonalentumistappio kirjattiin saamisista, jotka olivat yli 
90 päivää erääntyneitä.

Rahavarat (EUR 1 000) 2018 2017
Rahavarat 10 292 6 896

Kirjanpitoarvo 31.12. 10 292 6 896

Rahavarojen luottoriskin enimmäismäärä on niiden kirjanpitoar-
vo. Liitetieto 5.1 sisältää lisätietoja luottoriskistä. Rahavaroista 
ei ole kirjattu arvonalentumista, koska luottotappiovarauksen 
määrä on epäolennainen.

Myynti- ja muut 
saamiset (EUR 1 000) 2018 2017
Myyntisaamiset 106 884 114 966

Muut rahoitussaamiset 79 144

Ennakkomaksut ja 
siirtosaamiset 19 545 15 475

Kirjanpitoarvo 31.12. 126 508 130 585

Rahoitukseen liittyvät 
saamiset 106 963 115 110

Lyhytaikaisten myynti- ja muiden saamisten luonteen vuoksi 
niiden kirjanpitoarvon arvioidaan olevan yhtä suuri kuin niiden 
käypä arvo. Suurin mahdollinen altistuminen luottoriskille on 
myynti- ja muiden saamisten kirjanpitoarvo. Myyntisaamisten 
ikäanalyysiä, arvonalentumisesta ja luottotappioita koskevat 
tiedot on esitetty liitetiedossa 5.1, Rahoitusriskien hallinta, 
luottoriski.

Pitkäaikaiset saamiset
Ramirentin lainasaamiset ovat yhteisyritys Fortrentilta. Laina-
saamisten käyvät arvot eivät eroa olennaisesti kirjanpitoarvosta, 
joka on myös suurin altistuminen luottoriskille. Lainasaamisten 
arvonalentumista ei ole kirjattu, koska määrä on epäolennainen. 
Muut rahoitusvelat koostuvat noteeraamattomista osakkeista.

(EUR 1 000) 2018 2017
Pitkäaikaiset korolliset 
lainasaamiset Fortrentiltä 8 694 10 153

Myytävissä olevat 
rahoitusvarat − 89

Muut pitkäaikaiset saamiset 385 739

Kirjanpitoarvo 31.12. 9 079 10 981
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4.2. Oma pääoma

Osakemäärä ja osakepääoma
Yhtiön osakepääoma 31.12.2018 koostuu 108 697 328 osak-
keesta, joiden matemaattinen kirjanpidollinen vasta-arvo on 
0,2300 euroa per osake. Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka 
osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. Vuoden 2018 
lopussa Ramirent Oyj:llä oli hallussaan 1 126 678 (551 603) 
omaa osaketta.

(EUR 1 000) 

Ulkona olevien 
osakkeiden 

määrä (tuhat kpl)

Omien 
osakkeiden 

määrä (tuhat kpl)
Osakemäärä 

(tuhat kpl) Osakepääoma
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 107 749 948 108 697 25 000

Suunnattu osakeanti 16.2.2017 247 −247 − −

Suunnattu osakeanti 23.8.2017 149 −149 − −

Kirjanpitoarvo 31.12.2017 108 146 552 108 697 25 000

Suunnattu osakeanti 13.3.2018 25 −25 − −

Ostetut omat osakkeet kesäkuu 2018 −600 600 − −

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 107 571 1 127 108 697 25 000

Hallituksen valtuutus hankkia omia 
osakkeita
Ramirentin hallituksella on seuraavaan varsinaiseen yhtiöko-
koukseen saakka voimassa oleva valtuutus päättää enintään 
10 869 732 yhtiön omien osakkeiden ostamisesta. Valtuutus 
kattaa myös yhtiön oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. 
Yhtiön tämän valtuutuksen nojalla hankkimien tai pitämien 
osakkeiden määrä saa olla enintään kymmenesosa (1/10) 
kaikista yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia poikkeamalla osakkeen-
omistajien suhteellisesta osuudesta vapaalla omalla pääomalla 
Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä arvopapereiden kaupan-
käynnissä säännellyillä markkinoilla takaisinostohetken markki-
nahintaan edellyttäen, että yhtiöllä on siihen painava taloudel-
linen syy. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki 
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mah-
dollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan 
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana 
yhtiön kannustinjärjestelmää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muu-
toin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Yhtiön hallitus päättää kaikista muista osakkeiden takai-
sinoston ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 
16.3.2017 antaman hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuutus päättää 
osakeannista sekä optio-oikeuksien, 
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten 
oikeuksien antamisesta
Ramirentin hallituksella on valtuutus päättää enintään  
10 869 732 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään  
10 869 732 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen 
luovuttamisesta. 

Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, 
vaihtovelkakirjalainoja ja/tai muita erityisiä oikeuksia, jotka 
oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai 
yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta 

maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa 
merkintähinnan kuittaamiseen. Uudet osakkeet voidaan antaa 
ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko 
maksua vastaan tai maksutta.

Hallitus päättää kaikista muista valtuuksiin liittyvistä seikoista. 
Valtuutukset ovat voimassa 17.3.2021 asti.

Suunnattu omien osakkeiden 
luovuttaminen
Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella 
hallitus päätti 8.2.2018 luovuttaa käteismaksutta yhteensä 24 925 
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta konsernin avainhenkilöille 
vuoden 2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöönpa-
non mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää osakkeen-
omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamisek-
si. Suunnattuun omien osakkeiden luovuttamiseen oli siten vahvat 
taloudelliset perusteet.

Luovutettujen osakkeiden arvo, 137 087,50 euroa, kirjattiin 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Omien osakkeiden hankinta
Kesäkuussa 2018 Ramirent osti 600 000 omaa osakettaan yhtiö-
kokouksen 15.3.2018 valtuutuksen perusteella.

27.12.2018 Ramirent ilmoitti päätöksestä hankkia 300 000 
omaa osakettaan yhtiökokouksen 15.3.2018 valtuutuksen perus-
teella. Joulukuussa Ramirent hankki 74 400 yhtiön omaa osaket-
ta. Osakekaupat selvitettiin 2.1.2019.



Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 79

1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

8.4.

1.

4.2.

Osakkeenomistajat

31.12.2018 Osakemäärä 
Osuus osakkeista ja 

äänistä
Nordstjernan AB 21 863 716 20,11 %

Oy Julius Tallberg Ab 12 207 229 11,23 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 360 139 2,17 %

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 2 018 249 1,86 %

Aktia sijoitusrahastot 1 274 962 1,17 %

Ramirentin hallussa olevat omat osakkeet 1 126 678 1,04 %

OP-Suomi sijoitusrahastot 679 354 0,62 %

Föreningen Konstsamfundet rf 593 500 0,55 %

Valtion Eläkerahasto 532 000 0,49 %

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 486 368 0,45 %

Muut osakkeenomistajat 65 555 133 60,31 %

Yhteensä 108 697 328 100,00 %

31.12.2017 Osakemäärä 
Osuus osakkeista ja 

äänistä
Nordstjernan AB 21 863 716 20,11 %

Oy Julius Tallberg Ab 12 207 229 11,23 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 304 905 2,12 %

OP-Suomi sijoitusrahastot 2 022 802 1,86 %

Aktia sijoitusrahastot 1 907 599 1,75 %

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 650 000 1,52 %

Nordea sijoitusrahastot 922 150 0,85 %

Föreningen Konstsamfundet rf 593 150 0,55 %

Ramirentin hallussa olevat omat osakkeet 551 603 0,51 %

Valtion Eläkerahasto 532 000 0,49 %

Muut osakkeenomistajat 64 142 174 59,01 %

Yhteensä 108 697 328 100,00 %

Osingot

L   Ramirentin hallituksen ehdottama osinko sisältyy 
konsernitaseen voittovaroihin. Maksettava osinko 
vähennetään voittovaroista vasta, kun yhtiökokous on tehnyt 
osingonjakopäätöksen.

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 203 787 962,10 
euroa, josta tilikauden tulos on 10 785 661,58 euroa.

Hallitus esittää vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että osinkoa jaetaan 0,46 (0,44) euroa osaketta kohti 31.12.2018 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. 

Osinkoehdotus vastaa 104% (75%) osingonjakosuhdetta 
vuodelta 2018, mikä on yli Ramirentin pitkän aikavälin taloudel-
lisen tavoitteen jakaa vähintään 50 prosenttia nettotulokses-
ta osinkoina. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu vuoden 2018 
tilinpäätökseen.

Vuonna 2018 osinkoa maksettiin 0,44 euroa osaketta kohti, 
yhteensä 47 463 086,00 euroa.
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4.3

4.3. Rahoitustuotot ja -kulut

Tuloslaskelmaan kirjatut rahoitustuotot ja -kulut 
(EUR 1 000) 2018 2017
Rahoitustuotot

Tuotot käypään arvoon arvostettavista rahoitusvaroista 91 81

Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista 
rahoitusvaroista 248 302

Muut rahoitustuotot 308 277

Yhteensä 648 660

Rahoituskulut

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista 
rahoitusveloista1 −5 781 −5 876

Rahavirran suojaukseen käytetyt korkojohdannaiset2 −892 −1 133

Valuuttajohdannaiset - korkoelementti −354 −524

Muut rahoituskulut −3 501 −4 112

Valuuttakurssivoitot ja -tappiot (netto) −611 −1 360

Yhteensä −11 139 −13 005

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä −10 491 −12 345

Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyvät valuuttakurssivoitot ja 
-tappiot

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusinstrumentit −1 837 −3 907

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit2 1 226 2 548

Yhteensä −611 −1 360
1 Vuonna 2018 ei aktivoitu korkokuluja (2017 21 tuhatta euroa)
2 Vuonna 2018 on kirjattu tehottomista koronvaihtosopimuksista kuluksi -84 tuhatta euroa (2017 -67 tuhatta euroa), koska osa koronvaihtosopimuksista on ilman korkolattiaa.

4.4. Rahoitusvelat

L   Rahoitusvelat luokitellaan arvostettavaksi joko jaksotet-
tuun hankintamenoon tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 
Vertailukautta varten ne luokiteltiin lainoiksi ja saamisiksi. Jak-
sotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat kirjataan 
alun perin käypään arvoon, vähennettynä transaktiomenoilla, 
erääntymispäivänä ja myöhemmin arvostettuna jaksotettuun 
hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Nostoku-
luilla vähennetyn lainasta saadun rahamäärän ja nimellisarvon 
välinen erotus kirjataan korkokuluksi lainakaudella käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää. Vieraan pääoman menot, jotka 
johtuvat suoraan ehdot täyttävän omaisuuserän hankinnasta, 
rakentamisesta tai tuotannosta, ovat osa kyseisen hyödykkeen 
hankintamenoa. Jaksotettuun hankintamenoon perustuvat 
rahoitusvelat koostuvat noteeratuista joukkovelkakirjalainois-
ta, rahoituslaitoksilta saaduista lainoista, yritystodistuksista, 
pankkilimiiteistä ja muista veloista. Ehdot täyttävä omaisuuse-
rä on omaisuuserä, jonka valmistaminen käyttötarkoitukseensa 
tai myytäväksi vie välttämättä huomattavan pitkän ajan.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 

kirjataan alun perin ja sen jälkeen käypään arvoon. Kaikki niihin 
liittyvät transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti. Käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat koostuvat 
ehdollisesta vastikkeesta. Johdannaisvelkojen laatimisperiaate 
esitetään liitetiedossa 5.1. Rahoitusvelat sisältyvät pitkäaikai-
siin velkoihin lukuun ottamatta eriä, joiden maturiteetti on alle 
12 kuukautta tilinpäätöspäivästä, jotka sisältyvät lyhytaikaisiin 
velkoihin. Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velvoit-
teesta vapaudutaan, velvoite peruutetaan tai se vanhenee.

Pankkien tililimiitit sisältyvät taseen lyhytaikaisiin velkoihin. 
Käyttöluottolimiittien palkkiot aktivoidaan ja poistetaan limiitin 
voimassaoloaikana.

Listattujen joukkovelkakirjojen käyvät arvot perustuvat 
markkinanoteerauksiin. Jaksotettuun hankintamenoon arvos-
tettavien muiden korollisten velkojen käyvät arvot määritetään 
käyttämällä markkinakorkoihin perustuvaa diskontatun raha-
virran menetelmää ja arviota Ramirentin luottomarginaaleista 
tilinpäätöspäivänä.
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Rahoitusvelat (EUR 1 000) 2018 2017
Pitkäaikaiset velat
Joukkovelkakirjalaina − 99 789
Sitovat lainat rahoituslaitoksilta 74 827 74 770
Yritysostoihin liittyvä lisäkauppahintavelka 279 3 110
Muut pitkäaikaiset velat 1 085 1 449
Yhteensä 76 191 179 118
Joista korollisia 74 827 174 559

Lyhytaikaiset velat
Joukkovelkakirjalaina 99 961 −
Tililimiitit 1 089 2 273
Yritystodistukset 185 000 168 000
Yritysostoihin liittyvä lisäkauppahintavelka 3 260 −
Ostovelat 39 436 40 271
Muut lyhytaikaiset velat 426 444
Siirtovelat 5 022 4 527
Yhteensä 334 195 215 515
Joista korollisia 286 052 170 273

Rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 4.5. 
Ramirentin korolliset velat, sopimusperusteiset rahavirrat 
ja altistuminen korkoriskille on esitetty liitetiedossa 5.1, 
Rahoitusriskien hallinta.

Joukkovel-
kakirjalainan 
lisätietoja:

Liikkeelle laskettu/
Erääntyminen

Korko- 
peruste Korko, % Valuutta Nimellisarvo ISN-koodi

21.03.2013/21.03.2019 Kiinteä 4,3750 EUR 100 000 000 FI000051040

4.5. Rahoitusvarojen ja -velkojen 
luokittelu

L   Konserni luokittelee rahoitusvarat ja -velat seuraavien 
IFRS 9 -luokkien mukaisesti. Vaikutus IFRS 9 –standardin 
käyttöönoton johdosta rahoitusvarojen ja -velkojen luokitte-
luun siirtymähetkellä, käytetyt luokittelut IFRS 9:aa sovellet-
taessa vuonna 2018 ja vertailutiedot luokiteltuina IAS 39:n 
mukaisesti esitetään edempänä. Tilinpäätöksen laatimisperi-
aatteet, rahoitusvarojen ja -velkojen rahoitusinstrumenttien ja 
velkojen luokituskriteerit on esitetty liitetiedoissa 4.1. ja 4.4.



Konsernitilinpäätöksen liitetiedot82

1.1

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.3

4.4.

4.6.

5.

5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

8.4.

4.2.

1.

4.5.

2018 tase-erä
(EUR 1 000)

Jaksotettu 
hankinta- 

meno

Käypä arvo 
tulos-

vaikutteisesti

Johdan-
naiset, 

suojaus-
laskenta

Kirjan- 
pitoarvo

Käypä 
arvo Taso

Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset saamiset 8 694 − − 8 694 8 694 2

Johdannaisinstrumentit − − − − − 2

Muut rahoitusvarat − 385 − 385 385 2, 3

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut 
rahoitussaamiset1 106 963 − − 106 963 106 963 2

Johdannaisinstrumentit − 406 − 406 406 2

Rahavarat 10 292 − − 10 292 10 292 2

Rahoitusvarat yhteensä 125 949 792 − 126 740 126 740

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 74 827 − − 74 827 74 827 2

Johdannaisinstrumentit − − 1 304 1 304 1 304 2

Yritysostoihin liittyvä 
lisäkauppahintavelka − 279 − 279 279 3

Muut pitkäaikaiset velat 1 085 − − 1 085 1 085 2

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat

Joukkovelkakirjalaina 99 961 − − 99 961 100 884 1

Lainat rahoituslaitoksilta 1 089 − − 1 089 1 089 2

Yritystodistukset 185 000 − − 185 000 185 000 2

Johdannaisinstrumentit − 1 − 1 1 2

Yritysostoihin liittyvä 
lisäkauppahintavelka − 3 260 − 3 260 3 260 3

Ostovelat 39 436 − − 39 436 39 436 2

Siirtovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat 5 449 − − 5 449 5 449 2

Rahoitusvelat yhteensä 406 846 3 540 1 304 411 690 412 613
1 pois lukien ei-rahoitusvaroihin kuuluvat erät
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2017 tase-erä
(EUR 1 000)

Lainat 
ja muut 

saamiset

Käypään 
arvoon tulos-
vaikutteisesti 

kirjattavat

Suojaukseen 
käytettävät 

johdan-
naisinstru-

mentit

Myytä-
vissä

 olevat 
rahoitus-

varat
Kirjan-

pitoarvo
Käypä 

arvo Taso
Pitkäaikaiset 
rahoitusvarat

Pitkäaikaiset saamiset 10 153 − − − 10 153 10 153 2

Johdannaisinstrumentit − − 39 − 39 39 2

Muut rahoitusvarat − 189 − 89 278 278 2, 3

Lyhytaikaiset 
rahoitusvarat

Myyntisaamiset ja muut 
rahoitussaamiset1 115 110 − − − 115 110 115 110 2

Johdannaisinstrumentit − 13 − − 13 13 2

Rahavarat 6 896 − − − 6 896 6 896 2

Rahoitusvarat yhteensä 132 159 202 39 89 132 489 132 489

Pitkäaikaiset 
rahoitusvelat

Korolliset velat

Lainat 
rahoituslaitoksilta 74 770 − − − 74 770 74 770 2

Joukkovelkakirjalaina 99 789 − − − 99 789 104 344 1

Johdannaisinstrumentit − − 519 − 519 519 2

Yritysostoihin liittyvä 
lisäkauppahintavelka − 3 110 − − 3 110 3 110 3

Muut pitkäaikaiset velat 1 449 − − − 1 449 1 449 2

Lyhytaikaiset 
rahoitusvelat

Korolliset velat

Lainat 
rahoituslaitoksilta 2 273 − − − 2 273 2 273 2

Yritystodistukset 168 000 − − − 168 000 168 000 2

Johdannaisinstrumentit − 288 − − 288 288 2

Yritysostoihin liittyvä 
lisäkauppahintavelka − − − − − − 3

Ostovelat 40 271 − − − 40 271 40 271 2

Siirtovelat ja muut 
lyhytaikaiset velat 4 971 − − − 4 971 4 971 2

Rahoitusvelat yhteensä 391 523 3 399 519 − 395 441 399 996
1 pois lukien rahoitusvaroihin kuulumattomat erät

Vuoden 2018 aikana ei tapahtunut siirtoja tason 1 ja tason 2 
käypien arvojen välillä. Tason 3 käyvät arvot ja niiden muutokset 
on esitetty liitetiedon lopussa. Tilikauden aikana ei ole luokiteltu 
rahoitusinstrumentteja arvostettavaksi “Käypään arvoon muiden 
laajan tuloksen erien kautta”.

Korolliset velat tasolla 1 ovat listattuja joukkovelkakirjalainoja. 
Muiden rahoitusinstrumenttien käypä arvo ei ole olennaisesti eri-
lainen kuin niiden kirjanpitoarvo. Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat osakkeet sisältävät noteeraamattomia osakkeita 
88,1 tuhatta euroa, joiden käypää arvoa ei voida luotettavasti 
määrittää suoraan toimivilta markkinoilta.
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IFRS 9 –standardin käyttöönoton vaikutukset 1.1.2018 yhtiön 
rahoitusinstrumentteihin olivat seuraavat:

Kirjanpitoarvo

Tase-erä (EUR 1 000)
IAS 39 arvostusluokka 

31.12.2017
IFRS 9 

arvostusluokka IFRS 9 IAS 39 Ero
Pitkäaikaiset rahoitusvarat

Pitkäaikaiset saamiset Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 10 153 10 153 −

Johdannaisinstrumentit Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit 39 39 −

Johdannaisinstrumentit
Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat

Käypä arvo tulosvaikutteisesti − − −

Muut rahoitusvarat Myytävissä olevat 
rahoitusvarat Käypä arvo tulosvaikutteisesti 89 89 −

Muut rahoitusvarat
Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat

Käypä arvo tulosvaikutteisesti 189 189

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset1 Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 115 110 115 110 −

Johdannaisinstrumentit Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit − − −

Johdannaisinstrumentit
Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat

Käypä arvo tulosvaikutteisesti 13 13 −

Rahavarat Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 6 896 6 896 −

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 174 559 174 559 −

Johdannaisinstrumentit Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit 519 519 −

Johdannaisinstrumentit
Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat

Käypä arvo tulosvaikutteisesti − − −

Yritysostoihin liittyvä 
lisäkauppahintavelka

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavat 

velat
Käypä arvo tulosvaikutteisesti 3 110 3 110 −

Muut pitkäaikaiset velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 1 449 1 449 −

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Korolliset velat Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat rahoitusvelat Jaksotettu hankintameno 170 273 170 273 −

Johdannaisinstrumentit Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit − − −

Johdannaisinstrumentit
Käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvelat

Käypä arvo tulosvaikutteisesti 288 288 −

Ostovelat ja muut velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 40 271 40 271 −

Muut lyhytaikaiset velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettu hankintameno 4 971 4 971 −
1 Pois lukien rahoitusvaroihin kuulumattomat erät

IFRS 9 -standardin käyttöönoton 1.1.2018 jälkeen myytävissä 
olevat rahoitusvarat luokiteltiin uudelleen käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattaviksi rahoitusvaroiksi. Ramirent otti käyttöön 
odotettavissa olevien luottotappioiden varausmallin myyntisaa-
misten arvonalentumisen osalta. IFRS 9:n käyttöönoton vaikutus, 
-0,3 miljoonaa euroa, kirjattiin oikaisuksi kauden avaavaan omaan 
pääomaan.

Vuoden 2017 aikana ei tapahtunut siirtoja tason 1 ja tason 2 
käypien arvojen välillä.

Rahoitusinstrumentit, jotka arvostetaan taseessa käypään ar-
voon, esitetään seuraavan käypien arvojen hierarkian mukaan:
Taso 1:  näkyvät markkinahinnat (oikaisemattomat) toimivilla 

markkinoilla samanlaisille varoille ja veloille
Taso 2:  syöttötietoina käytetään muita kuin tason 1 näkyviä 

markkinahintoja, jotka ovat todettavissa varoille ja 
veloille joko suoraan (hinta) tai epäsuoraan (johdettu 
hinnoista)

Taso 3:  syöttötietoina varoille ja veloille käytetään muita kuin to-
dettavia markkinahintoja (ei-todennettavat syöttötiedot)
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(EUR 1 000) 2018 2017
Kirjanpitoarvo 1.1. 3 110 3 902

Valuuttakurssierot -125 −83

Maksut − −1 823

Rahoituskuluihin kirjattu diskonttokorko 554 1 114*

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 539 3 110
*Ylimääräinen, ei rahavirtavaikutteinen, korkokulu 0,8 milj. euroa kirjattiin vuonna 2017 Safety Solutions Jonsereds AB:n määräysvallattomien omistajien osuuden lunastusaikataulun 
muutoksen seurauksena.

Ehdollisten lisäkauppahintavelkojen 
käyvän arvon muutos
Liiketoimintojen yhdistämisen hankintameno sisältää eräissä 
hankinnoissa myös ehdollisen lisäkauppahinnan, joka kirjataan 
käypään arvoon. Myöhemmät käyvän arvon muutokset kirjataan 
tulosvaikutteisesti. Johdon arvio lisäkauppahintavelan käyvästä 
arvosta perustuu kussakin tilanteessa kauppakirjan ehtoihin ja 
rahan aika-arvoon. Tyypillisesti lisäkauppahinnan määrä perustuu 
hankinnan kohteen taloudelliseen tulokseen ennalta määrätyn 
määräytymisperiodin aikana.

4.6. Rahoitusvelkojen muutosten 
täsmäytyslaskelma rahoituksen 
rahavirtoihin

Ei-rahavirtavaikutteiset muutokset

(EUR 1 000) 2017
Raha-
virrat

Uudelleen-
luokittelut

Valuutta-
kurssi-

muutokset

Käyvän 
arvon muu-

tokset

Muut 
muu-

tokset 2018
Pitkäaikaiset korolliset velat 174 559 − −99 789 − − 56 74 827

Lyhytaikaiset korolliset velat 170 273 15 817 99 789 − − 173 286 052

Yhteensä 344 832 15 817 − − − 229 360 878

5.1. Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet
Ramirent altistuu liiketoiminnassaan rahoitusriskeille. 
Pääasialliset rahoitusriskit ovat valuuttakurssiriski, korkoriski, 
varainhankinta- ja maksuvalmiusriski sekä vastapuoli- ja 
luottoriski. Hallitakseen näitä rahoitusriskejä ja vähentääkseen 
niiden haitallisia vaikutuksia liiketoimintaan, varoihin ja velkoihin 
sekä tulokseen, Ramirent soveltaa riskienhallintaperiaatteita, 
jotka on määritelty hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa.

Rahoituspolitiikassa on määritelty riskienhallinnan periaatteet 
niiden riskien osalta, joilla oletetaan olevan suurin vaikutus 
konsernin liiketoimintaan. Lisäksi rahoituspolitiikka määrittää 
Ramirent–konsernin rahoitustoimintojen yleiset periaatteet 
päämääränään tavoitteiden asettaminen sekä rahoitusriskien 
hallintastrategian, riskienhallinnan organisaation ja vastuunjaon 
määrittely (työnjako konsernin sisällä ja vastuunjako 
määriteltyjen riskien käsittelyssä).

Ramirentin rahoituspolitiikan mukaisesti rahoitusriskien 
hallinnalla pyritään turvaamaan liiketoiminnan rahoitustarpeet 
ja minimoimaan rahoituskustannukset sekä valuutta-, korko- 
ja muiden rahoitusriskien vaikutukset mahdollisimman 

5. Riskienhallinta

kustannustehokkaasti. Politiikka määrittää rahoituksen 
ja rahoitusriskien hallinnan vastuut sekä kattaa valittujen 
rahoitusriskien suojaamiseen käytettävät instrumentit ja 
hyväksyttävät riskitasot.

Ramirentin hallituksella on kokonaisvastuu riskienhallinnan 
ohjaamisesta ja toimintaohjeiden asettamisesta. Konsernin 
toimitusjohtaja ja talousjohtaja valvovat, että riskienhallintaa 
hoidetaan konsernissa asianmukaisesti. 

Käytännön tason rahoitusriskienhallinta on keskitetty 
konsernin rahoitusyksikölle. Rahoitusyksikkö toimii konsernin 
sisäisenä pankkina ja vastapuolena konsernin sisäisissä 
ja ulkoisissa rahoitustoimissa. Konsernirahoitusyksikkö on 
vastuussa rahoituspolitiikan täytäntöönpanosta ja konsernin 
rahoitusriskien seurannasta. Ramirentin konsernirahoitus 
vastaa konsernitason valuuttakurssi-, korko-, maksuvalmius- 
ja varainhankintariskien hallinnasta läheisessä yhteistyössä 
liiketoimintayksiköiden kanssa.

Ramirentin liiketoimintayksiköiden johto vastaa yksiköidensä 
rahoitusriskien seurannasta ja riskinhallinnasta rahoituspolitiikan 
ja muiden konsernirahoituksen ohjeiden mukaisesti.
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Valuuttakurssiriski
Ramirent on kansainvälinen konserni, jolla on liiketoimintaa 
Pohjois−, Itä− ja Keski−Euroopan maissa. Konserniyhtiöiden 
vuokraus- ja myyntitulot kertyvät pääosin paikallisissa 
valuutoissa. Yhtiöiden ostot ovat paikallisissa valuutoissa sekä 
osin euroissa. Suuri osa investoinneista tehdään euroissa. 
Konserni altistuu myös valuuttakurssiriskeille, joita syntyy 
konsernin sisäisestä rahoitustoiminnasta ja valuuttamääräisistä 
nettoinvestoinneista.

Transaktioriski
Ramirentin toimintaperiaate on minimoida valuuttakurssivaihte-
luiden vaikutukset konsernin tulokseen. Tähän pyritään hajautta-
malla ostoja, myyntejä ja rahoitussopimuksia ajallisesti sekä kiin-
nittämällä suurien valuuttakertymien kurssit tarvittavaksi ajaksi. 

Suurimmat transaktioriskipositiot muodostuvat vieraan valuu-
tan ostoista ja konsernin sisäisestä rahoituksesta. Ramirentin 
Ruotsin ja Norjan liiketoimien laajuuden vuoksi Ramirent altistuu 

pääasiassa Ruotsin (SEK) ja Norjan (NOK) kruunujen vaihtelusta 
aiheutuvalle valuuttakurssiriskille, erityisesti konsernin sisäisessä 
rahoitustoiminnassa. Vuonna 2018 Ramirentin kaikki korolliset 
velat olivat euromääräisiä. 

Vuonna 2018 konsernin rahoitusyksikkö suojasi positiot 
ulkoisilla valuuttatermiineillä. 31.12.2018 Ramirentillä oli avoimia 
valuuttatermiinisopimuksia 43,9 (58,3) miljoonan euron edestä 
(nimellisarvo) ja niiden markkina-arvo oli 0,4 (−0,3) miljoonaa 
euroa. Transaktiopositiolla ei ole vaikutusta omaan pääomaan, 
koska konserni ei sovella rahavirran suojauslaskentaa. 

Oheisessa taulukossa on esitetty konsernin altistuminen 
valuuttariskille 31.12. ja se perustuu nimellisarvoihin. Nettoposi-
tio sisältää kaikki ulkoiset ja sisäiset tase-erät, jotka vaikuttavat 
transaktiopositioon ja sen suojaukseen. Taulukko havainnollistaa 
myös konsernin tilikauden tuloksen herkkyyttä esitettyjen valuut-
takurssien +/-10%:n muutokselle.  

Konsernin 
transaktiopositio
2018 (EUR 1 000) EUR SEK NOK DKK PLN Muu
Sisäinen rahoitus 228 −16 694 33 950 2 168 −6 7 097

Muut tase-erät −4 130 −345 − −1 −28 −361

Valuuttajohdannaiset − 14 627 −29 151 − − 1

Nettopositio −3 902 −2 412 4 799 2 168 −34 6 737

+/-10% muutos 390 241 480 217 3 674

Konsernin 
transaktiopositio
2017 (EUR 1 000) EUR SEK NOK DKK PLN Muu
Sisäinen rahoitus 523 24 780 31 470 5 435 −2 320 6 614

Muut tase-erät −2 687 −458 −21 −4 −37 −485

Valuuttajohdannaiset − −26 920 −28 963 − 2 394 −

Nettopositio −2 164 −2 598 2 486 5 431 37 6 129

+/-10% muutos 216 260 249 543 4 613

Translaatioriski 
Translaatioriski johtuu siitä, että konserniyritysten rahoitustar-
peet rahoitetaan osittain omalla pääomalla. Lisäksi emoyhtiö 
antaa sisäistä rahoitusta paikallisissa valuutoissa. Ramirent on 
päättänyt olla suojaamatta tällä hetkellä nettosijoitusten valuut-
takurssiriskiä. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta konsernin 
rahoitusasemaan ei pidetä merkittävänä. Pääasialliset trans-
laatiopositiot ovat SEK 171,5 (180,3) miljoonaa, PLN 58,3 (47,2) 
miljoonaa ja NOK 47,1 (57,2) miljoonaa. Konsernilla ei ole avoimia 
nettoinvestointeihin liittyviä lainasaamisia.

Korkoriski
Ramirent altistuu korkoriskille pääasiassa korollisen velkansa 
kautta. Korkoriski kuvaa korkomuutosten aiheuttamaa epävar-
muutta yhtiön tulokseen. Pienentääkseen korkoriskin vaikutusta 
kannattavuuteensa Ramirent kiinnittää korot tarvittaviksi ajoiksi 
ja koronmäärityspäivät hajautetaan ajallisesti.

Korkoriski on pienimmillään silloin, kun konsernin rahoi-
tusinstrumenttien korkoriskipositio neutraloi liiketoiminnan 

korkoherkkyyden. Korkoriskiposition mittaamisessa käytetään 
konsernin nettovelan duraatiota (keskimääräistä korkojen 
kiinnitysaikaa).

Konsernin rahoitusyksikkö on vastuussa Ramirent–konsernin 
korkoriskin hallinnasta. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti 
korkokausien tulee olla hajautettuja. Koronvaihtosopimuksia ja 
optioita koronvaihtosopimuksiin voidaan käyttää vain olemassa 
olevien lainojen korkojen muuntamiseen muuttuvakorkoisista 
kiinteäkorkoisiksi. Ramirent soveltaa suojauslaskentaa korko-
johdannaisten kirjanpidollisessa käsittelyssä. Keskimääräinen 
korkojen kiinnittämisaika korollisille veloille 31.12.2018 oli 18,2 
kuukautta ja suojaustaso vaihtuvakorkoisille lainoille oli 71%. Ra-
hoitusyksikkö vastaa Ramirentille määritellyn tavoitellun korkoris-
kiposition seurannasta ja päivittämisestä.

Ramirentillä oli 31.12.2018 avoimia koronvaihtosopimuksia 
nimellisarvoltaan 155,0 (115,0) miljoonaa euroa. Näiden markki-
na−arvo oli -1,3 (−0,5) miljoonaa euroa.
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Konsernin korkoriski 31.12. oli seuraava perustuen 
nimellisarvoihin:
 

Korkosuojauksen ajallinen kattavuus 
(kauden lopun tasearvoilla) 31.12.2018 
(EUR 1 000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Myöhemmin
Korolliset velat

Joukkovelkakirjalaina (kiinteä korko) 99 961 − − − − − −

Lainat rahoituslaitoksilta (vaihtuva korko) 75 915 74 883 74 939 74 995 − − −

Yritystodistukset (vaihtuva korko) 185 000 − − − − − −

Korolliset lainasaamiset (vaihtuva korko) 8 694 7 694 − − − − −

Korkosuojat 155 000 155 000 135 000 70 000 40 000 20 000 −

Korkosuojauksen ajallinen kattavuus 
(kauden lopun tasearvoilla) 31.12.2017 
(EUR 1 000) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Myöhemmin
Korolliset velat

Joukkovelkakirjalaina (kiinteä korko) 99 789 99 961 − − − − −

Lainat rahoituslaitoksilta (vaihtuva korko) 77 043 74 827 74 883 74 939 74 995 − −

Yritystodistukset (vaihtuva korko) 168 000 − − − − − −

Korolliset lainasaamiset (vaihtuva korko) 10 153 − − − − − −

Korkosuojat 115 000 115 000 115 000 95 000 30 000 − −

Herkkyysanalyysi
Eurokorkojen 1 %:n nousun vaikutukset olisivat olleet -0,6 (-0,8) 
miljoonaa euroa tulokseen ja 2,3 (2,6) miljoonaa euroa omaan 
pääomaan. Vastaavasti eurokorkojen 1 %:n laskun vaikutukset 
olisivat olleet -0,4 (-0,2) miljoonaa euroa tulokseen ja -4,8 (-2,5) 
miljoonaa euroa omaan pääomaan. Herkkyysanalyyseihin sisältyvät 
kaikki korolliset velat, koronvaihtosopimukset ja suoritusta odottavat 

saamiset lukuun ottamatta rahavaroja. Rahavarat eivät sisälly analyy-
seihin, koska koron muutoksella ei välttämättä olisi täyttä vaiku-
tusta tulokseen. Konsernin sisäisten valuuttamääräisten saamisten 
suojaaminen valuuttatermiineillä vaikuttaa jossain määrin konsernin 
rahoitustuottoihin ja –kuluihin johtuen korkoerosta valuuttamääräi-
sen rahoituksen ja euron välillä.

31.12.2018
(EUR 1 000) 

Tuloslaskelma Oma pääoma (Muut laajan tuloksen erät)
1 %−yksikön nousu 1 %−yksikön lasku 1 %−yksikön nousu 1 %−yksikön lasku

Vaihtuvakorkoiset 
instrumentit -1 804 - - -

Koronvaihto-
sopimukset 1 195 -400 2 342 -4 801

Rahavirran 
herkkyys (netto) -609 -400 2 342 -4 801

31.12.2017
(EUR 1 000) 

Tuloslaskelma Oma pääoma (Muut laajan tuloksen erät)
1 %−yksikön nousu 1 %−yksikön lasku 1 %−yksikön nousu 1 %−yksikön lasku

Vaihtuvakorkoiset 
instrumentit -1 646 - - -

Koronvaihto-
sopimukset 837 -200 2 604 -2 491

Rahavirran 
herkkyys (netto) -809 -200 2 604 -2 491

Korkotason muutoksen vaikutus omaan pääomaan suoritettiin 
uudelleen hinnoittelemalla nykyarvomenetelmällä avoimien 
koronvaihtosopimusten tulevat korkovirrat tilinpäätöshetkeen 
verrattuna yhtä prosenttiyksikköä korkeammiksi/matalammik-
si. Koronvaihtosopimuksissa olevat vaihtuvien korkojen nollan 
prosentin alarajat on otettu huomioon analyysissa. 
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Varainhankintariski
Varainhankintariskiä on riski, jossa nykyisten luottojen jälleen-
rahoitus ja/tai uuden rahoituksen saaminen ei ole mahdollista 
tai on mahdollista vain korkein kustannuksin. Ramirent pyrkii 
minimoimaan varainhankintariskiään hajauttamalla luottojen 
erääntymisiä ajallisesti sekä varmistamalla luottojen ja luottoli-
miittien uudelleenrahoitukset riittävän ajoissa. 

Ramirentin päämääränä on varmistaa riittävä rahoitus liike-
toiminnoilleen kaikkina aikoina. Lisäksi pyritään alentamaan 
rahoituskustannuksia pitkällä tähtäimellä. Rahoituspolitiikan 
mukaan yhtiön tulee käyttää eri rahoituslähteitä pitkäaikaisen 
rahoituksen varmistamiseksi suotuisin ehdoin. Päämääränä on, 
ettei mikään yksittäinen rahoituslaitos muodosta yli 50 prosent-
tia konsernin kokonaisrahoituksesta. Rahoituspolitiikan mukaan 
pitkällä tähtäimellä Ramirentin ei tarvitse lyhentää korollista vie-
rasta pääomaansa yksittäisen vuoden aikana enempää kuin 30 
prosenttia kaikista korollisista veloistaan. Mikäli tällainen tilanne 
syntyy, konsernin rahoitusyksikön tulee aloittaa neuvottelut ra-
hoitusrakenteen muuttamiseksi viimeistään 18 kuukautta ennen 
sovittua lyhennystä.

Tilikauden 2018 lopussa Ramirentillä oli nostettuna sitova 
yhteensä 75,0 miljoonan euron laina, luottolimiittejä kahdelle 
eri sopimukselle yhteensä 320,0 miljoonaa euroa rahalaitosten 
kanssa ja nostamaton sitova 50 miljoonan euron laina Euroopan 
Investointipankista. Ramirent laski liikkeelle 100 miljoonan euron 
vakuudettoman joukkovelkakirjalainan vuonna 2013. Lisäksi 
vuonna 2018 oli käytössä 250,0 miljoonan euron kotimainen 
yritystodistusohjelma.

Sitovien lainojen keskimääräinen erääntymisaika 31.12.2018 oli 
2,6 vuotta. Suurimmat Ramirentin luottojärjestelyt erääntyvät 
vuonna 2020, 2022, 2023 ja 2024. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 
vuonna 2019.

Ramirent täytti luottojärjestelyihinsä liittyvät kovenantti− ja 
muut ehdot 31.12.2018.

Maksuvalmiusriski
Maksuvalmiusriski on riski siitä, että nykyiset likvidit varat ja 
luottojärjestelyt eivät riitä liiketoiminnan tarpeisiin tai niiden saa-
miseen liittyy korkeita ylimääräisiä kustannuksia. Ramirent-kon-
sernin maksuvalmiusriskin hallinnan tavoitteena on minimoida 
riski suojaamalla tulevaisuuden ennustettavia ja ennustamatto-
mia rahoitustarpeita riittävällä likviditeettireservillä. Emoyhtiö 
nostaa keskitetysti suurimman osan konsernin ulkoisesta korol-
lisesta velasta. Ramirent pyrkii vähentämään maksuvalmiusriskiä 
ylläpitämällä riittävästi käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä. 
Maksuvalmiusriskiä vähennetään myös tehokkaalla kassanhallin-
nalla ja kassanhallintaan liittyvillä järjestelyillä, kuten käyttämällä 
konsernitilejä ja tililimiittejä. Pitkällä aikavälillä liiketoiminnan 
rahavirta on pääasiallinen rahoituslähde.

Ramirentin rahoituspolitiikan mukaan likviditeettireservien 
tulee vastata vähintään 8 prosenttia liukuvan 12 kuukauden 
liikevaihtoennusteesta tai vähintään 50 miljoonaa euroa, riippuen 
siitä kumpi näistä on suurempi. Tämän lisänä myös yritysto-
distusvelat tulee olla katettu sitovilla luottolimiiteillä. Lisäksi 
tulevaisuuden tarpeita varten tulee olla Ramirent-konsernin joh-
don arvioima strateginen likviditeettireservi. Yhtiön johto arvioi 
säännöllisesti strategisen likviditeettireservin tasoa, jotta yhtiö 
voi toimia tehokkaasti.

Likviditeettireservin on oltava nostettavissa kolmen pankki-
päivän sisällä ilman lisämaksuja, korvauksia tai vastaavia kuluja. 
Vuoden 2018 lopussa Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia 
luottolimiittejä 194,2 (206,6) miljoonaa euroa eli 27,3 (28,6)% 
liikevaihdosta.

 

(EUR 1 000) 2018 2017
Rahavarat 10 292 6 896

Nostamattomat 
sitovat pitkäaikaiset 
valmiusluottolimiitit 
rahalaitosten kanssa

320 000 320 000

Nostamaton sitova 
pitkäaikainen 
lyhennysohjelmainen 
luottolimiitti

50 000 50 000

Lainojen lyhytaikaisen 
osuuden takaisinmaksut -186 089 -170 273

Yhteensä 194 203 206 624

Ei-sitova 
yritystodistusohjelma 250 000 250 000

Ei-sitovat tililimiitit 16 500 17 600
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Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto rahoitusvelkojen sopimusperusteisista erääntymisajoista ja koron maksuista tilinpäätöspäivänä:

31.12.2018
(EUR 1 000) Myöhemmin2019 2020 2021 2022 2023 Yhteensä
Korolliset velat

Joukkovelkakirjalaina -100 000 − − − − − −100 000

Lainat 
rahoituslaitoksilta -1 089 − − -75 000 − − −76 089

Yritystodistukset -185 000 − − − − − −185 000

Korkokulut -5 533 -1 238 -1 425 -1 613 − − −9 808

Lisäkauppahintavelka -3 260 − -279 − − − −3 539

Ostovelat ja muut 
korottomat velat -39 862 -542 -542 − − − −40 947

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinit (-) -43 956 − − − − − −43 956

Valuuttatermiinit (+) 44 362 − − − − − 44 362

Korkojohdannaiset (-) -477 -401 -245 -132 -46 -2 −1 304

Yhteensä −334 816 −2 181 −2 492 −76 744 −46 −2 −416 281

Sitovat nostamattomat 
luottolimiitit − 145 000 − − 175 000 − 320 000

Sitova nostamaton 
kahdenvälinen 
luottolimiitti

− − − − − 50 000 50 000

31.12.2017
(EUR 1 000) Myöhemmin2018 2019 2020 2021 2022 Yhteensä
Korolliset velat

Joukkovelkakirjalaina − -100 000 − − − − −100 000

Lainat 
rahoituslaitoksilta -2 273 − − − -75 000 − −77 273

Yritystodistukset -168 000 − − − − − −168 000

Korkokulut -5 524 -2 022 -1 238 -1 425 -58 − −10 267

Lisäkauppahintavelka -2 642 -889 − −3 531

Ostovelat ja muut 
korottomat velat -40 715 -444 -592 -592 − −42 343

Valuuttatermiinit (-) -58 187 − − − − − −58 187

Valuuttatermiinit (+) 57 911 − − − − − 57 911

Korkojohdannaiset (-) -170 -170 -111 -23 -6 − −480

Yhteensä −216 958 −105 279 −1 940 −2 928 −75 064 − −402 170

Sitovat nostamattomat 
luottolimiitit − − 145 000 − 175 000 − 320 000

Sitova nostamaton 
kahdenvälinen 
luottolimiitti

− − − − − 50 000 50 000
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Luottoriski
Operatiivinen luottoriski 
Luottoriski on määritetty mahdollisuudeksi, että asiakas ei täytä 
sitoumustaan Ramirentia kohtaan. Konsernilla on Luottoriskima-
nuaali, joka asettaa ohjeet luottoriskin hallinnalle kaikissa kon-
serniyhtiöissä. Luottoriskimanuaalin mukaan operatiivinen johto 
on kussakin Ramirentin yksikössä velvollinen määrittämään pai-
kalliset toimintatavat luottoriskin arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. 
Luottoriskimanuaali määrittelee tilanteet, joissa asiakas voidaan 
luokitella korkean riskiprofiilin asiakkaaksi, jota koskevat tiukat 
ehdot mm. luottolimiitin määrässä. Luottoriskin pienentämiseksi 
voidaan riskiasiakkailta ottaa vastaan vakuuksia tai takauksia.

Asiakkaisiin liittyvä luottoriski on hajautunut, sillä konsernin 
myynti kertyy suurelta asiakasmäärältä. Tilikauden 2018 päät-
tyessä konsernilla ei ollut suuria asiakasluottoriskikeskittymiä. 

Saamisten laatua arvioidaan ikäanalyysin ja asiakaskohtaisen 
analyysin perusteella.

Rahoitusvarojen kirjanpitoarvo tilikauden lopussa vastaa kon-
sernin luottoriskin enimmäismäärää.

Arvioidut luottotappiot perustuvat paitsi tulevaisuutta kos-
keviin arvioihin myös aiempaan kokemukseen ja tämänhetkisiin 
odotuksiin. 

Konserni on identifioinut tärkeimmiksi tekijöiksi viimeisen 12 
kuukauden tilastot toteutuneista luottotappioista, palautus-
asteen ja keskimääräiset viivepäivät, sekä vuokraustoiminnan 
tulevien ja nykyisten asiakkaiden maksutapojen markkinanäky-
mät eri maissa. Nämä tekijät vaikuttavat vastaavasti historiallisiin 
tappioprosentteihin. 

Luottotappiovarauksen määrä lasketaan kertomalla myyntisaa-
tavien kirjanpitoarvo odotetulla luottotappioprosentilla.  

Myyntisaamisten ikäjakauma
31.12.2018

Brutto 
(EUR 1 000) 

Luottotappion 
todennäköisyys, %

Tappiota koskeva 
vähennys 

(EUR 1 000)
Erääntymättömät myyntisaamiset 80 621 0,1-0,25 % 157

1−30 päivää erääntyneet myyntisaamiset 22 268 1,0-2,0 % 326

31−90 päivää erääntyneet myyntisaamiset 4 720 5,0-10,0 % 470

91−180 päivää erääntyneet myyntisaamiset 1 566 75,0-95,0 % 1 441

181−360 päivää erääntyneet 
myyntisaamiset 1 525 90,0-97,0 % 1 475

yli 360 päivää erääntyneet myyntisaamiset 4 413 95,0-100 % 4 359

Yhteensä 115 113 8 229

Myyntisaamisten ikäjakauma
1.1.2018

Brutto 
(EUR 1 000)

Luottotappion 
todennäköisyys, %

Tappiota koskeva 
vähennys 

(EUR 1 000)
Erääntymättömät myyntisaamiset 83 741 0,25 % 209

1−30 päivää erääntyneet myyntisaamiset 26 139 1,0-2,0 % 398

31−90 päivää erääntyneet myyntisaamiset 5 062 5,0-10,0 % 456

91−180 päivää erääntyneet myyntisaamiset 1 854 85.0 % 1 576

181−360 päivää erääntyneet 
myyntisaamiset 1 906 90,0 % 1 721

yli 360 päivää erääntyneet myyntisaamiset 5 043 95,0 % 4 734

Yhteensä 123 747 9 094

Luottotappiovarauksen muutos tilikauden aikana oli 
seuraava:

(EUR 1 000) 2018 2017
Luottotappiovaraus 1.1. −9 094 −7 969

Kurssierot 147 −12

Lisäys tilikauden aikana −3 530 −5 318

Tilikauden aikana toteutuneista luottotappioista johtuva vähennys 1 939 2 753

Tilikauden aikana saaduista asiakassuorituksista johtuva vähennys 1 177 1 766

Uudelleen luokiteltu myytävänä oleviksi varoiksi 1 134 −

Luottotappiovarauksen muutos tilikauden aikana 866 −811

Luottotappiovaraus −8 229 −8 780
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Vastapuoliriski
Rahoituksellinen vastapuoliriski on määritelty riskiksi, että 
pankki/rahoituslaitos ei kykene täyttämään sitoumuksiaan Rami-
rent-konsernia kohtaan. Rahoituksellista vastapuoliriskiä pienen-
netään valitsemalla erittäin likvidejä instrumentteja ja vastapuo-
lia, joilla on korkea luottoluokitus. Ramirent tekee yhteistyötä 
vain sellaisten vastapuolien kanssa, jotka on arvioitu kykeneviksi 
täyttämään velvoitteensa Ramirentia kohtaan.

Konsernin rahoitusyksikkö hallinnoi rahoitustoimiin ja niiden 
vastapuoliin liittyvän luottoriskin suurinta osaa käyttämällä 3–5 
päärahalaitosta sekä tehokkaalla kassan− ja rahoitusvarojen hal-
linnalla siten, että konsernilla ei ole merkittäviä riskikeskittymiä 
miltään rahoitusvastapuolelta.

Johdannaisinstrumentit

L   Johdannaisinstrumentit kirjataan alun perin käypään 
arvoon kaupantekopäivänä ja ne arvostetaan sen jälkeen uu-
delleen tilinpäätöshetken käypään arvoon. Valuuttatermiinien 
ja koronvaihtosopimusten käyvät arvot lasketaan tulevien 
kassavirtojen nykyarvona. Kaikkien johdannaisten käypä arvo 
lasketaan käyttäen toimivien markkinoiden tilinpäätöspäivän 
valuutta- ja korkonoteerauksia. Johdannaissopimukset sisäl-
tyvät lyhytaikaisiin varoihin tai velkoihin, lukuun ottamatta 
johdannaisvelkoja, jotka erääntyvät 12 kuukautta tilinpäätös-
päivän jälkeen, jotka luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi tai 
veloiksi.

Valuuttatermiinit eivät täytä suojauslaskennan edellytyksiä, 
vaikka näitä instrumentteja pidetään taloudellisessa mieles-
sä suojaustarkoituksessa. Valuuttatermiinien käyvän arvon 
muutokset kirjataan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja 
-kuluihin.

Rahavirran suojaus
Konserni soveltaa koronvaihtosopimuksiin rahavirran suo-
jauslaskentaa. Konserni dokumentoi kaupankäynnin yh-
teydessä suojausinstrumentin ja suojauskohteiden välisen 
taloudellisen suhteen sekä riskienhallinnan tavoitteen ja 
strategian suojauslaskennan toteuttamiseksi. Yhtiö myös 
dokumentoi sen arvion sekä suojauslaskentaa aloitettaessa 
että jatkuvasti neljännesvuosittain, ovatko suojauslasken-
nassa käytetyt johdannaiset erittäin tehokkaita suojaamaan 
suojattavien erien käypien arvojen tai rahavirtojen muutoksia. 
Rahavirran suojauksen suojausinstrumenttien käyvän arvon 
muutosten tehokas osuus kirjataan muihin laajan tuloksen 
eriin ja esitetään oman pääoman arvonmuutosrahastos-
sa. Rahavirran suojauksessa useimmat suojaavien erien ja 
suojausinstrumenttien kriittiset ehdot ovat samat ja suojaus-
suhde on 1:1. Kaikki tehottomaan osaan liittyvät mahdolliset 
voitot tai tappiot kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan 
rahoituskuluihin. Omaan pääomaan kirjatut kertyneet määrät 
luokitellaan tuloslaskelmaan kausilla, jolloin suojattu erä 
vaikuttaa tuloslaskelmaan. Vaihtuvakorkoisia korollisia velkoja 
suojaavien koronvaihtosopimusten kertyneet korot kirjataan 
tuloslaskelmaan rahoituskuluihin.

Yhtiön vuosina 2018 ja 2017 käyttämät pääasialliset johdannais-
sopimukset koostuivat korko− ja valuuttajohdannaisista. Kyseisiä 
sopimuksia on käytetty yhtiön rahoitusperiaatteiden mukaiseen 
suojaukseen.

Ramirent-konserni käyttää korkojohdannaisia vähentääkseen 
tuloslaskelman korkokustannusten vaihtelua ja säätääkseen 
velkasalkun keskimääräistä koronkiinnitysaikaa. Koronvaihto-
sopimuksia käytetään tulevien liiketapahtumien eli rahavirtojen 
suojaamiseen.

Kaikki korkojohdannaiset liittyvät suoraan olemassa oleviin lai-
noihin ja ne täyttävät suojauslaskennan soveltamisedellytykset, 

joten ne on määritelty rahavirran suojauksiksi. Rahavirransuo-
jauksissa Ramirent on ennalta määritellyt korkokulujen rahavirrat 
vuosien 2019–2024 aikana. 

Suojauslaskennan tehokkuutta testataan jatkuvasti etukäteen. 
Rahavirran suojaukset olivat pääosin tehokkaita vuoden 2018 
aikana.

Muihin laajan tuloksen eriin kerrytetyt voitot ja tappiot siirre-
tään tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja –kuluihin niillä kausilla, 
joilla suojauskohde vaikuttaa tulokseen. Suojausrahaston muu-
tokset esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Tilikauden 2018 
rahavirran suojausten vaikutus muihin laajan tuloksen eriin oli 
-0,6 (0,2) miljoonaa euroa (verojen jälkeen).



Konsernitilinpäätöksen liitetiedot92

1.1

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

5.

6.

6.1.

6.2.

7

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

8.4.

4.2.

1.

5.2.

5.1.

31.12.2018
(EUR 1 000) Nimellisarvo

Positiviinen 
käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Käypä arvo
(netto)

Rahavirran suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Korkojohdannaiset1 155 000 − −1 304 −1 304

Ei-suojauslaskennassa käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Valuuttajohdannaiset 43 900 406 −1 406
1 Maksettu korko keskimäärin 0,33%

31.12.2017
(EUR 1 000) 

Valuuttajohdan-
naiset

Positiviinen 
käypä arvo

Negatiivinen  
käypä arvo

Käypä arvo
(netto)

Rahavirran suojaukseen käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Korkojohdannaiset1 115 000 39 −519 −480

Ei-suojauslaskennassa käytettävät 
johdannaisinstrumentit

Valuuttajohdannaiset 58 277 13 −288 −276
1 The average paid fixed rate is 0,30%

Toimeenpantaviin yleisiin netotussopi-
muksiin sidottujen instrumenttien neto-
tuksen taloudellinen vaikutus
Konsernilla on netotussopimukset kaikkien johdannaisinstru-
menttien vastapuolien kanssa.

Johdannaisinstrumenttien netotus

31.12.2018
(EUR 1 000)

Taseeseen  
merkittyjen 

rahoitus-
instrumenttien 
kokonaismäärä

Yleisten netotus-
sopimusten 

alaisiin määriin 
liittyvät velat (-) 

ja varat (+)

Saadut (-) ja 
annetut (+) 

vakuudet Nettopositio
Johdannaisvarat 406 −406 − −

Johdannaisvelat −1 304 406 − −898

Johdannaisinstrumenttien netotus

31.12.2017 
(EUR 1 000)

Taseeseen  
merkittyjen 

rahoitus- 
instrumenttien 
kokonaismäärä

Yleisten netotus-
sopimusten 

alaisiin määriin 
liittyvät velat (-) 

ja varat (+)

Saadut (-) ja 
annetut (+) 

vakuudet Nettopositio
Johdannaisvarat 39 −39 − −

Johdannaisvelat −794 39 − −756

5.2  Pääoman hallinta
Hallitus on hyväksynyt Ramirentin pääoman hallinnan tavoitteet 
konsernin rahoituspolitiikassa ja strategia–suunnitelmassa. 
Ramirentin tavoitteena on vahva taserakenne, joka mahdollistaa 
taloudellisen vakauden taloudellisista suhdanteista ja ulkoisista 
rahoitusmahdollisuuksista riippumatta. Tämä antaa Ramirentille 
mahdollisuuden tehdä pitkän aikavälin liiketoimintapäätöksiä ja 
hyödyntää avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia kaikissa suh-
danteissa. Lisäksi yhtiön tavoitteena on vakaa, yhtiön pääoma-
kustannukset ylittävä tuotto.

Ramirentin tarkoituksena on keskittyä pääomatehokkaaseen 
kasvuun ydinliiketoiminnassa konevuokrauksessa ja siihen 
liittyvissä palveluissa. Konsernin strategian tavoitteena vuosina 
2018-2020 on kehittää kannattavuutta keskittymällä järjestel-
mällisesti yrityksen kannattaviin liiketoimintoihin, suorituskyvyn 
johtamiseen, toimiviin prosesseihin, pääomatehokkuuteen ja 
ihmisten johtamiseen.
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Ramirentin taloudelliset tavoitteet ovat:

Mittari Tavoite
Osakekohtaisen tuloksen kasvu (CAGR) Kaksinumeroinen kasvuluku 2018-2020

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) 16% vuoden 2020 loppuun mennessä

Osingonjakosuhde > 50% tilikauden tuloksesta

Nettovelka/käyttökate < 2,5 -kertainen jokaisen tilikauden lopussa

IFRS 16 –standardin käyttöönoton vuoksi hallitus päätti 7.2.2019 
uudistaa taloudellisista tavoitteista Nettovelka/Käyttökate 
-luvun. Uusi luku on <2,8-kertainen (<2,5) jokaisen tilikauden 
lopussa. Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Ramirentin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja investoinnit 
uuteen kalustoon sekä olemassa olevan kaluston tehokas 
käyttö heijastuvat kasvumahdollisuuksiin ja kannattavuuteen. 
Ramirentin tulevaisuuden käyttöomaisuushyödykeinvestointien 
määrä riippuu lukuisista tekijöistä, kuten yleisistä taloudellisista 
olosuhteista ja kasvunäkymistä. Liiketoiminta on luonteeltaan 
syklistä, mutta investointien keskeyttäminen vaikuttaisi melko 
nopeasti kassavirtaan. Investointien ajoitus ja määrä ovat 
keskeisiä tavoitellun pääomarakenteen saavuttamiseksi.

Ramirentin tavoitteena on maksaa vuosittain osinkoja vä-
hintään 50 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. 
Hallitus on ehdottanut vuoden 2019 yhtiökokoukselle osinkojen 
määräksi 0,46 euroa osakkeelta, mikä vastaa 104% tilikauden voi-
tosta. Viimeisten viiden vuoden aikana varsinaiset osingot ovat 
olleet 110 % viimeisten viiden vuoden tuloksesta.

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen 
ehdotuksen, jakaa osinkoa 0,44 euroa osaketta kohti 31.12.2017 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella. Osinko, 
yhteensä 47 463 086,00 euroa maksettiin kahdessa erässä. 
Ensimmäinen erä, 0,22 euroa osakkeelta, maksettiin 4.4.2018 
osakkeenomistajille, joiden osakkeet oli rekisteröity Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 5.4.2018 niille osakkeen-
omistajille, joiden osakkeet oli rekisteröity Euroclear Sweden 
AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen erä, 0,22 euroa osakkeelta, 
maksettiin 3.10.2018 osakkeenomistajille, joiden osakkeet oli 
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 
4.10.2018 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet oli rekisteröi-
ty Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin.

Hallitus tarkastelee säännöllisesti konsernin pääomarakennet-
ta. Myös nettovelan suhdetta käyttökatteeseen ja muita taloudel-
lisia tavoitelukuja tarkastellaan säännöllisesti. 

Nettovelan suhde käyttökatteeseen 31.12.2018 ja 31.12.2017
(EUR 1 000) 2018 2017
Korolliset velat 360 878 344 832

Käteis− ja muut rahavarat −10 292 −6 896

Nettovelat 350 587 337 936

Käyttökate (EBITDA) 202 887 200 682

Nettovelan suhde käyttökatteeseen 1,7x 1,7x

Nettovelan täsmäytyslaskelma 2018 2017
Nettovelka 1.1. 337 936 345 848

Rahavarojen lisäys/(vähennys) −3 395 −5 327

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut − −12 015

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 15 817 9 847

Valuuttakurssierot − -585

Ei rahavirtavaikutteiset muutokset

− Lainojen nostokulujen jaksotukset 229 168

Nettovelan lisäys/(vähennys) 12 651 −7 912

Nettovelka 31.12. 350 587 337 936
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6. Tuloverot

L   Tuloverot koostuvat verotettavan tuloksen perusteella 
kirjatuista veroista ja laskennallisista veroista. 

Verotettavan tuloksen perusteella kirjatut verot sisältävät 
päättyneen tilikauden tuloverot sekä aiemmilla tilikausilla 
kirjattuihin veroihin liittyvät verot tai veron hyvitykset, joita 
ei ole aiemmalla kaudella kirjattu tuloslaskelmaan. Tilikauden 
tuloslaskelmaan kirjattu tilikauden verotettavaan tuloon perus-
tuva tulovero on kaikkien konserniyritysten tuloverojen summa, 
joka lasketaan yhtiökohtaisesta verotettavasta tulosta kunkin 
konserniyrityksen toimintamaan verokannan mukaisesti.

Laskennallisissa veroissa huomioidaan kaikki varojen ja 
velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliset väliai-
kaiset erot. Pääasialliset väliaikaiset erot johtuvat pitkäaikaisen 
omaisuuden poistoeroista, johdannaissopimusten arvosta-
misesta käypään arvoon, etuuspohjaisista eläke−etuuksista, 

vähennyskelpoisista verotuksellisista tappioista sekä liiketoi-
mintojen yhdistämisen yhteydessä käypään arvoon arvoste-
tuista eristä. Laskennallisia verovelkoja ei kirjata tytäryhtiöiden 
voittovaroista, ellei ole todennäköistä, että väliaikaiset erot 
realisoituvat ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Laskennalliset verot määritetään maakohtaisilla paikallisten 
verolakien mukaisilla tilinpäätöspäivänä säädetyillä vero-
kannoilla tai verokannoilla, jotka on käytännössä hyväksytty 
raportointikauden päättymispäivään mennessä. Laskennallinen 
verosaaminen kirjataan niin suurena kuin se todennäköisesti 
voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa 
tuloa vastaan.

Muuhun laajaan tulokseen kirjattuihin eriin liittyvät tuloverot 
kirjataan myös muuhun laajaan tulokseen.

(EUR 1 000) 2018 2017
Tilikauden tuloverot −18 890 −12 325
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta −133 793
Laskennalliset verot 7 492 −2 065
Tuloverot yhteensä −11 530 −13 597

Tuloverojen täsmäytyslaskelma Suomen yhtiöverokantaan (EUR 1 000)
Tulos ennen veroja (EBT) 56 397 78 393

Suomen verokannan mukainen tulovero voitosta ennen veroja −11 279 −15 679
Suomen ja ulkomaisten verokantojen erojen vaikutus 1 607 318
Verotuksessa vähennyskelvottomien kulujen vaikutus −3 877 −1 303
Verovapaiden tulojen vaikutus 1 277 441
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta −133 793
Verokantojen muutosten vaikutus laskennallisiin veroihin 553 1 007
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset tilikauden verotuksellisista tappioista − −149
Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen aikaisempien vuosien verotuksellisista tappioista − 227
Osingonjaon verovaikutus −750 −
Yhteis− ja osakkuusyhtiöiden tulos 120 198
Aiemmin kirjaamattoman verosaamisen hyödyntäminen kuluvan vuoden verotuksessa 906 159
Konsolidoinnin ja eliminointien vaikutus − 267
Muut erät 46 122

Tuloverot yhteensä −11 530 −13 597

Efektiivinen tuloveroprosentti -20,4 % -17,3 %

6.1. Tuloslaskelmaan kirjatut verot

Laskennalliset verosaamiset ja −velat on laskettu käyttäen vuoden 2019 tai sitä seuraavien vuosien verokantoja. Verokanta on 
muuttunut Norjassa ja Latviassa vuonna 2018. Vuonna 2019 verokanta tulee muuttumaan Ruotsissa ja Norjassa.
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Muihin laajan tuloksen  
eriin liittyvät verot
(EUR 1 000) 

2018 2017
Ennen 
veroja Vero

Verojen 
jälkeen

Ennen 
veroja Vero

Verojen 
jälkeen

Muuntoerot −9 327 − −9 327 −8 643 − −8 643

Vakuutusmatemaattiset voitot/
tappiot etuuspohjaisista 
eläkejärjestelyistä

−1 549 331 −1 218 −1 682 370 −1 312

Rahavirran suojaukset −737 147 −590 274 −55 219

Osuus osakkuus− ja yhteisyritysten 
muista laajan tuloksen eristä −1 778 − −1 778 −1 290 − −1 290

Yhteensä −13 391 478 −12 913 −11 341 315 −11 026

6.2. Laskennalliset verot

Laskennallisten 
verosaamisten 
muutokset  
vuonna 2018
(EUR 1 000) 

Avaava 
tase 1.1.

Tulosvai-
kutteisesti 

kirjattu

Muihin laajan 
tuloksen  

eriin kirjattu
Valuutta- 
kurssierot

Yritys-
hankinnat 

ja luovu-
tukset

Uudelleen 
luokittelu

Päättävä 
tase 

31.12.
Vahvistetut tappiot 227 −34 − −4 − − 189

Käyvän arvon oikaisut 551 161 147 − − − 859

Eläkevelvoitteet 2 224 23 331 −112 − − 2 466

Muut väliaikaiset erot 3 205 924 − −123 − − 4 006

Yhteensä 6 208 1 074 478 −239 − − 7 521

Netotuksen vaikutus −5 054 −6 483

Tilinpäätöksessä 
raportoidut laskennalliset 
verosaamiset

1 154 1 038

Laskennallisten 
verovelkojen 
muutokset vuonna 
2018
(EUR 1 000) 

Avaava 
tase 1.1.

Tulosvai-
kutteisesti 

kirjattu

Muihin laajan 
tuloksen  

eriin kirjattu
Valuutta-
kurssierot

Yritys-
hankinnat 

ja luovu-
tukset

Uudelleen 
luokittelu

Päättävä 
tase 

31.12.
Yrityshankintojen 
yhteydessä kirjatut 
pitkäaikaisten varojen 
käyvän arvon oikaisut

11 926 −5 453 − 91 2 360 − 8 924

Kertyneet suunnitelman 
ylittävät poistot 38 208 −3 196 − −1 155 107 − 33 964

Muut veronalaiset 
väliaikaiset erot 2 907 2 231 − −410 − − 4 728

Yhteensä 53 041 −6 418 − −1 474 2 467 − 47 616

Netotuksen vaikutus −5 054 −6 483

Tilinpäätöksessä 
raportoidut laskennalliset 
verovelat

47 987 41 133
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Laskennallisten 
verosaamisten 
muutokset 
 vuonna 2017
(EUR 1 000) 

Avaava 
tase 1.1.

Tulosvai-
kutteisesti 

kirjattu

Muihin laa-
jan tuloksen 
eriin kirjattu

Valuutta-
kurssierot

Yritys-
hankinnat 

ja luovu-
tukset

Uudelleen 
luokittelu

Päättävä 
tase 

31.12.
Vahvistetut tappiot 2 388 −2 134 − −27 − − 227

Käyvän arvon oikaisut 646 −40 −55 − − − 551

Eläkevelvoitteet 1 904 − 370 −50 − − 2 224

Muut väliaikaiset erot 1 506 1 680 − 19 − − 3 205

Yhteensä 6 445 −494 315 −58 − − 6 208

Netotuksen vaikutus −5 867 −5 054

Tilinpäätöksessä 
raportoidut laskennalliset 
verosaamiset

578 1 154

Laskennallisten 
verovelkojen 
muutokset  
vuonna 2017
(EUR 1 000) 

Avaava 
tase 1.1.

Tulosvai-
kutteisesti 

kirjattu

Muihin laa-
jan tuloksen 
eriin kirjattu

Valuutta-
kurssierot

Yritys-
hankinnat 

ja luovu-
tukset

Uudel-
leen 

luokittelu

Päättävä 
tase 

31.12.
Yrityshankintojen 
yhteydessä kirjatut 
pitkäaikaisten varojen 
käyvän arvon oikaisut

13 911 −1 034 − −1 008 57 − 11 926

Kertyneet suunnitelman 
ylittävät poistot 36 909 1 799 − −500 − − 38 208

Muut veronalaiset 
väliaikaiset erot 2 473 723 − −289 − − 2 907

Yhteensä 53 293 1 488 − −1 797 57 − 53 041

Netotuksen vaikutus −5 867 −5 054

Tilinpäätöksessä 
raportoidut laskennalliset 
verovelat

42 427 47 987

A    Konsernitilinpäätökseen sisältyy laskennallisia verosaa-
misia sellaisten tytäryritysten vahvistetuista tai vahvistettavis-
ta tappioista, jotka ovat olleet tappiollisia raportointikaudella 
tai tätä edeltävällä kaudella. Konsernin johto on arvioinut 
näiden tytäryritysten mahdollisuuden hyödyntää nämä tap-
piot niiden kausien aikana, jolloin tappiot voidaan vähentää 
verotettavasta tulosta kussakin tytäryrityksessä. Tämä arvio 
perustuu johdon parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon 
kyseisten yhtiöiden tulevaisuuden näkymistä ja tarvittaessa 
on osa laskennallisesta verosaamisesta jätetty kirjaamatta, jos 
niiden hyödyntämisestä ei ole riittävää varmuutta. Vähennys-
kelpoisten tappioiden määrä, joista ei ole kirjattu laskennallis-
ta verosaamista on yhteensä 3,2 (3,6) miljoonaa euroa.
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7. Konsernirakenne ja yhdistelyperiaatteet

7.1. Yhdistelyperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laadintaan liittyvät yleiset periaatteet 
esitetään tässä osiossa.

L   Tytäryhtiöt
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Ramirent Oyj:n ja 
kaikki tytäryhtiöt, joissa Ramirent Oyj:llä on määräysvalta. 
Määräysvallalla tarkoitetaan valtaa ohjata yhtiön toimintoja ja 
oikeutta saada tuottoja näistä toiminnoista.

Konsernin yksiköt noudattavat yhtenäisiä laatimisperiaatteita. 
Tytäryritykset on lueteltu liitetiedossa 7.2. 

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenetelmän 
mukaisesti, jossa hankitun yhtiön varat, velat ja ehdolliset velat 
arvostetaan hankintahetken käypään arvoon.

Hankintahetkellä tarkoitetaan päivää, jolloin tytäryhtiö 
siirtyy emoyhtiön määräysvaltaan. Tytäryhtiö yhdistellään 
konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä lähtien siihen 
saakka, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiöön päättyy. 
Jos määräysvalta tytäryhtiössä menetetään, jäljellä oleva 
omistusosuus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. 
Lisäksi kyseiseen tytäryhtiöön liittyvät aikaisemmin 
muihin laajan tuloslaskelman eriin kirjatut erät siirretään 
tulosvaikutteisiksi. Jos emoyhtiöllä säilyy määräysvalta, 
omistusosuuden muutosten vaikutus kirjataan suoraan 
konsernin omaan pääomaan.

Liikearvo on määrä, jolla luovutettu vastike, 
määräysvallattomien omistajien osuus ja aiemmin omistetun 
osuuden hankinta-ajankohdan käypä arvo yhteenlaskettuina 
ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Se edustaa 
hankkijan vastaisen taloudellisen hyödyn kerryttämiseksi 
suorittamaa maksua, jota ei voida yksilöidä ja kirjata erillisiksi 
omaisuuseriksi. Lisäkauppahinnat arvostetaan käypään 
arvoon ja myöhemmät käyvän arvon muutokset kirjataan 
tuloslaskelmaan. Kaikki hankintaan liittyvät kulut, kuten 
asiantuntijapalkkiot kirjataan kuluksi. Määräysvallattomien 
omistajien osuus saadaan arvostaa transaktiokohtaisesti 
joko käypään arvoon tai määräysvallattomien omistajien 
suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovaroista.

Hankitut nettovarat käsitellään hankittujen tytäryhtiöiden 
toimintavaluutassa ja muunnetaan emoyhtiön 
toimintavaluuttaan tilikauden päättymispäivän valuuttakursseja 
käyttäen. Tästä johtuen muu kuin euromääräinen liikearvo 
on riippuvainen valuuttakursseista, mikä aiheuttaa vaihtelua 

liikearvon ja käypään arvoon pääsemiseksi tehtyjen 
oikaisujen määrässä, kun nämä muunnetaan emoyhtiön 
toimintavaluuttaan.

Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat 
sekä sisäiset katteet ja konsernin sisäiset osingot on eliminoitu. 
Realisoitumattomat tappiot on eliminoitu samalla tavalla kuin 
realisoitumattomat voitot, mutta vain silloin, kun ei ole näyttöä 
arvonalentumisesta.

Ulkomaan valuutan määräiset tapahtumat ja 
ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten valuutan 
muuntaminen
Kunkin yksittäisen konserniyhtiön tulosta ja taloudellista 
tilannetta mitataan sen taloudellisen ympäristön valuutassa, 
jossa yhteisö pääasiallisesti toimii (toimintavaluutta). 
Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin 
emoyhtiön Ramirent Oyj:n toimintavaluutta.

Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat 
on kirjattu toimintavaluutan määräisinä käyttäen 
tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia. Ulkomaan valuutan 
määräiset saamiset ja velat muunnetaan toimintavaluutan 
määräisiksi raportointipäivän valuuttakurssien mukaisesti. 
Liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssivoitot ja −tappiot 
sisältyvät tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin kuluihin. 
Valuuttakurssivoitot ja –tappiot ulkomaan rahan määräisistä 
lainoista sisältyvät rahoitustuottoihin ja −kuluihin.

Toimintavaluuttanaan muuta kuin euroa käyttävien 
konsernin tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi 
tilikauden keskikurssien mukaisesti. Näiden yhtiöiden taseet 
tilikauden tulosta lukuunottamatta muunnetaan euroiksi 
raportointipäivän valuuttakurssien mukaan. Yhdistelystä 
johtuva konsernituloslaskelmaan ja −taseeseen kirjattujen 
tilikauden voittojen erotus, kuten myös hankittujen ulkomaisten 
tytäryhtiöiden hankittujen varojen eliminoinnista syntyvät 
kurssierot, sisältyvät kurssieroina konsernitilinpäätöksen 
omaan pääomaan ja niiden muutos kirjataan muihin laajan 
tuloksen eriin. Kun tytäryhtiö luovutetaan, kaikki luovutettuun 
tytäryhtiöön liittyvät aiemmin omassa pääomassa esitetyt 
kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osana myynnistä tai 
purkamisesta aiheutuvaa voittoa tai tappiota.
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7.2. Tytäryhtiöt

Tytäryhtiöt 31.12.2018 Maa
Toiminnan 

luonne
Oyj:n suora 

omistus
Konsernin 

omistus
Ramirent Internal Services AB Ruotsi Toimiva 100 % 100 %

Ramirent Shared Services AS Viro Toimiva 100 % 100 %

Safety Solutions Jonsereds AB Ruotsi Toimiva 85,73 % 85,73 %

Ramirent Finland Oy Suomi Toimiva 100 % 100 %

Rami Kalusto Oy Suomi Toimiva 0 % 100 %

Koy Nummelanrinne Suomi Kiinteistöyhtiö 0 % 100 %

Ramirent AB Ruotsi Toimiva 100 % 100 %

Ramirent Safe Access AB Ruotsi Toimiva 0 % 100 %

Ramirent AS Norja Toimiva 100 % 100 %

Bautas AS Norja Lepäävä 0 % 100 %

Ramirent A/S Tanska Toimiva 100 % 100 %

Ramirent Baltic AS Viro Toimiva 100 % 100 %

Ramirent AS Rigas filiale Latvia Toimiva 0 % 100 %

Ramirent AS Vilniaus filialas Liettua Toimiva 0 % 100 %

Ramirent S.A. Puola Toimiva 100 % 100 %

Ramirent s.r.o. Tšekin tasavalta Toimiva 100 % 100 %

Ramirent spol. s.r.o. Slovakia Toimiva 100 % 100 %

Myydään vuonna 2019
Ramirent A/S Tanska Toimiva 100 % 100 %

7.3. Sijoitukset osakkuus- ja 
yhteisyrityksiin

Yhteisyritykset
Ramirentilla on kaksi yhteisyritystä: Fortrent Oy, jolla on Venäjällä 
ja Ukrainassa toimivat tytäryritykset sekä Fehmarnbelt Solution 
Services A/S Tanskassa. Fehmarnbelt Solution Services A/S on 
perustettu Zeppelin Rental GbmH:n kanssa palvelemaan rajat 
ylittävää Fehmarnbelt tunnelin rakennusprojektia. Koska projekti 
on viivästynyt ei myöskään Fehmarnbelt Solution Services A/S:n 
toimintaa ole vielä aloitettu.

L  Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa Ramirentilla on 
huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa tai yhteistä 
määräysvaltaa. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka 
tuottaa 20–50 prosenttia äänivallasta.

Yhteisjärjestelyt ovat järjestelyjä, joissa Ramirent käyttää 
toisen osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa. Ramirent 
soveltaa kaikkiin yhteisjärjestelyihin IFRS 11 -standardia. IFRS 
11:n mukaan yhteisjärjestelyt luokitellaan yhteisiksi toiminnoiksi 
tai yhteisyrityksiksi sen mukaan, mitkä ovat sijoittajien sopi-
musperusteiset oikeudet ja velvoitteet. Ramirent on arvioinut 
yhteisjärjestelyjensä luonteen ja todennut niiden olevan yhtei-
syrityksiä.

Osakkuus- ja yhteisyritykset yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Pääomaosuusmene-
telmää sovellettaessa sijoitukset kirjataan alun perin hankinta-
menon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla 
konsernin osuus hankinta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai 
tappioista ja muista laajan tuloksen eristä. Saadut tai saata-
vat osingot osakkuusyrityksiltä ja yhteisyrityksiltä kirjataan 
sijoituksen kirjanpitoarvon vähennykseksi. Jos konsernin osuus 
pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävän yrityksen tappioista 

on yhtä suuri tai suurempi kuin sen osuus pääomaosuusmene-
telmällä yhdisteltävästä yrityksestä (mukaan lukien mahdolliset 
pitkäaikaiset saamiset, jotka tosiasiallisesti muodostavat osan 
konsernin nettosijoituksesta pääomaosuusmenetelmällä yhdis-
teltävään yritykseen), konserni ei kirjaa lisää tappiota, ellei sillä 
ole oikeudellista tai tosiasiallista velvoitetta eikä se ole suoritta-
nut maksuja pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävän yrityksen 
puolesta. Hankintaan liittyvät kulut aktivoidaan pääomaosuus-
menetelmällä yhdisteltävän yrityksen hankintamenoon ennen 
vuotta 2016 toteutetuissa järjestelyissä. Vuodesta 2016 lähtien 
Ramirent soveltaa IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -stan-
dardia yhteisten toimintojen hankintoihin, jotka muodostavat 
liiketoiminnan. Tällaisiin hankintoihin liittyvät kulut kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan.

Osakkuusyritysten ja yhteisyritysten noudattamat tilinpää-
töksen laatimisperiaatteet on tarvittaessa muutettu vastaa-
maan konsernin noudattamia periaatteita.

Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta esite-
tään erikseen konsernin tuloslaskelmassa. Ramirentin sijoituk-
set osakkuus- ja yhteisyrityksiin sisältävät hankinnan yhteydes-
sä määritetyn liikearvon.

(EUR 1,000) 2018 2017
Osuudet yhteisyrityksissä 6 444 7 785
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 444 7 785
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Tiedot konsernin olennaisista yhteisyrityksistä: 
Kotipaikka

Omistusosuus
Nimi Toimiala 2018 2017
Fortrent Oy Konevuokraus Helsinki 50 % 50 %

(EUR 1,000) 2018 2017
Nettovarat kauden alussa 11 658 12 159
Tilikauden tulos 1 031 2 078
Muut laajan tuloksen erät −3 555 −2 579
Nettovarat kauden lopussa 9 134 11 658

Omistusosuus yhteisyrityksestä (50%) 4 567 5 829
Transaktiokustannukset 1 358 1 358
Kirjanpitoarvo 31.12 5 925 7 187
Fortrentille myönnetyt lainat 8 694 10 153

Yhteenveto tase-eristä
(EUR 1,000) 31.12.2018 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 4 373 5 023
Aineettomat hyödykkeet 2 548 3 666
Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 19 945 21 630

Laskennalliset verosaamiset 1 161 1 658
Pitkäaikaiset varat yhteensä 28 027 31 977

Lyhytaikaiset varat
Rahat ja muut rahoitusvarat 387 447
Muut lyhytaikaiset varat 4 758 6 129
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5 145 6 576

Varat yhteensä 33 172 38 553

Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 17 388 20 306
Muut pitkäaikaiset velat 
(laskennalliset verovelat) 2 281 2 589

Pitkäaikaiset velat yhteensä 19 669 22 895

Lyhytaikaiset velat
Muut lyhytaikaiset velat 4 369 4 000
Lyhytaikaiset velat yhteensä 4 369 4 000

Velat yhteensä 24 038 26 895

Nettovarat 9 134 11 658

Fortrent on johtava rakennuskoneiden ja −laitteiden vuokrausyri-
tys Venäjällä ja Ukrainassa. Fortrentin omistajuus ja hallinta on 
jaettu Ramirentin ja Cramo Oyj:n kesken tasan 50/50. Ramirent 
on luokitellut osuutensa Fortrentista yhteisyritykseksi. Omistus 
yhteisyrityksessä kirjataan Ramirent-konsernin tilinpäätökseen 
pääomaosuusmenetelmällä ja osuus yhteisyrityksen tuloksesta 
sisältyy tilinpäätöksessä liikevoittoon.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Fortrentin 
taloudellisesta informaatiosta. Fortrent laatii tilinpäätöksensä 
IFRS:n mukaisesti eikä sen laadintaperiaatteissa ole olennaisia 
eroja Ramirentin laadintaperiaatteisiin.

Yhteenveto laajasta 
tuloslaskelmasta
(EUR 1,000) 2018 2017
Tuotot yhteensä 29 889 32 226

Materiaalit ja palvelut −9 103 −8 963

Muut kulut −11 246 −11 754

Poistot käyttöomaisuus-
hyödykkeistä −6 141 −6 980

Liiketulos ennen 
aineettomien hyödykkeiden 
poistoja (EBITA)

3 400 4 529

Poistot aineettomista 
hyödykkeistä −693 −788

Liiketulos (EBIT) 2 707 3 741

Korkotuotot 28 78

Korkokulut −497 −604

Muut rahoitustuotot ja 
-kulut (netto) −680 −628

Liiketulos ennen veroja 
(EBT) 1 558 2 588

Tuloverot −527 −509

Tilikauden tulos 1 031 2 078

Muut laajan tuloksen erät −3 555 −2 580

Laaja tulos yhteensä −2 524 −502

Fortrentilla oli vastuusitoumuksia 130 (269) tuhatta euroa. Henki-
löstön keskimääräinen lukumäärä oli 318 (324) henkilötyövuotta.

Ramirent ja Cramo ilmoittivat joulukuussa 2017 harkitsevansa 
strategisia vaihtoehtoja tasan omistamalleen yhteisyritykselle 
Fortrentille. Strategisten vaihtoehtojen kartoitus saatiin päätök-
seen joulukuussa 2018 ja analysoinnin lopputuloksena Fortrentin 
strateginen painopiste on jatkossa Venäjän liiketoiminnoissa, 
optimoiden kassavirtaa ja velkojen takaisinmaksua omistajille. 
Tämä tarkoittaa, että Fortrentin Ukrainan liiketoiminnot lopetetaan 
vuoden 2019 aikana. Uudelleenjärjestelyn kustannukset ovat noin 
0,5 miljoonaa euroa. Fortrentin kokonaistuotot vuonna 2018 olivat 
29,9 miljoonaa euroa, josta Ukrainan liiketoiminnan osuus oli 2,4 
miljoonaa euroa. Fortrentin omistus säilyy muuttumattomana.
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7.4. Yrityshankinnat ja −myynnit

Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankinnat 
vuonna 2018 ja 2017 
Ramirent ilmoitti 19.12.2018 SRV Kalusto Oy:n osakkeiden 
hankkimisesta ja SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa allekirjoitetusta 
pitkäaikaisesta yhteistyösopimuksesta laitteiden vuokraamisesta 
ja niihin liittyvistä palveluista. SRV Kalusto Oy on toiminut 
sisäisenä kalustovuokrausyrityksenä SRV-konsernissa, joka 
kattaa noin neljänneksen SRV: n kaluston vuokrauksista ja 
niihin liittyvistä palveluista rakennustyömailla ja jolla on tällä 
hetkellä 33 työntekijää. Ramirentin ja SRV Yhtiöt Oyj:n välinen 
sopimus kattaa merkittävän osan SRV:n vuotuisista kaluston 
vuokrauksesta. Vuonna 2017 SRV Kalusto Oy:n liikevaihto oli noin 
8 miljoonaa euroa. Osana sopimusta SRV Kalusto Oy vaihtaa 
nimensä Rami Kalusto Oy:ksi.

Vuonna 2017 ei toteutettu merkittäviä yrityshankintoja.

Yhteenveto yrityshankintojen vaikutuksesta on esitetty alla 
olevassa taulukossa:

Luovutettu vastike
(EUR 1,000) 2018 2017
Rahavarat 21 000 −

Vastike yhteensä 21 000 −

Tunnistetut yksilöitä-
vissä olevat netto-
varat ja vastattavaksi 
otetut velat 2018 2017
Varat

Pitkäaikaiset varat

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet

Maa-alueet 230 −

Rakennukset ja 
rakennelmat 1 070 −

Koneet ja kalusto 13 500 −

Aineettomat hyödykkeet 2 448 −

Lyhytaikaiset varat

Rahavarat 298 −

Muut lyhytaikaiset varat 1 373 −

Varat yhteensä 18 919 −

Velat

Laskennallinen verovelka −2 467 −

Korolliset velat − −

Korottomat velat −999 −

Velat yhteensä −3 465 −

Yksilöitävissä olevat 
nettovarat yhteensä 15 454 −

Liikearvo 5 546 −

Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit

L  Pitkäaikaiset varat (tai luovutettaviksi luokitellut ryhmät) 
luokitellaan myytävänä oleviksi jos niiden kirjanpitoarvoa 
vastaava määrä tulee kertymään omaisuuserän myynnistä ja 
myynti on erittäin todennäköinen. Myytävänä oleviksi luovu-
tetut varat arvostetaan kirjanpitoarvoonsa tai käypään arvoon 
vähennettynä myynnistä aiheutuvilla kuluilla sen mukaan 
kumpi näistä on alempi. Poistojen kerryttäminen lopetetaan 
kun varat on luokiteltu myytävänä oleviksi. Myytävänä oleviksi 
luovutetut varat ja niihin liittyvät velat esitetään taseella omilla 
riveillään erillään muista varoista ja veloista.

Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmassa 
yhdellä rivillä erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta. 
Tuloslaskelman vertailutiedot oikaistaan vastaavasti.

Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit 
vuosina 2018 ja 2017
Ramirent julkisti 30.7.2018 myyvänsä Siirtokelpoiset tilat -liiketoi-
minnan Procuritas Capital Investors VI Holding AB:lle. Yrityskau-
pan arvo on noin 53 miljoonaa euroa. Kauppa saatiin päätökseen 
1.11.2018 ja siitä aiheutui 29,9 miljoonan euron pitkäaikaisten 
varojen alaskirjaus sekä 1,4 miljoonan euron transaktiokulut.

Myyntien tiedot on esitetty seuraavassa taulukossa: 

(EUR 1,000) 2018 2017
Saatu vastike 53 568 -

Luovutettujen varojen 
kirjanpitoarvo −83 474 -

Myyntiin liittyvät kulut −1 426 -

Luovutustappio ennen 
verovaikutusta −31 332 -

Ramirent ilmoitti 3.12.2018, että se myy Tanskan 
konevuokraustoiminnan G.S.V. Materieludlejning A / S:lle, 
Tanskan suurimmalle vuokrausalan yhtiölle. Kaupan yritysarvo 
on noin 33 miljoonaa euroa. Kaupan arvioidaan toteutuvan 
vuoden 2019 alussa. Myynnin jälkeen Tanskan toimintojen 
taloudelliset tiedot on esitetty lopetettuina toimintoina eikä 
niitä ole sisällytetty taloudellisiin tietoihin Ramirentin jatkuvien 
toimintojen osalta vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Vertailutiedot 
on oikaistu vastaavasti. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta 
Ramirent-konsernin tulokseen. 

Tulos lopetetuista 
toiminnoista
 (EUR 1,000) 2018 2017
Liikevaihto 38 787 38 204

Liikevoitto (EBIT) 4 140 −1 394

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä −46 −33

Tulos ennen veroja (EBT), 
lopetetut toiminnot 4 094 −1 427

Tuloverot −1 127 83

Tilikauden tulos, lopetetut 
toiminnot 2 966 −1 344
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Lopetettujen toimintojen 
rahavirrat (EUR 1,000) 2018 2017
Liiketoiminnan rahavirta 3 261 −797

Investointien rahavirta −6 581 −11 783

Rahoituksen rahavirta − −

Myytävänä olevaksi luokiteltuun 
luovutettavien erien ryhmään sisältyneet 
varat ja velat
Seuraavat varat ja velat luokiteltiin 31.12.2018 myytävinä 
oleviksi lopetettuihin toimintoihin liittyen:

(EUR 1,000) 2018 2017
Myytävänä oleviksi luokitellut varat

Aineettomat 
käyttöomaisuushyödykkeet 355 −

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet 29 540 −

Lyhytaikaiset saamiset 8 038 −

Myytävänä olevaan luovutettavien 
erien ryhmään sisältyvät varat 
yhteensä

37 933 −

Myytävänä oleviksi luokiteltuihin 
varoihin välittömästi liittyvät velat

Laskennalliset verovelat 1 440 −

Ostovelat 1 183 −

Muut korottomat velat 3 375 −

Myytävänä olevaan luovutettavien 
erien ryhmään sisältyvät velat 
yhteensä

5 998 −

Ramirent sai 1.11.2017 päätökseen Norjassa sijaitsevan 
kiinteistöyhtiö C6 Invest AS:n myynnin ja takaisinvuokrauksen. 
Yhtiö omistaa Ramirentin Norjan Enebakkissa sijaitsevan 
kalustokeskuksen. Kaupan myötä Ramirent kirjasi noin 1,3 
miljoonan euron myyntivoiton vuodelle 2017. Vuokrasopimus on 
luokiteltu tavalliseksi vuokrasopimukseksi.

7.5. Konsernituloslaskelman 
esittäminen
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardi ei määrittele 
liiketulosta. Ramirent esittää konsernin tuloslaskelmassa 
liiketuloksen (EBIT) ja on määritellyt sen nettosummana, joka 
muodostuu kokonaismyynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista, 
joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut ja muut liiketoiminnan kulut sekä 
poistot ja pitkäaikaisen omaisuuden arvonalentumistappiot. 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta ja käyttöpääomaeristä 
aiheutuvat valuuttakurssierot sisältyvät liiketulokseen.

7.6. Liiketuloksen (EBIT) täsmäyttäminen 
kululajien perusteella

Tärkeimpien 
tunnuslukujen 
täsmäyttäminen
(EUR 1,000) 2018 2017
Liikevaihto 711 669 685 495

Liiketoiminnan muut tuotot 791 2 108

Materiaalit ja palvelut −242 125 −235 549

Työsuhde-etuuksista 
aiheutuvat kulut −173 522 −167 807

Liiketoiminnan muut kulut −94 364 −84 558

Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten tuloksesta 438 994

Poistot ja arvonalentumiset −135 999 −109 944

Liiketulos (EBIT) 66 888 90 739

7.7. Uudet IFRS-standardit
IASB on julkistanut seuraavat standardit ja tulkinnat, jotka 
eivät ole vielä voimassa ja joita Ramirent ei ole vielä soveltanut. 
Ramirent ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan 
voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu 
kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan 
tilikauden alusta lukien.

IFRS 16 Vuokrasopimukset
Ramirent ottaa IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöön 
1.1.2019 lähtien takautuvasti siten, että standardin soveltamisen 
aloittaminen ei edellytä vertailukausien muuttamista. Sovel-
tamisen kumulatiivinen vaikutus kirjataan oikaisuna avaavan 
pääoman. IFRS 16 edellyttää, että vuokrasopimukset kirjataan 
taseeseen varoina ja korollisina velkoina. Tuloslaskelman vuokra-
kulut muunnetaan poistoiksi ja korkokuluiksi. Uuden standardin 
käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin, esim. käyttökate 
ja EBIT-liiketulos kasvavat, omavaraisuusaste ja ROCE-prosentti 
laskevat ja sekä nettovelka että nettovelan suhde käyttökattee-
seen kasvavat.

IFRS 16 -standardi lisää huomattavasti vuokralle ottajan ta-
seeseen omaisuuseriksi ja velaksi kirjattavien vuokrasopimusten 
määrää. Ramirentin tavalliset vuokrasopimukset liittyvät pääosin 
toimitiloihin ja toimitilojen vuokrasopimukset muodostavat suu-
rimman osan taseen käyttöoikeusomaisuuserästä. Muut vuokraso-
pimukset liittyvät vuokrauskaluston jaettuihin vuokrasopimuksiin 
ja edelleenvuokrausjärjestelyihin sekä omassa käytössä oleviin 
ajoneuvoihin. Lyhytaikaiset toimitilavuokrasopimukset sekä toimi-
tilavuokrasopimukset, joissa on lyhyt irtisanomisaika sisällytetään 
käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan arvioidun vuokrakauden 
pituuden perusteella. Muita lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja 
vuokrasopimuksia, joissa kohdeomaisuuserä on arvoltaan vä-
häinen, ei sisällytetä vuokravelan ja käyttöoikeusomaisuuserän 
arvoon. Jaetut vuokrasopimukset ja edelleenvuokraussopimukset 
ovat usein lyhytaikaisia tai ne sisältävät muuttuvia vuokria, joten 
tällaisia vuokrasopimuksia ei sisällytetä laskentaan. Ramirent ei ole 
tunnistanut palvelusopimuksia, joihin sisältyisi vuokrasopimus.

Tilinpäätöspäivänä Ramirentilla on peruuttamattomia vastuita 
tavallisista vuokrasopimuksista 88,0 miljoonaa euroa. Noin 1-5% 
näistä liittyy lyhytaikaisten ja arvoltaan vähäisten vuokrasopi-
musten maksuihin, joita ei aktivoida vaan kirjataan tasaerinä 
tulosvaikutteisesti. Lyhytaikaisten toimitilojen vuokrasopimusten 
ja toimitilojen vuokrasopimusten, joissa on lyhyt irtisanomisaika, 
sisällyttäminen käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan johtaa 
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suuremman käyttöoikeusomaisuuserän kirjaamiseen verrattuna 
nykyiseen taseen ulkopuoliseen vastuuseen. Konsernin analyysin 
mukaan määrä, joka tulee kirjata käyttöoikeusomaisuuseräksi 
ja vuokravelaksi siirtymässä 1.1.2019, on yhteensä 110 miljoonaa 
euroa. Vaikutuksen liiketulokseen (EBIT) arvioidaan olevan posi-
tiivinen, vuositasolla noin 1,4 miljoonaa euroa.

Muilla julkistetuilla muutoksilla tai uudistuksilla IFRS−stan-
dardeihin ja IFRIC−tulkintoihin ei ole merkittävää vaikutusta 
Ramirentin taloudelliseen raportointiin.

7.8. Käytetyt valuuttakurssit

Valuutta Tulos-
kurssi 
2018

Tulos-
kurssi 
2017

Tase-
kurssi 
2018

Tase-
kurssi 
2017

CZK 25,6432 26,3272 25,7240 25,5350

DKK 7,4532 7,4387 7,4673 7,4449

NOK 9,6006 9,3286 9,9483 9,8403

PLN 4,2606 4,2563 4,3014 4,1770

SEK 10,2567 9,6369 10,2548 9,8438
 

8.1. Lähipiiritapahtumat
Ramirentin lähipiiriin kuuluvat johdon avainhenkilöt sekä yhteisyri-
tykset Fortrent Oy, Fehmarnbelt Solution Services A/S sekä yksi 
suurimmista osakkeenomistajista, Nordstjernan Group. Johdon 
avainhenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja 
konsernin johtoryhmän jäsenet (Group Excecutive Management 
Team). Luettelo tytäryrityksistä esitetään liitetiedossa 7.2.

Johdon työsuhde-etuudet 
(suoriteperuste) (EUR 1,000) 2018 2017
Lyhytaikaiset työsuhde−etuudet −3 209 −3 133

Irtisanomisen yhteydessä suoritetut 
etuudet −764 −

Työsuhteen päättymisen jälkeiset 
etuudet −115 −115

Osakeperusteiset maksut −867 −1 899

Yhteensä −4 955 −5 147

Hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle maksetut 
etuudet
(EUR 1,000) 2018 2017
Appleton, Kevin −37 −37

Bengtsson, Erik −24 −32

Bergh, Kaj−Gustaf −37 −36

Carlsson, Ann −35 −34

Frumerie, Anette − −8

Lundahl, Ulf −74 −68

Lönnevall, Tobias −42 −42

Paulsson, Mats O − −8

Renlund, Susanna −47 −50

Kolunsarka, Tapio −967 −653

Yhteensä −1 260 −966

Toimitusjohtajalle vuonna 2018 maksetut etuudet, yhteensä 967 
(653) tuhatta euroa, koostuvat vuosittaisesta peruspalkasta 
luontoisetuineen, 484 (484) tuhatta euroa, vuodelta 2017 makse-
tusta bonuksesta 368 (54) ja erillisestä eläkevakuutuksesta, 115 
(115) tuhatta euroa.

Toimitusjohtajan työsuhde-etuuksiin sisältyy vapaaehtoinen 
maksupohjainen eläkejärjestely. Yhtiö maksaa järjestelyyn vuosit-
tain sovitun määrän, joka sijoitetaan kapitalisaatiosopimukseen. 
Kapitalisaatiosopimukseen sijoitetut varat ja niille kertynyt tuotto 
esitetään yhtiön taseessa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostettavina rahoitusvaroina. Varojen käyvän arvon muutos esi-
tetään rahoituserissä. Nämä varat on pantattu toimitusjohtajalle 
annetun eläkelupauksen vakuudeksi. Erillistä sopimusta varhai-
sesta eläkeiästä ei ole tehty.

Eläkelupauksen osalta yhtiö kirjaa vuosittain eläkekulua järjes-
telyyn suorittamistaan maksuista ja esittää velvoitteen muissa 
pitkäaikaisissa veloissa. Velvoitteen määrään vaikuttaa eläke-
kulun oikaisuna myös tulosvaikutteisesti kirjattu varojen käyvän 
arvon muutos, koska kyseessä maksupohjainen järjestely.

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 
toimitusjohtajalle (suoriteperuste)
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet ovat sisällytetty yllä 
esitetyissä maksetuissa luvuissa.

(EUR 1,000) 2018 2017
Vapaaehtoinen eläkevakuutus 
Suomessa −115 −115

Yhteensä −115 −115

Ramirentilla ei ollut mitään muita transaktioita johdon avainhen-
kilöiden kanssa kuin yllä mainitut työsuhde–etuudet vuosina 
2018 ja 2017. Yhtiöllä ei ollut avoimia lainasaamisia johdon avain-
henkilöiltä 31.12.2018 eikä 31.12.2017.

Muun lähipiirin kanssa 
toteutuneet liiketoimet sekä 
lähipiirisaamiset
(EUR 1,000) 2018 2017
Nordstjernan Group omistamat 
yhtiöt

Kaluston vuokrauspalvelut 56 777 58 927

Lyhytaikaiset saamiset 7 702 11 032

Fortrent Oy

Korkotuotot 248 302

Pitkäaikaiset lainasaamiset 8 694 10 153

8. Muut liitetiedot
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8.2. Vastuusitoumukset ja ehdolliset 
velat

Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset 
31.12.2018 (EUR 1,000)

Omien lainojen 
vakuudeksi

Muiden omien 
sitoumusten 

vakuudeksi

Ulkopuolisten 
sitoumusten 

vakuudeksi Yhteensä
Takaukset − 4 965 − 4 965

Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset 
31.12.2017 (EUR 1,000)

Omien lainojen 
vakuudeksi

Muiden omien 
sitoumusten 

vakuudeksi

Ulkopuolisten 
sitoumusten 

vakuudeksi Yhteensä
Takaukset − 4 807 − 4 807

2018 2017
Konsernin osuus yhteisyritysten vastuusitoumuksista 66 134

Investointisitoumukset vuokrakalustoon olivat tilinpäätöshetkellä 
31.12.2018 28,2 miljoonaa euroa (31.12.2017 23,7 miljoonaa euroa).

8.3. Riita−asiat ja oikeusprosessit
Ramirentin johto ei ole tietoinen riidoista ja/tai oikeusproses-
seista, jotka haittaisivat merkittävästi yhtiön liiketoimintaa ja/tai 
taloudellista asemaa mikäli niiden lopputulokset olisivat yhtiön 
näkökulmasta kielteisiä. 

8.4. Tilikauden päättymisen jälkeiset 
tapahtumat
Ramirent Oyj kasvatti 28.1.2019 kotimaisen yritystodistusohjel-
mansa 300 miljoonaan euroon. Aiemmin ohjelman koko oli 250 
miljoonaa euroa. Yritystodistusohjelman puitteissa Ramirent 
voi laskea liikkeelle vakuudettomia alle vuoden pituisia yritysto-
distuksia, joilla rahoitetaan Ramirentin käyttöpääomaa ja muita 
lyhytaikaisia rahoitustarpeita.

Ramirent Oyj on allekirjoittanut 7.2.2019 185 miljoonan euron 
syndikoidun luottosopimuksen. Luottolimiitti on viisivuotinen 
ja sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Luottolimiitillä 
jälleenrahoitetaan 145 miljoonan euron luottolimiitti joka oli 
erääntymässä vuonna 2020 ja sitä käytetään yhtiön yleisiin 
rahoitustarpeisiin. Jälleenrahoituksen jälkeen Ramirentilla on 
sitovia pitkäaikaisia lainajärjestelyjä yhteensä 485 miljoonaa 
euroa ja 100 miljoonan euron lyhytaikaien vakuudeton 
joukkovelkakirjalaina. Ramirentin nettovelka oli 350,6 miljoonaa 
euroa 31.12.2018.

IFRS 16 –standardin käyttöönoton vuoksi hallitus päätti 7.2.2019 
uudistaa taloudellisista tavoitteista Nettovelka/Käyttökate -luvun. 
Uusi luku on <2,8-kertainen (<2,5) jokaisen tilikauden lopussa. 
Muut taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.
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Tuloskehitys vuosineljänneksittäin
(Tässä taulukossa esitettävät vuosineljänneksiä koskevat tiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Koko 
vuosi
2018

10−12/
2018

7−9/
2018

4−6/
2018

1−3/
2018

Koko 
vuosi
2017

10−12/
2017

7−9/
2017

4−6/
2017

1−3/
2017

Liikevaihto milj. EUR 711,7 188,6 178,6 177,0 167,5 685,5 189,7 175,5 164,9 155,3

Käyttökate 
(EBITDA) milj. EUR 202,9 42,2 61,6 52,2 46,8 200,7 53,2 59,9 46,8 40,9

% liike-
vaih-
dosta

28,5 % 22,4 % 34,5 % 29,5 % 28,0 % 29,3 % 28,0 % 34,1 % 28,4 % 26,3 %

EBITA- 
liiketulos milj. EUR 90,5 16,9 22,2 28,2 23,2 98,6 26,7 33,7 21,9 16,3

% liike-
vaih-
dosta

12,7 % 9,0 % 12,5 % 15,9 % 13,9 % 14,4 % 14,1 % 19,2 % 13,3 % 10,5 %

Liiketulos 
(EBIT) milj. EUR 66,9 14,3 5,2 26,2 21,2 90,7 24,7 31,8 19,9 14,4

% liike-
vaih-
dosta

9,4 % 7,6 % 2,9 % 14,8 % 12,7 % 13,2 % 13,0 % 18,1 % 12,1 % 9,3 %

Tulos ennen 
veroja (EBT) milj. EUR 56,4 11,0 3,2 23,4 18,7 78,4 21,2 30,2 16,3 10,8

% liike-
vaih-
dosta

7,9 % 5,8 % 1,8 % 13,2 % 11,2 % 11,4 % 11,2 % 17,2 % 9,9 % 6,9 %

Taloudelliset tunnusluvut segmenteittäin
(Tässä taulukossa esitettävät vuosineljänneksiä koskevat tiedot ovat tilintarkastamattomia.)

Liikevaihto, 
milj. EUR

Koko 
vuosi
2018

10−12/
2018

7−9/
2018

4−6/
2018

1−3/
2018

Koko 
vuosi
2017

10−12/
2017

7−9/
2017

4−6/
2017

1−3/
2017

Ruotsi 272,2 69,0 64,4 70,2 68,6 260,3 72,3 64,5 63,2 60,4

Suomi 194,1 52,6 49,9 46,9 44,7 191,5 52,5 49,8 46,4 42,8

Itä-Eurooppa 119,6 31,3 32,8 29,8 25,7 111,0 29,6 31,6 27,0 22,8

Norja 124,2 35,2 31,1 29,9 28,0 121,2 35,2 29,1 27,9 29,0

Segmenttien 
välisen 
liikevaihdon 
eliminointi

1,6 0,4 0,5 0,1 0,5 1,5 0,2 0,6 0,4 0,3

Yhteensä 711,7 188,6 178,6 177,0 167,5 685,5 189,7 175,5 164,9 155,3
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EBITA- 
liiketulos 
(milj. EUR 
ja osuus 
liikevaih-
dosta)

Koko 
vuosi
2018

10−12/
2018

7−9/
2018

4−6/
2018

1−3/
2018

Koko 
vuosi
2017

10−12/
2017

7−9/
2017

4−6/
2017

1−3/
2017

Ruotsi 45,5 11,3 10,5 11,2 12,5 39,5 10,9 11,2 8,8 8,6

16,7 % 16,3 % 16,4 % 15,9 % 18,2 % 15,2 % 15,1 % 17,3 % 13,9 % 14,3 %

Suomi 25,2 6,9 6,1 6,8 5,5 26,5 6,9 9,2 6,6 3,8

13,0 % 13,0 % 12,2 % 14,6 % 12,2 % 13,9 % 13,1 % 18,5 % 14,2 % 9,0 %

Itä-Eurooppa 31,4 7,6 10,4 8,3 5,2 23,7 5,8 9,1 5,9 2,9

26,3 % 24,4 % 31,6 % 27,7 % 20,0 % 21,4 % 19,7 % 29,0 % 22,0 % 12,5 %

Norja −1,1 −3,1 −3,0 3,2 1,8 12,5 5,2 3,6 2,2 1,5

−0,9 % −8,7 % −9,8 % 10,6 % 6,5 % 10,3 % 14,7 % 12,4 % 7,9 % 5,3 %

Segmenteille 
kohdistamat-
tomat erät

−10,5 −5,8 −1,7 −1,3 −1,7 −3,7 −2,1 0,6 −1,6 −0,6

Konsernin 
EBITA-
liiketulos

90,5 16,9 22,2 28,2 23,2 98,6 26,7 33,7 21,9 16,3

12,7 % 9,0 % 12,5 % 15,9 % 13,9 % 14,4 % 14,1 % 19,2 % 13,3 % 10,5 %

Liiketulos 
(EBIT) 
(milj. EUR 
ja osuus 
liikevaih-
dosta)

Koko 
vuosi
2018

10−12/
2018

7−9/
2018

4−6/
2018

1−3/
2018

Koko 
vuosi
2017

10−12/
2017

7−9/
2017

4−6/
2017

1−3/
2017

Ruotsi 35,2 10,4 2,7 10,4 11,7 36,4 10,1 10,4 8,1 7,8

12,9 % 15,1 % 4,2 % 14,8 % 17,1 % 14,0 % 13,9 % 16,2 % 12,8 % 12,9 %

Suomi 23,5 6,6 5,2 6,5 5,1 25,3 6,6 8,9 6,3 3,5

12,1 % 12,5 % 10,5 % 13,9 % 11,5 % 13,2 % 12,5 % 17,9 % 13,5 % 8,3 %

Itä-Eurooppa 31,0 7,5 10,2 8,2 5,1 23,5 5,7 9,1 5,9 2,8

25,9 % 24,1 % 31,3 % 27,3 % 19,7 % 21,2 % 19,4 % 28,8 % 21,7 % 12,4 %

Norja −10,1 −3,3 −10,5 2,5 1,2 10,0 4,5 3,0 1,6 0,8

−8,1 % −9,3 % −33,6 % 8,4 % 4,1 % 8,2 % 12,8 % 10,3 % 5,8 % 2,9 %

Segmenteille 
kohdistamat-
tomat erät

−12,7 −7,0 −2,5 −1,3 −1,9 −4,4 −2,2 0,4 −1,9 −0,7

Konsernin 
liiketulos 
(EBIT)

66,9 14,3 5,2 26,2 21,2 90,7 24,7 31,8 19,9 14,4

9,4 % 7,6 % 2,9 % 14,8 % 12,7 % 13,2 % 13,0 % 18,1 % 12,1 % 9,3 %
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Emoyhtiön 
tilinpäätös –
Suomalainen tilinpäätöskäytäntö
Emoyhtiön tuloslaskelma (EUR) Liitetieto Tammi−joulukuu 2018 Tammi−joulukuu 2017
Liikevaihto 2 29 407 332,77 29 533 990,00

Liiketoiminnan muut tuotot 3 36 246,16 31 434,48

Henkilöstökulut 4 −3 560 016,21 −3 373 328,04

Poistot ja arvonalentumiset 5 −6 575 556,79 −4 619 656,55

Liiketoiminnan muut kulut 6 −30 904 276,53 −27 043 968,78

Liiketulos −11 596 270,60 −5 471 528,89

Rahoitustuotot 7 18 623 480,52 20 280 111,57

Rahoituskulut 7 −13 809 109,44 −18 733 101,58

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 7 4 814 371,08 1 547 009,99

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja −6 781 899,52 −3 924 518,90

Tilinpäätössiirrot 8 18 000 000,00 21 000 000,00

Tuloverot 9 −432 438,90 −1 149 225,38

Tilikauden tulos 10 785 661,58 15 926 255,72
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Emoyhtiön tase  (EUR) Liitetieto 31.12.2018 31.12.2017
Vastaavaa

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 10 6 138 817,29 12 634 242,08

Aineelliset hyödykkeet 11 139 503,24 176 495,19

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 12 462 814 706,51 460 858 199,66

Osuudet yhteisyrityksissä 12 4 232 676,12 4 232 676,12

Muut sijoitukset 12 297 191,84 188 479,84

Pitkäaikaiset saamiset 13 120 269 730,24 120 686 639,90

Pysyvät vastaavat yhteensä 593 892 625,24 598 776 732,79

Vaihtuvat vastaavat

Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 29 561 266,44 35 725 073,99

Rahavarat ja pankkisaamiset 15 9 216 924,09 5 921 563,74

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 38 778 190,53 41 646 637,73

Vastaavaa yhteensä 632 670 815,77 640 423 370,52

Vastattavaa

Oma pääoma

Osakepääoma 16 25 000 000,00 25 000 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16 116 565 235,97 116 428 148,47

Edellisten tilikausien kertyneet voittovarat 16 76 437 064,55 113 621 426,83

Tilikauden tulos 16 10 785 661,58 15 926 255,72

Oma pääoma yhteensä 228 787 962,10 270 975 831,02

Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 17 75 000 000,00 174 683 238,17

Muut pitkäaikaiset velat 17 492 233,76 188 479,80

Pitkäaikaiset velat yhteensä 75 492 233,76 174 871 717,97

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut velat 18 10 080 727,51 12 402 709,04

Korolliset velat 18 318 309 892,40 182 173 112,49

Lyhytaikaiset velat yhteensä 328 390 619,91 194 575 821,53

Vieras pääoma yhteensä 403 882 853,67 369 447 539,50

Vastattavaa yhteensä 632 670 815,77 640 423 370,52
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Emoyhtiön rahoituslaskelma
(EUR) Tammi−joulukuu 2018 Tammi−joulukuu 2017
Liiketoiminnan rahavirta

Tulos ennen veroja (EBT) 11 218 100,48 17 075 481,10

Oikaisut

Poistot ja arvonalentumiset 6 575 556,79 4 619 656,55

Konserniavustus −18 000 000,00 −21 000 000,00

Rahoitustuotot ja −kulut −4 814 371,08 −1 547 009,99

Muut oikaisut − 1 550,45

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta −5 020 713,81 −850 321,89

Käyttöpääoman muutos

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 2 732 052,55 3 628 899,00

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos −2 360 682,03 3 053 581,71

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja −4 649 343,29 5 832 158,82

Maksetut korot −8 839 203,13 −9 835 662,94

Saadut korot 2 554 587,46 2 943 918,95

Maksetut välittömät verot −8 430,90 −1 149 225,38

Liiketoiminnan rahavirta −10 942 389,86 −2 208 810,55

Investointien rahavirta

Investoinnit tytäryhtiöihin −1 956 506,85 −911 290,00

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin −43 140,05 −2 093 837,45

Lainasaamisten nettomuutokset 416 909,66 24 668 422,12

Saadut osingot investoinneista 11 750 182,29 9 385 265,13

Investointien rahavirta 10 167 445,05 31 048 559,80

Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankinta −5 647 532,00 −

Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut (netto) 36 180 923,16 14 837 019,12

Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut (netto) − −12 628 291,00

Maksetut osingot −47 463 086,00 −43 228 460,60

Saadut ja annetut konserniavustukset (netto) 21 000 000,00 18 000 000,00

Rahoituksen rahavirta 4 070 305,16 −23 019 732,48

Rahavarojen muutos 3 295 360,35 5 820 016,77

Rahavarat tilikauden alussa 5 921 563,74 101 546,97

Rahavarojen nettomuutos 3 295 360,35 5 820 016,77

Rahavarat tilikauden lopussa 9 216 924,09 5 921 563,74
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön 
tilinpäätöksen 
liitetiedot
1. Emoyhtiön liiketoiminta ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Yleistä
Ramirent Oyj on suomalainen julkinen yhtiö. Sen toimintaa 
säätelee suomalainen lainsäädäntö ja sen kotipaikka on Helsinki. 
Ramirentin osoite on Tapulikaupungintie 37, 00750 Helsinki. Yhtiö 
on Ramirent–konsernin emoyhtiö ja sen osakkeet on noteerattu 
Nasdaq Helsingissä (RAMI).

Ramirent Oyj toimii holding-yhtiönä ja Ramirent-konsernin 
emoyhtiönä. Yhtiö tarjoaa myös konsernin sisäisiä hallinnollisia 
palveluita tytäryhtiöilleen.

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen tilinpäätössäännös-
ten mukaisesti (FAS). Tilinpäätös on esitetty euroissa.

Tuloutusperiaatteet
Hallintopalvelut kirjataan myyntituotoiksi. Liikevaihtona esitetään 
saadun tai saatavan vastikkeen todellinen/käypä arvo, josta on 
vähennetty annetut alennukset, välilliset verot ja muut myynnin 
perusteella suoranaisesti määräytyvät verot.

Hallintopalveluihin liittyvät tuotot tuloutetaan sillä kaudella, 
jolloin palvelu tuotetaan.

Eläkekulut
Eläkkeet hoidetaan ulkopuolisen eläkevakuutusyhtiön kaut-
ta. Eläkekulut kirjataan suoriteperiaatteella henkilöstökuluihin 
tuloslaskelmaan. Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä on 
maksupohjainen eläkejärjestely.

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteella. Korot 
ja muut korollisiin velkoihin liittyvät menot kirjataan suoriteperi-
aatteella kuluksi tuloslaskelman rahoituskuluihin. 

Tilinpäätössiirrot
Tilinpäätössiirrot koostuvat suomalaisille tytäryhtiöille annetuista 
ja saaduista konserniavustuksista. Konserniavustukset käsitel-
lään Suomen verolainsäädännön mukaisesti.

Tuloverot
Tuloverot koostuvat tilikauden verotettavan tuloksen perusteella 
jaksotetuista veroista. Ne sisältävät myös aikaisempien vuosien 
tuloverojen oikaisuja (lisäverot ja veronpalautukset).

Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata taseeseen eikä 
niiden muutoksia tuloslaskelmaan.

Muut aineettomat hyödykkeet
Muut aineettomat hyödykkeet (muut aineettomat oikeudet ja 
muut pitkävaikutteiset menot), joilla on rajallinen taloudellinen 
käyttöaika, poistetaan niiden arvioidun taloudellisen käyttöajan 
puitteissa tasapoistoin. Omaisuusryhmien arvioidut taloudelliset 
käyttöajat ovat seuraavat:
• Ohjelmistolisenssit ja IT–järjestelmät 3–5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet kirjataan kertyneillä poistoilla ja ar-
vonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankinta-
menoon. Leasingsopimuksin (rahoitusleasing ja operatiivinen 
leasing) hankittuja aineellisia hyödykkeitä ei aktivoida taseeseen.

Aineelliset hyödykkeet poistetaan tasapoistoina kunkin omai-
suuserän arvioidun taloudellisen käyttöajan kuluessa tasapois-
toin.

Käytetyt poistomenetelmät, ryhmäkohtaiset arvioidut taloudel-
liset käyttöajat ja vuotuiset poistoprosentit ovat seuraavat:
• Koneet ja laitteet omassa käytössä   3–10 vuotta

Tytäryhtiöosakkeet
Tytäryhtiöosakkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon. 
Tämä hankintameno sisältää mahdolliset hankinnasta aiheutu-
neet kustannukset kuten asiantuntijapalkkiot ja varainsiirtoveron. 
Tytäryhtiöosakkeista kirjataan arvonalentumistappio, mikäli tytär-
yhtiöosakkeiden arvo on alentunut olennaisesti ja pysyvästi.
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1 Myyntisaamiset
Myyntisaamiset merkitään taseeseen alkuperäisin arvoin vähen-
nettynä arvioiduilla luottotappioilla.

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset koostuvat käteisestä rahasta ja 
pankkisaamisista, nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja 
muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä alle kolmen kuukauden 
finanssisijoituksista. Luottosaldolliset tilit esitetään lyhytaikaisina 
korollisina velkoina.

Ulkomaan rahan määräiset tapahtumat 
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi 
tapahtuma-ajankohdan valuuttakurssin mukaisesti. Ulkomaan ra-
han määräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi raportoin-
tipäivän valuuttakurssin mukaisesti. Kyseisistä liiketapahtumista 
ja ulkomaan rahan määräisten varojen ja velkojen muuntamisesta 
johtuvat kurssivoitot ja -tappiot esitetään liiketoimintaan liittyvien 
erien osalta tuloslaskelman liiketulokseen vaikuttavina erinä ja ra-
hoituserien osalta tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa.

Tilinpäätöksen laadinnassa käytetyt valuuttakurssit on esitetty 
oheisessa taulukossa:

Valuutta

Tulos-
kurssi 
2018

Tulos-
kurssi 
2017

Tase-
kurssi 
2018

Tase-
kurssi 
2017

CZK 25,6432 26,3272 25,7240 25,5350

DKK 7,4532 7,4387 7,4673 7,4449

NOK 9,6006 9,3286 9,9483 9,8403

PLN 4,2606 4,2563 4,3014 4,1770

SEK 10,2567 9,6369 10,2548 9,8438

Johdannaisinstrumentit 
Yhtiön vuosina 2018 ja 2017 käyttämät pääasialliset johdannais-
sopimukset koostuivat koronvaihtosopimuksista.

Johdannaisinstrumentteja on käytetty yhtiön rahoitusperiaat-
teiden mukaiseen suojaukseen. Suojauslaskentaa sovelletaan 
koronvaihtosopimuksiin konsernitilinpäätöksessä. Suojauskoh-
teena on korollisten velkojen koronmaksuun liittyvä tulevaisuu-
den rahavirta.

Koronvaihtosopimusten lisäksi on myös käytetty vähäisessä 
määrin lyhytaikaisia valuuttatermiinejä.

(EUR) 2018 2017
Suomi 5 212 207,78 5 804 401,00

Ruotsi 13 145 334,59 12 137 130,00

Norja 5 666 611,54 5 472 640,00

Tanska 1 962 693,45 2 129 966,00

Itä-Eurooppa 3 420 485,41 3 989 853,00

Yhteensä 29 407 332,77 29 533 990,00

3. Liiketoiminnan muut tuotot

(EUR) 2018 2017
Arvonlisäveron palautukset ulkomailta 15 363,13 16 781,86

Muut liiketoiminnan tuotot 20 883,03 14 652,62

Yhteensä 36 246,16 31 434,48

4. Henkilöstökulut ja henkilöstön määrä

(EUR) 2018 2017
Palkat ja palkkiot −2 878 527,56 −2 735 169,79

Irtisanomiskulut − −118 367,16

Eläkekulut −611 365,07 −229 179,41

Muut henkilöstökulut −70 123,58 −290 611,68

Yhteensä −3 560 016,21 −3 373 328,04

2. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma
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Johdon palkat ja 
palkkiot
(EUR) 2018 2017
Toimitusjohtaja −966 804,96 −649 348,18

Hallituksen jäsenet −293 100,00 −313 500,00

Yhteensä −1 259 904,96 −962 848,18

Toimitusjohtajalle maksetut etuudet koostuvat vuotuisesta 
peruspalkasta luontaisetuineen. TyEL:n lisäksi toimitusjohtajan 
etuuksiin sisältyy vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn liittyviä kuluja 
yhteensä 115 (115) tuhatta euroa.

Henkilöstön 
määrä 2018 2017
Henkilöstön 
määrä keskimäärin 
tilikauden aikana

15 16

5. Poistot ja arvonalentumiset 

(EUR) 2018 2017
Aineettomista hyödykkeistä

Muista aineettomista oikeuksista −216 417,80 −292 240,55

Muista pitkävaikutteisista menoista −4 400 217,92 −4 163 828,02

Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä −1 917 868,07 −141 463,00

Aineellisista hyödykkeistä

Koneista ja kalustosta −41 053,00 −22 124,98

Yhteensä −6 575 556,79 −4 619 656,55
Lisätietoa aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista liitteessä 10.

6. Liiketoiminnan muut kulut

(EUR) 2018 2017
Kiinteistövuokrat −337 365,09 −277 935,26

Muut kiinteistökulut −17 357,91 −87 585,69

IT− ja toimistokulut −9 334 657,00 −9 538 612,64

Muut operatiiviset leasingkulut −16 452,70 −26 379,65

Ulkopuoliset palvelut −18 193 006,32 −14 358 816,42

Muut kulut −3 005 437,51 −2 754 639,12

Yhteensä −30 904 276,53 −27 043 968,78

Palkkiot tilintarkastajalle  (EUR) 2018 2017
Tilintarkastus −133 603,00 −94 012,00

Veroneuvonta −62 535,00 −8 000,00

Muut palkkiot −411 376,00 −

Yhteensä −607 514,00 −102 012,00

7. Rahoitustuotot ja −kulut

(EUR) 2018 2017
Rahoitustuotot

Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 11 750 182,29 9 385 265,13

Korkotuotot tytäryhtiöiltä 2 189 150,33 2 596 754,14

Muut korkotuotot 357 690,13 349 284,81

Valuuttakurssivoitot 4 326 457,77 7 948 807,49

Yhteensä 18 623 480,52 20 280 111,57
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Rahoituskulut 2018 2017
Korko− ja muut rahoituskulut tytäryhtiöille −24 328,02 −13 771,75
Korko ja muut rahoituskulut muille −8 881 951,11 −9 436 701,19
Valuuttakurssitappiot −4 902 830,31 −9 282 628,64
Yhteensä −13 809 109,44 −18 733 101,58

8. Tilinpäätössiirrot

(EUR) 2018 2017
Saadut (+) / myönnetyt (−) konserniavustukset 18 000 000,00 21 000 000,00
Yhteensä 18 000 000,00 21 000 000,00

9. Tuloverot

(EUR) 2018 2017
Tilikauden tuloverot −433 141,16 −1 149 225,38
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta 702,26 −
Yhteensä −432 438,90 −1 149 225,38

10. Aineettomat hyödykkeet

Muiden aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset 2018

(EUR)
Muut aineettomat 

oikeudet
Muut pitkävaikutteiset 

menot Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 075 236,27 25 367 087,99 26 442 324,26
Lisäykset − 39 079,00 39 079,00
Arvonalentumiset − −4 815 846,40 −4 815 846,40
Hankintameno 31.12. 1 075 236,27 20 590 320,59 21 665 556,86

Kertyneet poistot 1.1. −858 818,48 −12 949 263,70 −13 808 082,18
Poistot −216 417,79 −4 400 217,92 −4 616 635,71
Arvonalentumiset − 2 897 978,33 2 897 978,33
Kertyneet poistot 31.12. −1 075 236,27 −14 451 503,29 −15 526 739,56

Kirjanpitoarvo 1.1. 216 417,79 12 417 824,29 12 634 242,08
Kirjanpitoarvo 31.12. − 6 138 817,30 6 138 817,30
Arvonalentumiset muissa pitkävaikutteisissa menoissa 1,9 miljoonaa euroa liittyvät toiminnanohjausjärjestelmään. 

Muiden aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset 2017

(EUR)
Muut aineettomat 

oikeudet
Muut pitkävaikutteiset 

menot Yhteensä
Hankintameno 1.1. 1 075 236,27 23 568 673,61 24 643 909,88
Lisäykset − 1 939 877,38 1 939 877,38
Arvonalentumiset − −141 463,00 −141 463,00
Hankintameno 31.12. 1 075 236,27 25 367 087,99 26 442 324,26

Kertyneet poistot 1.1. −566 577,93 −8 785 435,68 −9 352 013,61
Poistot −292 240,55 −4 163 828,02 −4 456 068,57
Kertyneet poistot 31.12. −858 818,48 −12 949 263,70 −13 808 082,18

Kirjanpitoarvo 1.1. 508 658,34 14 783 237,93 15 291 896,27
Kirjanpitoarvo 31.12. 216 417,79 12 417 824,29 12 634 242,08
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11. Aineelliset hyödykkeet

Aineellisten hyödykkeiden 
muutokset 2018 (EUR)

Koneet ja 
kalusto

Hankintameno 1.1. 358 451,51

Lisäykset 4 061,05

Hankintameno 31.12. 362 512,56

Kertyneet poistot 1.1. −181 956,32

Poistot −41 053,00

Kertyneet poistot 31.12. −223 009,32

Kirjanpitoarvo 1.1. 176 495,19

Kirjanpitoarvo 31.12. 139 503,24

 

12. Sijoitukset

Sijoitusten muutokset  
2018 (EUR)

Osuudet saman 
konsernin yrityksissä

Osuudet 
yhteisyrityksissä Muut sijoitukset Yhteensä

Hankintameno 1.1. 460 858 199,66 4 232 676,12 188 479,84 465 279 355,62

Lisäykset 1 956 506,85 − 108 712,00 2 065 218,85

Hankintameno 31.12. 462 814 706,51 4 232 676,12 297 191,84 467 344 574,47

Kirjanpitoarvo 1.1. 460 858 199,66 4 232 676,12 188 479,84 465 279 355,62

Kirjanpitoarvo 31.12. 462 814 706,51 4 232 676,12 297 191,84 467 344 574,47

Sijoitusten muutokset  
2017 (EUR)

Osuudet saman 
konsernin yrityksissä

Osuudet 
yhteisyrityksissä Muut sijoitukset Yhteensä

Hankintameno 1.1. 459 035 619,66 4 232 676,12 76 666,66 463 344 962,44

Lisäykset 1 822 580,00 − 111 813,18 1 934 393,18

Hankintameno 31.12. 460 858 199,66 4 232 676,12 188 479,84 465 279 355,62

Kirjanpitoarvo 1.1. 459 035 619,66 4 232 676,12 76 666,66 463 344 962,44

Kirjanpitoarvo 31.12. 460 858 199,66 4 232 676,12 188 479,84 465 279 355,62

Ramirent Oyj:n tytäryhtiöt ja sen omistusosuudet niissä on eritelty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 7.2.

13. Pitkäaikaiset saamiset

(EUR) 2018 2017
Lainasaamiset Ramirent Oyj:n tytäryhtiöiltä 111 575 655,79 110 533 725,39

Lainasaamiset yhteisyrityksiltä 8 694 074,45 10 152 914,51

Yhteensä 120 269 730,24 120 686 639,90

Aineellisten hyödykkeiden 
muutokset 2017 (EUR)

Koneet ja 
kalusto

Hankintameno 1.1. 288 338,05

Lisäykset 153 959,71

Arvonalentumiset −83 846,25

Hankintameno 31.12. 358 451,51

Kertyneet poistot 1.1. −242 127,50

Poistot −22 124,98

Arvonalentumiset 82 296,16

Kertyneet poistot 31.12. −181 956,32

Kirjanpitoarvo 1.1. 46 210,55

Kirjanpitoarvo 31.12. 176 495,19
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14. Lyhytaikaiset saamiset

(EUR) 2018 2017
Lyhytaikaiset saamiset Ramirent Oyj:n tytäryhtiöiltä

Myyntisaamiset 6 912 531,67 7 946 810,77

Siirtosaamiset 19 536 336,30 24 560 667,65

Lyhytaikaiset saamiset muilta

Siirtosaamiset 2 444 361,52 2 071 729,31

Verosaamiset 668 036,95 1 145 866,26

Yhteensä 29 561 266,44 35 725 073,99

15. Rahavarat ja muut rahoitusvarat

(EUR) 2018 2017
Rahat ja muut rahoitusvarat 9 216 924,09 5 921 563,74

16. Oma pääoma

Oman pääoman 
muutokset 
2018 (EUR) Osakepääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä
1.1. 25 000 000,00 116 428 148,47 129 547 682,55 270 975 831,02

Osingonjako − − −47 463 086,00 −47 463 086,00

Suunnattu osakeanti − 137 087,50 − 137 087,50

Omien osakkeiden 
hankinta − − −5 647 532,00 −5 647 532,00

Tilikauden tulos − − 10 785 661,58 10 785 661,58

31.12. 25 000 000,00 116 565 235,97 87 222 726,13 228 787 962,10

Oman pääoman 
muutokset 
2017 (EUR) Osakepääoma

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto
Kertyneet 

voittovarat
Oma pääoma 

yhteensä
1.1. 25 000 000,00 113 951 135,33 156 849 887,43 295 801 022,76

Osingonjako − − −43 228 460,60 −43 228 460,60

Suunnattu osakeanti − 2 477 013,14 − 2 477 013,14

Tilikauden tulos − − 15 926 255,72 15 926 255,72

31.12. 25 000 000,00 116 428 148,47 129 547 682,55 270 975 831,02

Yhtiön osakepääoma 31.12.2018 koostuu 108 697 328 osakkeesta, joiden matemaattinen kirjanpidollinen vasta–arvo on 0,2300 euroa 
per osake. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikkien osakkeiden äänioikeus on yksi ääni per osake. Vuoden 2018 lopussa Ramirent Oyj:llä 
oli hallussaan 1 126 678 (551 603) omaa osaketta.

Voitonjakokelpoiset varat (EUR) 2018 2017
Edellisten tilikausien voitto 76 437 064,55 113 621 426,83

Tilikauden voitto 10 785 661,58 15 926 255,72

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 116 565 235,97 116 428 148,47

Jakokelpoiset varat yhteensä 203 787 962,10 245 975 831,02
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Suunnattu omien osakkeiden 
luovuttaminen
Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella 
hallitus päätti 8.2.2018 luovuttaa käteismaksutta yhteensä 24 925 
yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta konsernin avainhenkilöille 
vuoden 2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän täytäntöön-
panon mukaisesti. Järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää 
osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon 
nostamiseksi. Suunnattuun omien osakkeiden luovuttamiseen oli 
siten vahvat taloudelliset perusteet.

Luovutettujen osakkeiden arvo, 137 087,50 euroa, kirjattiin 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Omien osakkeiden hankinta
Kesäkuussa 2018 Ramirent hankki 600 000 omaa osakettaan 
perustuen varsinaiselta yhtiökokoukselta 15.3.2018 saamaansa 
valtuutukseen.

Tietoa yhtiön hallituksen voimassa olevista valtuutuksista 
koskien omien osakkeiden luovuttamista, osakemerkintäoikeuk-
sien toteuttamista ja yhtiön optio-oikeuksien myöntämistä on 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 4.2.

 17. Pitkäaikainen vieras pääoma

(EUR) 2018 2017
Pitkäaikaiset velat muille

Lainat rahoituslaitoksilta 75 000 000,00 174 683 238,17

Muut pitkäaikaiset velat 492 233,76 188 479,80

Yhteensä 75 492 233,76 174 871 717,97

18. Lyhytaikainen vieras pääoma

(EUR) 2018 2017
Lyhytaikaiset velat Ramirent Oyj:n tytäryhtiöille

Lyhytaikaiset korolliset velat 32 259 669,51 11 539 748,22

Ostovelat 291 462,10 293 188,51

Siirtovelat 1 081 560,56 993 217,61

Lyhytaikaiset velat muille

Lainat rahoituslaitoksilta 286 050 222,89 170 633 364,27

Ostovelat 1 481 128,48 2 027 362,24

Siirtovelat 5 300 196,43 5 409 461,12

Verovelka − 3 341,89

Muut velat 1 926 379,94 3 676 137,67

Yhteensä 328 390 619,91 194 575 821,53
  

Siirtovelat koostuvat pääosin kulujaksotuksista kuten jaksotetuista korkokuluista ja lomapalkkavelasta.
 
 

19. Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset 31.12.2018 (EUR)
Muiden omien sitoumusten vakuudeksi 

annetut
Takaukset 3 779 192,35

Taseen ulkopuoliset vastuusitoumukset 31.12.2017 (EUR)
Muiden omien sitoumusten vakuudeksi 

annetut
Takaukset 3 578 764,17

  
Ramirentin luottojärjestelyihin liittyy taloudellisia kovenanttiehtoja. Ramirent täytti luottojärjestelyihinsä liittyvät kovenanttiehdot 
31.12.2018.
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Vastaiset leasingmaksut (EUR) 2018 2017
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 23 299,00 23 395,00

Myöhemmin maksettavat 8 394,00 44 997,00

Yhteensä 31 693,00 68 392,00

Korkojohdannaiset (EUR) 2018 2017
Kohde−etuuden nimellisarvo 155 000 000,00 115 000 000,00

Koronvaihtosopimusten käypä arvo −1 303 563,14 −480 222,93

Valuuttajohdannaiset (EUR) 2018 2017
Kohde−etuuden nimellisarvo 44 372 040,27 58 277 092,54

Johdannaisinstrumenttien käypä arvo 411 449,81 −275 524,18
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Selvitys Ramirentin 
hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä 2018 
Ramirent Oyj (“Ramirent” tai ”yhtiö”) noudattaa Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 
2015, osakeyhtiölakia ja muuta soveltuvaa lainsäädäntöä sekä 
Ramirentin yhtiöjärjestyksen määräyksiä. Hallinnointikoodi on 
saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys Ramirentin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu 
hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena ja se 
on myös saatavilla yhtiön kotisivuilla www.ramirent.com. 

Ramirentin hallituksen työvaliokunta sekä hallitus ovat 
käsitelleet ja hyväksyneet tämän selvityksen. Yhtiön 
tilintarkastaja, PricewaterhouseCoopers Oy, on tarkastanut, että 
tämä selvitys on annettu ja että siihen sisältyvä kuvaus yhtiön 
taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen 
tilinpäätöksen kanssa.

Yhtiökokoukset
Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen 
tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi 
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, 
edellyttäen, että se on vähintään yhdeksän päivää ennen 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu yhtiön 
kotisivuilla ja mikäli yhtiön hallitus niin päättää, yhdessä 
tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. 
Yhtiökokouskutsu, yhtiökokoukselle toimitettavat asiakirjat 
(mukaan lukien tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus) sekä ehdotukset yhtiökokoukselle ovat 
osakkeenomistajien saatavilla vähintään kolme viikkoa ennen 
kokousta Ramirentin kotisivuilla www.ramirent.com.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen on Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan 
ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa 
mainittuun määräpäivään mennessä. Sanottu määräpäivä voi olla 
aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden (mukaan lukien Euroclear 
Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa rekisteröidyt 
osakkeet) omistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen 
edellyttäen, että heidät on merkitty tilapäisesti Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kokouskutsussa 
mainittuna määräpäivänä. Osakkeenomistajan, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen, on huolehdittava itse tilapäisestä 
rekisteröinnistä määräajan puitteissa varmistaakseen, että tämä 
vaatimus täyttyy.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain 
viimeistään kesäkuussa hallituksen tarkemmin määräämänä 
päivänä Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinaisessa 
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää 
konsernitilinpäätöksen, ja hallituksen toimintakertomuksen sekä 
tilintarkastuskertomuksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
päätettävä seuraavista asioista: tilinpäätöksen vahvistamisesta, 
taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten 
palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista sekä 
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien määrästä sekä hallituksen 
ehdotuksista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava 
hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat.

Hallituksen jäsenet ja toimikausi 
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on 
oltava vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) 
varsinaista jäsentä, joiden toimikausi päättyy vaalia ensiksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarvittaessa 
varapuheenjohtajan. Nykyiseen hallitukseen valittiin vuoden 2018 
varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavat seitsemän varsinaista 
jäsentä:
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• Ulf Lundahl, hallituksen puheenjohtaja (s. 1952), Master of 
Law ja BBA, Ruotsin kansalainen, riippumaton yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeenomistajista.

• Susanna Renlund, varapuheenjohtaja (s. 1958), MMM, 
Suomen kansalainen, riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen 
merkittävästä osakkeenomistajasta.

• Kevin Appleton, hallituksen jäsen (s. 1960), B.A., Britannian 
kansalainen, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.

• Erik Bengtsson, hallituksen jäsen (s. 1969), DI, Ruotsin 
kansalainen, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista (hallituksen jäsen 31.8.2018 saakka).

• Kaj-Gustaf Bergh, hallituksen jäsen (s. 1955), dipl.ekon., OTK, 
Suomen kansalainen, riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen 
merkittävästä osakkeenomistajasta.

• Ann Carlsson, hallituksen jäsen (s. 1966), B.Sc. 
(Henkilöstöhallinto), Ruotsin kansalainen, riippumaton yhtiöstä 
ja merkittävistä osakkeenomistajista.

• Tobias Lönnevall, hallituksen jäsen (s. 1980), M.Sc. (Econ.), 
Ruotsin kansalainen, riippumaton yhtiöstä ja riippuvainen 
merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2019 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisätietoa hallituksesta 
on esitetty sivuilla 130–131.

Ramirentin hallituksen työjärjestys 
Ramirentin hallituksen työtä ja toimintaa ohjaa osakeyhtiölaki, 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015, muu sovellettava 
lainsäädäntö ja Ramirentin yhtiöjärjestys sekä hallituksen 
työjärjestys, joka on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.ramirent.com. Työjärjestyksen tarkoituksena on säädellä 
hallituksen sisäistä työskentelyä. Hallitus ja sen kaikki jäsenet 
ovat velvollisia työssään ottamaan huomioon ja noudattamaan 
tarkasti edellä mainittuja lakeja ja sääntöjä.

Hallituksen tehtävät
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, 
että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty 
asianmukaisesti ja osakeyhtiölakia noudattaen. Hallituksen 
jäsenten tulee suorittaa työnsä yhdessä tai tiettyä asiaa 
varten nimetyssä työryhmässä osakeyhtiölakia, Ramirentin 
yhtiöjärjestystä ja hallituksen työjärjestystä noudattaen. Hallitus 
on ensisijaisesti vastuussa yhtiön strategiasta sekä asioista, 
jotka yhtiön toiminnan laajuuden ja luonteen huomioon ottaen 
ovat taloudellisesti, juridisesti, yleiseltä luonteeltaan tai muutoin 
erityisen merkittäviä.

Hallituksen toiminnan arviointi
Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain 
yleensä tilikauden lopussa.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu yleensä vähintään seitsemän (7) kertaa 
vuodessa. Hallituksen kokouksiin osallistuu hallituksen 
jäsenten lisäksi toimitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Yhtiön 
tilintarkastaja kutsutaan vähintään kerran vuodessa hallituksen 
kokoukseen. Hallituksella oli vuonna 2018 yhteensä 10 kokousta. 
Osallistumisprosentti oli noin 90 %.

Hallituksen ja työvaliokunnan kokousten määrä ja 
osallistuminen niihin 2018:

Hallitus Työvaliokunta

Kevin Appleton 10/10 

Erik Bengtsson,  
jäsen 31.8.2018 asti 4/10

Kaj-Gustav Bergh 10/10 

Ann Carlsson 8/10

Ulf Lundahl 10/10 5/5 

Tobias Lönnevall 10/10 5/5

Susanna Renlund 9/10 4/5 

Työvaliokunta
Hallitus on asettanut yhden valiokunnan, työvaliokunnan, 
avustamaan hallitusta työssään.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan 
puheenjohtajan ja vähintään kaksi muuta jäsentä ja vahvistaa 
valiokunnan työjärjestyksen. Valiokunnalla ei ole itsenäistä 
päätöksentekovaltaa, paitsi hallituksen myöntämissä 
yksittäistapauksissa.

Työvaliokunnan velvollisuuksiin kuuluu hallituksen hyväksymän 
työjärjestyksen mukaisesti mm. tarkastusvaliokunnan tehtävät. 
Työvaliokunnan tehtävä on valmistella ja tehdä esityksiä yhtiön 
hallitukselle keskittyen seuraaviin alueisiin: yhtiön hallinto, 
erityiset taloudelliset asiat, riskienhallinta, palkitsemis- ja 
työsuhdeasiat sekä ohjeistus liittyen strategisiin suunnitelmiin 
ja taloudellisiin tavoitteisiin. Työvaliokunnan tehtävänä on 
lisäksi valvoa laskentaan ja taloudelliseen raportointiin liittyviä 
prosesseja; valmistella tilintarkastajan valintaa, käsitellä 
tilintarkastusraportit ja seurata asioita, joihin tilintarkastaja on 
kiinnittänyt huomiota.

Vuonna 2018 Ulf Lundahl, Susanna Renlund ja Tobias 
Lönnevall valittiin työvaliokunnan jäseniksi ja Ulf Lundahl 
valittiin työvaliokunnan puheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan 
tehtävät on annettu työvaliokunnan tehtäväksi hallinnointikoodin 
2015 suosituksen 16 mukaisesti. Suosituksen 16 mukaan 
tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava 
riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on 
oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki 
työvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ulf 
Lundahl on riippumaton myös merkittävistä osakkeenomistajista. 
Hallitus arvioi tämän kokoonpanon olevan tarkoituksenmukainen 
huomioiden työvaliokunnan tehtävät kokonaisuudessaan 
sekä valittujen jäsenten osaaminen ja kokemus. Vuonna 2018 
työvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Osallistumisprosentti oli 93 %.

Hallituksen monimuotoisuus ja 
riippumattomuusarviointi
Yhtiö on määritellyt seuraavat hallituksen monimuotoisuutta kos-
kevat periaatteet. Yhtiön liiketoiminnan monipuolista tukemista 
ja kehittämistä varten yhtiön hallituksen kokoonpanon tulee olla 
riittävän monimuotoinen. Hallituksessa on oltava molempia suku-
puolia. Hallituskokoonpanolta tavoitellaan kokonaisuutena arvi-
oiden riittävän laaja-alaista pätevyyttä, osaamista ja kokemusta. 
Hallituksen riittävä monimuotoisuus, kuten ikä- ja sukupuolija-
kauma sekä koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, otetaan huo-
mioon hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa. 
Hallituksen monimuotoisuuden ja kokonpanon arvioimiseksi 
kukin hallituksen jäsenehdokas antaa luottamuksellisesti yhtiön 
antamien ohjeiden mukaisesti pätevyyden ja ajankäytön arvioin-
tia varten tarvittavat tiedot hallituksen kokonpanoa koskevaa 
esitystä valmisteltaessa. Hallituskokoonpanoa koskeva ehdotus 
valmistellaan suurimpien osakkeenomistajien toimesta. 

Yhtiön hallituksen jäsenillä on laaja ja monipuolinen osaami-
nen, ja hallituksen jäsenten nykyinen ikä- ja sukupuolijakauma 
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sekä koulutus- ja kansainvälinen tausta edistävät monimuotoi-
suuden toteutumista ja sitä kautta tukevat yhtiön liiketoimintaa 
ja sen kehittymistä. Yhtiön hallituksessa on yhteensä 7 jäsentä, 
joista naisia 2, eli noin 29 %. Hallituksen jäsenillä on tutkintoja eri 
aloilta ja jäsenillä on kansainvälistä kokemusta erityyppisistä teh-
tävistä. Hallituksen jäsenet tulevat kolmesta eri maasta ja heidän 
ikänsä vaihtelee 38 ja 65 ikävuoden välillä.

Hallituksen tehtävänä on arvioida jäsentensä riippumatto-
muus. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia 
yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen 
jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista. Hallituksen riippumattomuus on kuvattu 
edellä osiossa Hallituksen jäsenet ja toimikausi.

Toimitusjohtaja
Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja tarvittaessa 
varatoimitusjohtajan. Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön 
juoksevan hallinnon hoitamisesta. Yhtiön hallitus on vahvistanut 
toimitusjohtajalle työjärjestyksen, joka sisältää yhtiön juoksevaa 
hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita. Konsernin johtoryhmän 
jäsenet avustavat toimitusjohtajaa tehtäviensä hoidossa.

Toimitusjohtajalla on kirjallinen, yhtiön hallituksen hyväksymä 
sopimus. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu 
hallituksen kokouksiin.

Hallitus nimitti Tapio Kolunsaran toimitusjohtajaksi ja 
konsernijohtajaksi 8.8.2016 alkaen. Hän on syntynyt vuonna 
1975, ja on Suomen kansalainen, DI ja KTM. Hänen aiempi 
työkokemuksensa: Executive Vice President UPM Raflatac 
2016–2013; Senior Vice President UPM Raflatac EMEA 2013–2011; 
Senior Vice President UPM Raflatac Europe 2011–2008; useita 
johtavia tehtäviä UPM Raflatacissa Suomessa ja Yhdysvalloissa 
2008–2002; ennen UPM:ää hän työskenteli konsulttina McKinsey 
& Companyssa.

Tapio Kolunsaran Ramirent-omistus: 50 000 osaketta 
31.12.2018.

Konsernin johtoryhmä (EMT) 2018
Ramirent-konsernin johtoryhmä, Executive Management Team 
(EMT) on yhtiön operatiivinen toimielin eikä kyseessä siten ole 
yhtiön lakisääteinen toimielin. Konsernijohtaja ja muut hallituksen 
nimeämät jäsenet muodostavat konsernin johtoryhmän. EMT 
avustaa konsernijohtajaa muun muassa seuraavien asioiden 
valmistelussa: liiketoimintasuunnitelmat, strategiat, Ramirentin 
toimintaperiaatteet ja muut konsernin sisäiset merkittävät asiat 
konsernijohtajan pyytäminä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat 
konsernijohtajalle ja johtoryhmän kokoukset kutsuu koolle 
konsernijohtaja. Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat 
jäsenet:
• Tapio Kolunsarka, toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
• Erik Bengtsson, johtaja, Ruotsi ja Tanska sekä konsernin 

kalusto ja hankinnat 1.9.2018 alkaen
• Pierre Brorsson, johtaja ja talousjohtaja 9.10.2018 asti
• Ulrika Dunker, johtaja, henkilöstöhallinto ja HSEQ
• Øyvind Emblem, johtaja, Norja
• Mikael Kämpe, johtaja, Suomi
• Dino Leistenschneider, johtaja, konsernin hankinnat ja 

kalustonhallinta 31.8.2018 asti
• Heikki Onton, johtaja, Itä-Eurooppa
• Jonas Söderkvist, johtaja, Ruotsi ja Tanska 31.8.2018 asti; 

johtaja, konsernin liiketoiminnan kehitys 1.9.2018 alkaen ja 
väliaikainen talousjohtaja 9.10.2018 alkaen

Lisätietoa Executive Management Teamin jäsenistä on esitetty 
sivuilla 132–133.

Taloudellinen raportointi
Yhtiön hallitus valvoo ja arvioi yhtiön taloudellista tilaa ja 
hyväksyy kaikki yhtiön julkistamat taloudelliset raportit. 
Hallituksen puheenjohtaja varmistaa, että hallituksen jäsenillä 
on saatavilla tarvittava yhtiötä koskeva tieto ja että yhtiön 
toimitusjohtaja toimittaa hallituksen jäsenille säännöllisesti 
tiedot, jotka ovat tarpeelliset yhtiön liiketoiminnan, 
kannattavuuden kehittymisen, kassavirran sekä taloudellisen 
aseman arvioimiseksi.

Ramirentin taloudellisen raportoinnin prosessi on integroitu 
ja se palvelee sekä sisäisiä että ulkoisia raportointitarkoituksia. 
Ramirent laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset 
EU:n hyväksymien IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätös pitää 
sisällään myös muuta tietoa, jota arvopaperimarkkinalaki sekä 
soveltuvat Finanssivalvonnan standardit ja Nasdaq Helsinki Oy:n 
säännöt edellyttävät. Hallituksen toimintakertomus ja konsernin 
emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä 
kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaisesti.

Ulkoinen taloudellinen raportointi perustuu konsernin 
laskenta- ja raportointiperiaatteisiin (Group Accounting and 
Reporting). Yksityiskohtaiset raportointiohjeet ja aikataulut 
on laadittu ja kommunikoitu kaikille taloudellisen raportoinnin 
prosessissa mukana oleville henkilöille.

Sisäinen valvonta
Ramirent on ottamassa käyttöön sisäisen valvonnan 
politiikan. Ramirentin sisäinen valvonta perustuu Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin 
(COSO 2013) määrittämään viitekehykseen, ja se koostuu 
viidestä avainalueesta: kontrolliympäristö, riskien arviointi, 
kontrollitoimenpiteet, informaatio ja kommunikaatio sekä 
seuranta.

Taloudelliseen raportointiin liittyen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestelmien tarkoituksena on varmistaa, 
että Ramirentin julkistamat taloudelliset raportit antavat 
olennaisesti oikeaa tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta, että 
ne ovat luotettavia ja että Ramirent noudattaa soveltuvia 
lakeja, säädöksiä, EU:n hyväksymiä IFRS-standardeja ja muita 
pörssiyhtiöille asetettuja vaatimuksia.

Valvontaympäristö
Ramirentin hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen 
raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus on määrittänyt 
työjärjestyksen, jossa selvennetään hallituksen vastuut ja 
säädellään hallituksen ja työvaliokunnan välistä sisäistä 
työnjakoa. Työvaliokunnan ensisijainen tehtävä on varmistaa, 
että taloudelliselle raportoinnille, riskienhallinnalle ja 
sisäiselle valvonnalle määritettyjä periaatteita noudatetaan 
ja että Ramirentin tilintarkastajiin pidetään yllä asianmukaisia 
yhteistyösuhteita. Toimitusjohtaja on vastuussa taloudellisen 
raportoinnin tehokkaan valvontaympäristön ja sisäisen 
valvonnan käytännön toimien ylläpitämisestä. Toimitusjohtajaa 
tukevat talousjohtaja sekä konsernin johtoryhmä, joka 
koostuu liiketoimintasegmenttien toimivasta johdosta ja jolla 
on ensisijainen vastuu taloudellisen raportoinnin prosessin 
päivittäisten valvontatoimien ja riskienhallinnan toimeenpanosta.

Sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan roolit on kuvattu 
seuraavalla sivulla olevassa taulukossa:
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Ramirent on vuodesta 2015 keskittänyt Ruotsin, Tanskan, Norjan 
ja Suomen kirjanpito- ja talouspalvelut Tallinnassa, Virossa 
sijaitsevaan palvelukeskukseen. Konsernin raportointi tapahtuu 
konsernin Helsingissä sijaitsevalle pääkonttorille.

Riskien arviointi
Taloudellisen raportoinnin riskien arvioinnissa 
pyritään tunnistamaan ja arvioimaan olennaisimmat 
taloudelliseen raportointiin vaikuttavat riskit konserni- ja 
raportointisegmenttitasoilla jatkuvasti. Riskejä ovat esimerkiksi 
säännöstenmukaisuus, petokset, menetykset ja omaisuuden 
väärinkäyttö. Riskien arvioinnin perusteella asetetaan kontrolleja, 
joilla varmistetaan, että taloudelliselle raportoinnille asetetut 
tavoitteet täytetään. Tiedot keskeisimpien riskien kehityksestä ja 
toimenpiteistä viestitään säännöllisesti työvaliokunnalle.

Valvontatoimenpiteet
Vuonna 2018 Ramirent jatkoi konsernin keskeisten kontrollien 
toimeenpanoa. Ramirent on määritellyt taloudellisen raportoinnin 
kannalta keskeiset ns. kokonaisprosessit ja valvontatoimenpiteet. 
Esimerkkejä tällaisista kontrollitoimenpiteistä ovat valtuutukset 
ja hyväksynnät, tilitäsmäytykset, fyysiset inventoinnit, analyysit, 
tehtävien eriyttäminen, järjestelmiin integroidut manuaaliset 
ja automaattiset kontrollit sekä erilaiset raportit ja johdon 
katsaukset. 

Informaatio ja viestintä
Ramirentilla on yhteinen, sisäinen informaatio- ja 
viestintäjärjestelmä, Raminet, sekä ulkoiset kotisivut kaikissa 
toimintamaissa. Kaikkien työntekijöiden tulisi löytää Raminetistä 
kaikki työnsä kannalta olennainen tieto sekä sisäiset säännöt. 
Ulkoisille sidosryhmille, kuten osakkeenomistajille olennainen 
tieto on saatavilla Ramirentin kotisivuilta.

Sekä sisäisesti että ulkoisesti on tarjolla anonyymi 
raportointikanava, SpeakUp Line, jolla voidaan raportoida 
Ramirentin ohjeisiin ja periaatteisiin kohdistuvia rikkomuksia, 
väärinkäytöksiä, sukupuolista häirintää, petoksia tai vilpillisiä 
menettelyitä, sekä finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin ja 
määräyksiin liittyviä rikkomuksia.

Seuranta
Ramirent seuraa ja kehittää jatkuvasti sisäisen valvonnan 
tehokkuutta. Kokonaisvaltaista seurantatapaa kehitetään 
kontrollitoimien tasapainon varmistamiseksi. Esimerkkejä 
sellaisista toimenpiteistä ovat: säännölliset ohjeiden 
noudattamisseurannat, tarkastukset ja auditoinnit ja kontrollien 
itsearvioinnit.

Riskienhallinta ja liiketoiminnan riskit
Ramirentin riskienhallinnan tarkoituksena on tarjota hallitukselle 
ja johdolle kohtuullinen varmuus yhtiön strategisten ja 
operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudellisen 
raportoinnin luotettavuudesta ja oikeellisuudesta sekä 
sovellettavien säännösten ja sisäisten ohjeiden noudattamisesta. 
Ramirentin riskienhallinta on jatkuva liiketoimintaan kiinnittyvä 
prosessi, johon kiinteänä osana liittyy sisäisen valvonnan 
suunnittelu ja toteuttaminen. Keskeiset riskienhallinnan 
toimenpiteet on kuvattu Riskienhallintapolitiikassa ja 
taloudellisiin riskeihin liittyvät Rahoituspolitiikassa. 
Riskienhallintaan liittyvät linjaukset perustuvat yleisesti 
hyväksyttyyn riskienhallinnan viitekehykseen (COSO 2013) ja 
riskienhallinnan ISO 31000:2009 standardiin.

Liiketoimintojen ja yhteisten toimintojen johto on 
vastuussa riskienhallinnan toimeenpanosta. Jokaisessa 
liiketoimintayksikössä talouspäällikkö vastaa riskienhallinnan 
koordinoinnista. Konsernitalous koordinoi riskienhallinnan 
prosesseja, analysoi riskejä ja riskienhallinnan toimenpiteitä 
ja valmistelee riskiraportit konsernin talousjohtajalle 
ja toimitusjohtajalle läpikäytäväksi ja raportoitavaksi 
työvaliokunnalle ja hallitukselle. Jokaisen työntekijän on 
tunnistettava ja hallittava riskejä omalla vastuualueellaan.

Ramirent on kehittänyt yhtenäisen riskien arvioinnin 
ja raportoinnin mallin. Riskien tunnistus perustuu 
liiketoimintatavoitteisiin ja -mahdollisuuksiin. Riskit on priorisoitu 
sen perusteella, kuinka merkittäviä niiden taloudelliset 
vaikutukset olisivat ja kuinka todennäköisesti ne voisivat 
toteutua. Vaikutusta arvioidessa otetaan huomioon taloudellisten 
vaikutusten lisäksi maine, ihmisten hyvinvointi ja ympäristö.

Riskeistä keskustellaan riskienhallinnan ohjausryhmässä 
segmentti-, funktio- ja konsernitasolla. Konsernitalous 

Riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja 
tarkastuksen roolit ja vastuut

1. puolustuslinja: Liiketoiminnot ja yhteiset toiminnot 
Taloudelliseen raportointimenettelyyn liittyvän päivittäisen  

valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet

2. puolustuslinja: Konsernitoiminnot 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta ja jatkuva parantaminen

3. puolustuslinja: Sisäinen tarkastus
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kokonaisarviointi

Kokonaisvastuu: Hallitus
 Kohtuullinen varmuus yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden 

saavuttamisesta
 Taloudellisen ja operatiivisen raportoinnin luotettavuus
 Lakien, säännösten ja sisäisten periaatteiden noudattaminen
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valmistelee konsernin Riskiraportin, jonka pääkohtia 
toimitusjohtaja kommentoi ja esittelee johtoryhmälle, 
työvaliokunnalle ja hallitukselle. Hallitus keskustelee 
merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Riskienhallinnan toimenpiteitä vuonna 2018
Vuonna 2018 riskienhallinnan pääpainopiste oli tietoturvan 
ja GDPR:n hallinnointimallin kehittämisessä, yhteisen ERP-
järjestelmän ja tietohallinnon palvelumallin stabiloinnissa ja 
liiketoiminnan ja digitalisaation muutoksissa.

Riskienhallinan painopistealueet vuonna 2019
Vuonna 2019 keskeisinä riskienhallinnan painopisteinä ovat 
liiketoimintaympäristön muutokset, digitalisaatio, lisääntyvään 
säädösten määrään vastaaminen ja tietoturvallisuuteen liittyvät 
riskit.

Sisäinen tarkastus
Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa varmennusta 
ja tukea johtoa toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden 
kehittämisessä riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnoinnin 
prosesseissa. Sisäinen tarkastus kohdistuu koko yhtiöön 
eikä mitään Ramirentin osastoista tai liiketoimintayksiköistä 
ole vapautettu valvonnasta. Sisäinen tarkastus toteuttaa 
riskiperusteisia varmennus- ja konsultointipalveluita vuosittaisen 
suunnitelman mukaisesti sekä tarvittaessa kertaluonteisesti. 
Lisäksi sisäinen tarkastus hallinnoi SpeakUp Linea ja organisoi 
sisäisiä tutkimuksia. Pääosa sisäisen tarkastuksen työstä 
toteutetaan yhtiön sisäisesti, ulkoista tai ulkoistettua palvelua 
käytetään tilanteissa, jotka edellyttävät erikoisasiantuntemusta 
tai -resursseja.

Sisäinen tarkastus on toimivasta johdosta erillinen toiminto. 
Sisäisen tarkastuksen ohjeet (Internal Audit Charter) hyväksyy 
hallitus. Työvaliokunta nimittää sisäisen tarkastuksen johtajan 
ja hyväksyy vuosittaisen tarkastussuunnitelman (Internal Audit 
Plan) sekä siihen tehtävät olennaiset muutokset. Sisäisen 
tarkastuksen tulokset raportoidaan työvaliokunnalle vähintään 
neljännesvuosittain. 

Tilintarkastajat
Ramirentin yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään 
yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee 
olla KHT-yhteisöjä. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa 
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy 
on toiminut yhtiön tilintarkastajana vuodesta 2011, KHT 
Ylva Erikssonin ollessa päävastuullinen tilintarkastaja. 15. 
maaliskuuta 2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa 
yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy, KHT Enel Sintosen toimiessa 
päävastuullisena tilintarkastajana. Työvaliokunta arvioi 
vuosittain tilintarkastajan riippumattomuuden. Tilintarkastuksen 
laajuus, keskeiset osa-alueet ja kustannukset käyvät ilmi 
yksityiskohtaisesti konsernin tilintarkastussuunnitelmasta.

Tilintarkastajalle maksetut palkkiot käsittävät 
tilintarkastuksesta maksetut palkkiot 361 (346) tuhatta euroa ja 
palkkiot tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 512 (59) 
tuhatta euroa.

Sisäpiirihallinto
Ramirent noudattaa sisäpiirihallinnossaan muun muassa 
seuraavia lakeja ja määräyksiä: Suomen arvopaperimarkkinalaki, 
EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (“MAR”), 
Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet, sekä Nasdaq 
Helsinki Oy:n säännöt ja ohjeet.

Ramirent on ottanut käyttöön yhtiön sisäiset Ramirentin 
sisäpiiriohjeet, jotka noudattavat Nasdaq Helsinki Oy:n 
sisäpiiriohjetta.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen sihteeri, toimitusjohtaja 
sekä konsernin johtoryhmän (EMT) jäsenet ovat johtotehtävissä 
toimivia henkilöitä (”Johtohenkilö(t)”). Johtohenkilöiden sekä 
heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle 
yhtiön osakkeita tai muita rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet 
edellyttäen, että niiden yhteismäärä ylittää 5 000 euroa 
kalenterivuodessa. Lisäksi yhtiö julkistaa tällaiset liiketoimet 
pörssitiedotteella. 

Yhtiö on lisäksi määrittänyt tiettyjä osavuosikatsauksia tai 
vuositilinpäätöstä valmistelevia henkilöitä sekä tiettyjä yhtiön 
muita johtajia ja yhtiön taloudesta, taloudellisesta raportoinnista 
tai viestinnästä vastaavia henkilöitä, sekä sellaisia henkilöitä, 
joilla on pääsy edellä mainittuihin tietoihin, riippumatta siitä onko 
heillä hallussaan sisäpiiritietoa, yhtiön ydintietoa käsitteleviksi 
henkilöiksi. 

Johtohenkilö ja yhtiön ydintietoa käsittelevä henkilö 
eivät saa suorittaa Ramirentin osakkeisiin tai niihin liittyviin 
rahoitusvälineisiin liittyviä liiketoimia omaan tai kolmannen 
lukuun, suoraan tai välillisesti, suljetun ajanjakson aikana, 
joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen 
tai vuositilinpäätöksen julkistamista ja joka kattaa myös 
osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamispäivän 
(suljettu ikkuna).

Ramirent noudattaa MAR:ia ja muita soveltuvia säännöksiä ja 
määräyksiä sisäpiiritiedon ja siihen liittyvien sisäpiiriluetteloiden 
hallinnoinnissa. Yhtiö ylläpitää projekti- tai tapahtumakohtaista 
sisäpiiriluetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy 
sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen 
perusteella tai jotka muutoin hoitavat tehtäviä, joiden kautta 
heillä on pääsy sisäpiiritietoon, esimerkiksi neuvonantajan 
asemassa. Myös Johtohenkilöt, jotka ovat tietoisia 
projektista, merkitään sisäpiiriluetteloon. Projektikohtaiset 
sisäpiiriläiset eivät saa paljastaa taikka hyödyntää tällaista 
julkaisematonta ja luottamuksellista yhtiötä koskevaa tietoa 
(ts. kaupankäynti Ramirentin arvopapereilla tai niihin liittyvillä 
johdannaisrahoitusvälineillä ei ole sallittua, kun henkilöllä on 
hallussaan sisäpiiritietoa).

Yhtiö noudattaa MAR:ia ja muita soveltuvia säännöksiä ja 
määräyksiä myös tiedottamisvelvollisuuden osalta (esimerkiksi 
tiedon sisäpiiritiedoksi määrittelemistä ja sisäpiiritiedon 
julkistamisen lykkäämistä koskevat prosessit).
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Ramirentin palkka-  
ja palkkioselvitys  
2018
Ramirent noudattaa palkka- ja palkkioselvityksen 
laatimisessa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 
suosituksia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu 
hallinnointikoodin 2015 mukaisesti. Selvitystä päivitetään 
yhtiön kotisivuilla www.ramirent.com aina, kun 
palkitsemisesta tulee olennaista uutta tietoa.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. 
Vuoden 2018 yhtiökokous päätti yhtiön osakkeenomistajien 
Nordstjernan AB:n ja Oy Julius Tallberg Ab:n, jotka 
yhtiökokouskutsun toimittamispäivänä 8.2.2018 edustivat 
yhteensä noin 31 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta 
äänivallasta, ehdotuksesta vahvistaa palkkioiden määrät 
seuraaviksi:
• Hallituksen puheenjohtaja: 4 500 euroa/kk ja lisäksi 1 800 

euroa/kokous.
• Hallituksen varapuheenjohtaja: 2 900 euroa/kk ja lisäksi 1 300 

euroa/kokous.
• Muut hallituksen jäsenet: 2 500 euroa/kk ja lisäksi 1 000 euroa/

kokous.
Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös valiokunnan 
kokouksista sekä muista vastaavista hallitustehtävistä. 
Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut 
korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön 
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten palkkiot
(EUR 1 000) 2018 2017
Appleton, Kevin 36,5 37,0
Bengtsson, Erik 23,5 31,8
Bergh, Kaj-Gustaf 36,5 36,0
Carlsson, Ann 34,5 33,8
Lundahl, Ulf 73,6 68,0
Lönnevall, Tobias 41,5 42,0
Renlund, Susanna 47,0 49,5
Yhteensä 293,1 298,1

Palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille kokonaisuudessaan käteisenä.

Hallituksen jäsenet eivät kuulu Ramirentin bonus-, kannustin- 
eivätkä eläkejärjestelmiin.
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Päätöksentekoprosessi ja konsernin 
toimitusjohtajan sekä muiden konsernin 
johtoryhmän jäsenten palkitsemisen 
pääperiaatteet
Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan palkasta, 
palkkioista, eduista ja muista työehdoista. Konsernin 
johtoryhmän jäsenten palkat, palkkiot ja edut perustuvat 
toimitusjohtajan ehdotukseen ja edellyttävät hallituksen 
hyväksyntää.

Hallituksen päätökset perustuvat työvaliokunnan 
ehdotukseen. Työvaliokunta valmistelee toimitusjohtajan 
kiinteään palkkaan ja lyhyen aikavälin kannustimiin 
liittyvät seikat. Lisäksi työvaliokunta valmistelee 
ehdotukset toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista, 
kokonaispalkitsemisesta ja toimisuhteen päättyessä 
maksettavasta korvauksesta.

Lisäksi työvaliokunnan tehtävänä on valmistella ehdotukset 
kaikista yhtiön pitkän tähtäimen kannustinohjelmiin liittyvistä 
seikoista.

Konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten 
ansiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta, tavanomaisista 
luontoiseduista, vuosibonuksista sekä pitkäaikaiskannustimista.

Vuosibonukset perustuvat konsernin bonusohjeistukseen 
ja hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. 
Johtoryhmän jäsenet kuuluvat pitkäaikaiskannustinjärjestelmien 
piiriin, joista päättää hallitus.

Ramirentin aiemmista optio-ohjelmista ei ole jäljellä 
optio-oikeuksia. Johtoryhmän jäsenillä ei ole yleistä 
lisäeläkejärjestelmää.

Hallituksen voimassaolevat palkitsemista koskevat 
valtuutukset sekä osana palkitsemista tehdyt hallituksen 
päätökset
Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous päätti myöntää 
hallitukselle omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen, joka on 
voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja 
jonka nojalla osakkeita voidaan hankkia muiden tarkoitusten 
ohella myös osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää. 

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa 
hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien, 
vaihtovelkakirjalainojen ja/tai muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 
18.3.2021 asti ja se oikeuttaa valtuutuksen käyttämisen muun 
ohella myös suunnattuun osakeantiin osana yhtiön henkilöstön 
kannustinjärjestelmää (joko maksua vastaan tai maksutta). 

Vuoden 2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän 
täytäntöönpano 
Ramirentin hallitus päätti 8.2.2018 suunnatusta osakeannista 
liittyen palkkion maksamiseen Ramirent vuoden 2015 
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella. Omia 
osakkeita luovutettiin vastikkeetta yhteensä 24 925 
osaketta järjestelmän ehtojen mukaisesti niille konsernin 
avainhenkilöille, jotka osallistuvat vuoden 2015 osakepohjaiseen 
kannustinjärjestelmään. 

Hallituksen päätös osakkeiden luovuttamisesta perustui 
varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2016 hallitukselle myöntämään 
osakeantivaltuutukseen.

Vuosibonukset
Hallitus määrittelee vuosittain bonuksien ehdot, tavoitteet 
ja enimmäismäärät. Mahdollisten bonusten määrä perustuu 
taloudellisiin tavoitteisiin, kuten konsernin ja kunkin segmentin 
tai maan liikevoittoon EBIT. Työvaliokunta arvioi, ovatko 
toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet saavuttaneet 
heille asetetut tavoitteet, ja hallitus vahvistaa mahdollisten 
bonusten maksamisen.

Vuonna 2018 toimitusjohtajan bonuksen enimmäismäärä voi 
olla enintään 80 % vuoden peruspalkasta. Muiden johtoryhmän 
jäsenten vuoden maksimibonus voi olla enintään 50 % vuoden 
peruspalkasta.

Pitkäaikaiset suoritukseen perustuvat 
kannustinjärjestelmät
Osakeperusteiset kannustinjärjestelmät
Tilikaudella 2018 Ramirent Oyj:llä oli kolme osakeperusteista 
kannustinjärjestelmää käynnissä. Järjestelmät on laadittu 
olemaan osa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden 
pitkäntähtäimen kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Tarkoituksena 
on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet 
yhtiön arvon kasvattamiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön, 
ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen palkkio-ohjelma, joka 
perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Kannustinjärjestelmissä 
osallistuville henkilöille tarjotaan mahdollisuus saada osakkeiden 
omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) 
sekä suoriteperusteisesti jaettavia osakkeita (performance 
shares) kolmen vuoden pituiselle ansaintajaksolle asetettuihin 
suoritustavoitteisiin perustuen. 

Kannustinjärjestelmä vuosille 2015–2017 päättyi 2018, 
ja sen perusteella annettiin yhteensä 24 925 osaketta 
kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Vuosien 2016-2018 kannustinjärjestelmän mahdollinen 
palkkio ansaintajaksolta 2016-2018 perustuu osakkeiden 
omistukseen (matching), taloudelliseen tulokseen (Economic 
Profit, performance) ja osakkeenomistajalle kertyvään 
kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR), joka voi 
leikata ansaittujen osakkeiden kokonaismäärää. Palkkiota ei 
makseta henkilölle, jos hänen työ− tai palvelusuhteensa päättyy 
ennen palkkion maksua. Kannustinjärjestelmän 2016 perusteella 
määrätyvien palkkioiden enimmäismäärä vastaa enintään 540 
000 Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös käteisellä 
maksettavan osuuden).

Osakepalkkiojärjestelmä 2018-2020 on kohdennettu 
johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän tarkoituksena on 
yhdistää omistajien ja johtoryhmän jäsenten tavoitteet 
yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa 
johtoryhmän jäsenet yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen 
yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva 
palkkiojärjestelmä. Tämän järjestelmän mahdollinen palkkio 
maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 
vuonna 2021. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta 
avainhenkilöille aiheutuvia veroja. 

Osakepalkkiojärjestelmän 2018–2020 mahdollinen palkkio 
perustuu osallistujan lyhyen aikavälin kannustintavoitteisiin vuonna 
2018 sekä konsernin kumulatiiviseen osakekohtaisen tuloksen 
(EPS) kehitykseen vuosina 2018–2020. Osakepalkkiojärjestelmän 
2018–2020 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä 
enintään noin 270 000 Ramirent Oyj:n osaketta sisältäen myös 
rahana maksettavan osuuden.

Osakepalkkiojärjestelmä 2019-2021 konsernin johtoryhmälle 
ja viivästetty kannustinjärjestelmä 2019 yhtiön muille 
avainhenkilöille
Ramirent Oyj:n hallitus hyväksyi 12. joulukuuta 2018 kaksi uutta 
kannustinjärjestelmää: Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 
konsernin johtoryhmälle sekä viivästetyn kannustinjärjestelmän 
2019 yhtiön muille avainhenkilöille.

Osakepalkkiojärjestelmä 2019-2021 konsernin johtoryhmälle
Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johtoryhmän 
jäsenten tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. 
Järjestelmä pyrkii lisäksi sitouttamaan johtoryhmän jäsenet yhtiöön 
ja tarjoamaan heille kilpailukykyisen yhtiön osakkeiden ansaintaan 
ja kertymiseen perustuvan palkkiojärjestelmän. Tämän järjestelmän 
mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain 
rahana vuonna 2022.
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Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 mahdollinen palkkio 
perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) vuonna 
2019 sekä konsernin keskimääräiseen sitoutuneen pääoman 
tuoton (ROCE-%) kehitykseen vuosina 2019-2021.

Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 perusteella maksettavat 
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 270 000 Ramirent 
Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Viivästetty kannustinjärjestelmä 2019 yhtiön muille 
avainhenkilöille
Ramirent Oyj:n hallitus hyväksyi 12. joulukuuta 2018 uuden 
viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive Plan, 
DIP) 2019. Järjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian 
implementointia ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen 
ja sitouttava palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi 
ansaintajakso, joka on kalenterivuosi 2019 sekä kahden vuoden 
odotusjakso, jonka jälkeen mahdollinen palkkio maksetaan 
rahana vuonna 2022.

Kannustinjärjestelmä kohdistuu noin 150 avainhenkilöön. 
Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 perustuu 
osallistujan lyhyen aikavälin kannustepalkkiotavoitteisiin. 
Viivästetyn kannustinjärjestelmän 2019 perusteella vuonna 2022 
maksettavat enimmäispalkkiot ovat yhteensä noin 2,6 miljoonaa 
euroa. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät kuulu viivästetyn 
kannustinjärjestelmän piiriin. 

Viivästetty kannustinjärjestelmä (Deferred Incentive Plan) 
2017 ja 2018 
Viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive Plan, DIP) 
2018 tavoitteena on tukea laajasti yhtiön uudistetun strategian 
implementointia ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen 
ja sitouttava palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi 
ansaintajakso, joka on kalenterivuosi 2018 sekä kahden vuoden 
odotusjakso, jonka jälkeen mahdollinen palkkio maksetaan 
rahana vuonna 2021. Kannustinjärjestelmän kohderyhmää on 
laajennettu noin 160 avainhenkilöön. Järjestelmän mahdollinen 
palkkio ansaintajaksolta 2018 perustuu osallistujan lyhyen 
aikavälin kannustintavoitteisiin. Viivästetyn kannustinjärjestelmän 
2018 perusteella vuonna 2021 maksettavat enimmäispalkkiot 
ovat yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa. Konsernin johtoryhmän 
jäsenet eivät kuulu viivästetyn kannustinjärjestelmän piiriin, vaan 
osakepalkkiojärjestelmään jossa mahdollinen palkkio maksetaan 
Ramirentin osakkeissa.

Viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive 
Plan, DIP) 2017 tavoitteena on tukea maksimaalisesti yhtiön 
lyhyen aikavälin päätavoitetta parantaa EBITA-liiketulosta 
ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen sekä sitouttava 
palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi ansaintakausi, joka 
on kalenterivuosi 2017 sekä kahden vuoden odotusjakso, jonka 
jälkeen mahdollinen palkkio maksetaan käteisenä vuonna 2020. 

Kannustinjärjestelmä kattaa noin 120 yhtiön avainhenkilöä. 
Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat kannustinjärjestelmän 
piiriin. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintakaudelta 2017 
perustuu osallistujan lyhyen aikavälin kannustintavoitteisiin. 
Lisäksi osakkeenomistajien ja konsernin johtoryhmän 
tavoitteiden yhtenäistämiseksi järjestelmän kokonaistuottoon 
vaikuttaa myös yhtiön osakkeen tuotto (Total Shareholder 
Return, TSR) ansaintakaudella 2017 sekä kahden vuoden 
odotusjakson aikana. Viivästetyn kannustinjärjestelmän 2017 
perusteella maksettava enimmäispalkkio käteisenä vuonna 2020 
on yhteensä enintään 3,7 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien 
kirjausperiaatteet
Kunkin kannustinjärjestelmän kulu kirjataan ansaintajakson 
aikana. Pitkäaikaiset osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 
2016-2018, 2018-2020 ja 2019-2021 ovat osaksi osakkeina 
ja osaksi rahana selvitettäviä. Koska Ramirentilla on 
osakeperusteisten kannustinjärjestelmien 2016-2018, 2018-
2020 ja 2019-2021 osalta velvoite pidättää osakeperusteiseen 
maksuun liittyvä vero ja tilittää se veroviranomaiselle, koko 
järjestely käsitellään osakkeina selvitettävänä. Vuosien 2017, 
2018 ja 2019 viivästettyjen kannustinjärjestelmien perusteella 
maksettava mahdollinen palkkio maksetaan käteisenä.

Käynnissä olevien pitkäaikaisten kannustinohjelmien sekä 
viivästetyn kannustinjärjestelmän (Deferred Incentive Plan) 2017 
ja 2018 kirjatut kokonaiskulut vuonna 2018 olivat yhteensä 3,8 
milj. euroa ja vastuut per 31.12.2018 olivat 7,3 milj. euroa (4,5 milj. 
euroa).

Toimitusjohtajan palkka ja palkkiot
Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, 
lisäeläketurvasta, suoriteperusteisesta vuosibonuksesta 
sekä pitkäaikaiskannustimista. Hallitus päättää konsernin 
päätavoitteiden toteutumisen huomioon ottaen toimitusjohtajan 
vuosibonuksesta, joka voi olla enintään 80 % vuoden 
peruspalkasta. Työsuhde-edut pois lukien (työsuhdeauto, 
asumisetu, puhelinetu), toimitusjohtaja Tapio Kolunsaran vuoden 
peruspalkka on 460 000 euroa.

Vuonna 2018 Tapio Kolunsaralle maksettu kokonaispalkkio 
oli yhteensä 483 808 euroa koostuen kiinteästä vuosipalkasta 
sekä luontoiseduista. Lisäksi hänelle vuodelta 2018 kertyneen 
ja vuonna 2019 maksettavaksi erääntyvän bonuksen määrä oli 
yhteensä 368 000 euroa. Tapio Kolunsaran osakeomistus on 
esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. 

Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan yhtiön 
pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään. Alkuperäisen 
allokoinnin mukaan osakeperusteisen kannustinjärjestelmän 
2016–2018 enimmäispalkkio on yhteensä 106 206 osaketta 
suoriteperusteisesti jaettavien osakkeiden osalta ja 24 092 
osaketta Ramirentin osakkeiden omistuksen perusteella 
jaettavien osakkeiden osalta. Vuoden 2017 viivästetyn 
kannustinjärjestelmän enimmäispalkkio on 459 996 euroa. 
Suoritukseen perustuva osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 
2018–2020 vastaa kokonaisuudessaan 55 000 osaketta. 
Osakepalkkiojärjestelmän 2019-2021 perusteella maksettavat 
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 45 000 Ramirent Oyj:n 
osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Tapio Kolunsaran eläkeikä ja eläkkeen suuruus määritellään 
suomalaisen eläkelain mukaisesti. Lisäksi Tapio Kolunsaralle 
toimitusjohtajuuden aikana kertyvä lisäeläke määräytyy erillisen 
lisäeläkevakuutuksen kautta, jonka suuruus on 25 % vuoden 
peruspalkasta. Varhaiseläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. 
Jos hänen toimisuhteensa päättyy ennen eläköitymistä, on hän 
oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen sekä 
12 kuukauden irtisanomisajan palkkaan.

Vuonna 2018 toimitusjohtajalle maksettiin palkkioita, jotka 
koostuivat kiinteästä palkasta, eläkemaksuista, luontoiseduista 
sekä vuonna 2018 kertyneistä vuosibonuksista yhteensä 966 805 
euroa. 
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Taulukossa eriteltynä toimitusjohtaja  
Tapio Kolunsaran palkkiot

2018

Peruspalkka 460 000 euroa

Luontoisedut 23 808 euroa

Vuosibonus 368 000 euroa

Pitkäaikaisen 
suoritukseen perustuvan 
kannustinjärjestelmän 2016–
2018 (LTI) yhteenlaskettu 
enimmäispalkkio

106 206 osaketta 
(suoriteperusteinen, 
performance shares) 

24 092 osaketta 
(omistusperusteinen, matching 

shares)

Viivästetyn 
kannustinjärjestelmän 2017 
(DIP) allokoitu yhteenlaskettu 
enimmäispalkkio 

459 996 euroa

Pitkäaikaisen 
suoritukseen perustuvan 
kannustinjärjestelmän 2018–
2020 (LTI) yhteenlaskettu 
enimmäispalkkio 

55 000 osaketta 
(suoriteperusteinen, 
performance shares)

Pitkäaikaisen 
suoritukseen perustuvan 
kannustinjärjestelmän 2019–
2021 (LTI) yhteenlaskettu 
enimmäispalkkio 

45 000 osaketta 
(suoriteperusteinen, 

performance shares)

Osakeomistus (osakkeiden 
määrä 31.12.2018) 50 000

Eläkeikä Suomen eläkelain mukainen 

Lisäeläkevakuutus (25 % 
vuoden peruspalkasta) 115 000 euroa

Irtisanomisaika 12 kuukautta

Irtisanomiskorvaus 
(irtisanomisajan lisäksi)

12 kuukauden palkka sisältäen 
luontoisedut

Johtoryhmän palkkiot
Johtoryhmän palkkio koostuu peruspalkasta sekä 
vuosibonuksesta, joka määräytyy konsernin vuosituloksen 
sekä asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen 
perusteella. Työvaliokunta arvioi bonuksen suuruuden ja hallitus 
vahvistaa mahdollisesti saavutettujen bonusten maksamisen. 
Vuosittainen maksimibonus voi olla enintään 50 % vuoden 
peruspalkasta. Johtoryhmän osakeomistus on esitelty sivuilla 
132–133.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön avainhenkilöille 
suunnatun pitkäaikaisen kannustinjärjestelmän piiriin. Vuonna 
2018 johtoryhmä sai pitkäaikaisiin kannustinjärjestelmiin 
perustuen 10 426 Ramirentin osaketta (pois lukien 
toimitusjohtajan saamat osakkeet, joita koskevat tiedot on 
esitetty edellä), joiden lisäksi johtoryhmä sai käteisbonuksen, 
jonka suuruus kattoi osakkeiden vastaanottamisesta 
johtoryhmän jäsenille syntyneiden verojen sekä muiden 
vastaavien kulujen määrän. Vuonna 2018 konsernin johtoryhmälle 
(pois lukien toimitusjohtaja) maksettu kokonaispalkkio, joka 
koostui kiinteistä palkoista, luontoiseduista sekä vuonna 2018 
kertyneistä vuosibonuksista, oli 2 828 308,23 euroa. 

Käynnissä olevien pitkäaikaisten kannustinohjelmien kirjatut 
kokonaiskulut johtoryhmän jäsenten osalta olivat vuonna 2018 
yhteensä 459 441 euroa.

Johtoryhmän jäsenten kanssa ei ole tehty varhaiseläkettä 
koskevia erillisiä sopimuksia. Johtoryhmän jäsenen 
irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos johtoryhmän jäsenen 
työsuhde päättyy ennen eläköitymistä, on työsuhteen 
päätymisestä maksettava korvaus enintään 6-12 kuukauden 
palkkaa vastaava määrä.
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Hallitus
Kevin Appleton

S. 1960. B.A. Ison-Britannian 
kansalainen. Ramirentin 
hallituksen jäsen vuodesta 2012 
alkaen. Arvioitu yhtiöstä sekä 
merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomaksi hallituksen 
jäseneksi.
 
Aikaisempi työkokemus:  
Travis Perkins Plc:n General 
Merchanting – osaston hallituksen 
puheenjohtaja; Lavendon Group 
Plc:n toimitusjohtaja; Constructor 
Dexionin toimitusjohtaja; FedEx 
Logistics / Caliber Logisticsin 
toimitusjohtaja & VP Europe; NFC 
Plc:n markkinointipäällikkö sekä 
sittemmin myynti- ja markkinointi- 
johtaja.
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:  
Yusen Logistics Ltd:n ja Horizon 
Platforms Ltd:n hallituksen 
puheenjohtaja, Arco Ltd:n hallituksen 
jäsen ja VJ Technology Holdings 
Ltd:n hallituksen puheenjohtaja.

Ramirentin osakkeita:  
31.12.2018: 6 430

Ann Carlsson

S. 1966. Bachelor (henkilöstöhallinto). 
Ruotsin kansalainen. Hallituksen 
jäsen vuodesta 2017 alkaen. 
Arvioitu yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista 
riippumattomaksi hallituksen 
jäseneksi. 
Ann Carlsson on Apoteket AB:n 
(julk.) toimitusjohtaja. 

Aikaisempi työkokemus:
Useita johtotehtäviä ICA Sverige 
AB:ssa mukaan lukien SVP Store 
Sales Division, ICA Sverige AB.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Ruotsin Elinkeinoelämän liiton 
(Svenskt Näringsliv), Ruotsin kaupan 
alan liiton (Svensk Handel) ja SNS-
järjestön (Center for Business and 
Policy Studies) hallituksen jäsen.

Ramirentin osakkeita: 
31.12.2018: -

Ulf Lundahl

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA
S. 1952. Master of Law ja Bachelor 
in Business Lundin yliopisto, 
Ruotsin kansalainen. Ramirentin 
hallituksen jäsen vuodesta 2014 
alkaen. Ramirentin hallituksen 
puheenjohtaja vuodesta 2015. 
Ramirentin työvaliokunnan 
jäsen. Arvioitu yhtiöstä sekä 
merkittävistä osakkeenomistajista 
riippumattomaksi hallituksen 
jäseneksi.

Aikaisempi työkokemus: 
EVP ja varapääjohtaja L E 
Lundbergföretagen AB, Danske 
Securitiesien toimitusjohtaja, 
Östgota Enskilda Bankin 
toimitusjohtaja, Nokia Data Ruotsin 
toimitusjohtaja, Götabankenin EVP 
ja Head of Consumer Banking sekä 
SIARin strategiakonsultti.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Fidelio Capital AB:n, Handelsbanken 
Regional Bank Stockholmin 
ja Attendo AB:n hallituksen 
puheenjohtaja; Eltel AB:n, Holmen 
AB:n, Indutrade AB:n ja Nordstjernan 
Kredit AB:n hallituksen jäsen. 

Ramirentin osakkeita: 
31.12.2018: 20 000



Ramirent, accounts 2018 131Ramirent, Hallitus 131

Hallitus
Susanna Renlund

HALLITUKSEN 
VARAPUHEENJOHTAJA
S. 1958. Maa- ja metsätaloustieteiden 
maisteri. Suomen kansalainen. 
Ramirentin hallituksen jäsen 
vuodesta 2006 alkaen. Ramirentin 
työvaliokunnan jäsen. Arvioitu 
yhtiöstä riippumattomaksi ja Oy 
Julius Tallberg Ab:n hallituksen 
varapuheenjohtajana merkittävästä 
osakkeenomistajasta riippuvaiseksi 
hallituksen jäseneksi.

Aikaisempi työkokemus: 
Helsingin Bioimmunoterapian Laitos 
Oy:n hallintopäällikkö. Yleisjohdon 
tehtävät useissa kiinteistöyhtiöissä 
sekä Helsingin Bioimmunoterapian 
Laitos Oy:n talousjohdossa.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n 
hallituksen puheenjohtaja ja Oy 
Julius Tallberg Ab:n hallituksen 
varapuheenjohtaja.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 10 000 (lähipiirin 
omistukset 12 207 229)

Kaj-Gustaf Bergh

S. 1955. Dipl.ekonomi, oik.
kand. Suomen kansalainen. 
Ramirentin hallituksen jäsen 
vuodesta 2004 alkaen. Arvioitu 
yhtiöstä riippumattomaksi, ja Oy 
Julius Tallberg Ab:n hallituksen 
puheenjohtajana merkittävästä 
osakkeenomistajasta riippuvaiseksi 
hallituksen jäseneksi. 

Aikaisempi työkokemus:
Föreningen Konstsamfundet R.F.:n 
toimitusjohtaja; eri työtehtävät 
Pankkiiriliike Ane Gyllenberg 
Oy:ssä ja Skandinaviska Enskilda 
Bankenissa.

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Oy Julius Tallberg Ab:n hallituksen 
puheenjohtaja sekä Wärtsilä Oyj:n, 
Stockmann Oyj Ab:n ja JM Ab:n 
hallituksen jäsen.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 37 000 (lähipiirin 
omistukset 12 211 229)

Tobias Lönnevall

S. 1980. M.Sc. (Econ.), Ruotsin 
kansalainen. Ramirentin hallituksen 
jäsen vuodesta 2015 alkaen. 
Ramirentin työvaliokunnan jäsen. 
Arvioitu yhtiöstä riippumattomaksi ja 
Nordstjernan AB:n sijoitusjohtajana 
merkittävästä osakkeenomistajasta 
riippuvaiseksi hallituksen jäseneksi.

Aikaisempi työkokemus: 
virkaatekevä toimitusjohtaja NH 
Logistics (2010); talouspäällikkö 
Landic Property (2008–2009); 
johdon konsultti Accenture (2006–
2008).

Keskeisimmät luottamustehtävät:
Attendo Ab:n hallituksen jäsen.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: - (lähipiirin omistukset 21 
863 716)
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Jonas Söderkvist 1

JOHTAJA, KONSERNIN 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
JA VÄLIAIKAINEN 
TALOUSJOHTAJA 9. 
LOKAKUUTA 2018 ALKAEN
S. 1978, Ruotsin kansalainen, DI 
ja KTM.
Työsuhde alkanut 2009.

Aikaisempi työkokemus:
EVP, Ruotsi ja Tanska, Ramirent 
AB 2015–2018; talousjohtaja 
ja EVP, konserni-toiminnot, 
Ramirent Oyj 2009–2015; 
liiketoiminnan kehittäminen 
2005–2006 Ramirent Oyj; 
sijoituspäällikkö, Nordstjernan 
Investment AB 2004–2009; 
ohjelmistokehittäminen, Saab 
Rosemount AB, 2003.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 31 480

Konsernin 
johtoryhmä

Heiki Onton 2

JOHTAJA, ITÄ-EUROOPPA 
S. 1978, Viron kansalainen, Ph.D. 
(Eng.).
Työsuhde alkanut 2001.

Aikaisempi työkokemus:
EVP, Ramirent Baltian maat ja 
Europe Central 2015–2018; SVP, 
Ramirent Baltic A/S 2013–2015; 
toimitusjohtaja, Ramirent 
Baltic AS 2012–2013; VP, 
Ramirent Baltic AS 2010–2012; 
myyntijohtaja, Ramirent AS 
2008–2010; VP, Ramirent AS 
2005–2008; suunnittelija ja 
tuotelinjapäällikkö Ramirent AS 
2001–2005. Työkokemus ennen 
Ramirentiä: insinööri ETS Nord 
AS.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 13 973

Øyvind Emblem 3

JOHTAJA, NORJA
S. 1970, Norjan kansalainen,  
DI, MBA. 
Työsuhde alkanut 2015.

Aikaisempi työkokemus:
SVP, Ramirent Norway huhti-
joulukuu 2015. globaali 
myyntijohtaja, Spirits, Arcus 
Gruppen AS 2013-2015; 
toimitusjohtaja Michelin-
konsernissa Michelin Beneluxissa 
2009–2012; maajohtaja 
Michelin Koreassa 2007–2009; 
myyntipäällikkö Michelin Nordic 
AB 2004–2006; Management 
trainee ja tuotantopäällikkö 
ODIM Hitec 1998–2002 ja johdon 
konsultti McKinsey & Companyn 
Norjan toiminnoissa vuosina 
1996–1998.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 6 420 

1 2 3
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Tapio Kolunsarka 4

TOIMITUSJOHTAJA 
S. 1975, Suomen kansalainen,  
DI ja KTM. 
Työsuhde alkanut 2016. 

Aikaisempi työkokemus:
Executive Vice President UPM 
Raflatac 2013–2016; Senior 
Vice President UPM Raflatac 
EMEA 2011–2013; Senior Vice 
President UPM Raflatac Europe 
2008–2011; useita johtavia 
tehtäviä UPM Raflatacissa 
Suomessa ja Yhdysvalloissa 
2002–2008; ennen UPM:ää hän 
työskenteli konsulttina McKinsey 
& Companyssa. 

Rettig ICC:n hallituksen jäsen. 

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 50 000

Mikael Kämpe 5

JOHTAJA, SUOMI 
S. 1968, Suomen kansalainen, 
insinööri.
Työsuhde alkanut 2004.

Aikaisempi työkokemus:
SVP Ramirent Europe Central 
2013–2016; johtaja, konsernin 
kalustohallinta, Ramirent Oyj 
2009–2013; ostopäällikkö 
Ramirent Oyj 2008–2009 ja 
Ramirent Europe Oy 2005–2008; 
ostopäällikkö Ramirent AB 2004–
2005; tuote- ja ostopäällikkö 
Altima AB 2002–2004; ostaja 
NCC AB 1999–2001 ja NCC 
Finland Oy 1996–1999.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: 19 316

Ulrika Dunker 7

JOHTAJA, 
HENKILÖSTÖHALLINTO JA 
HSEQ
S. 1975, Ruotsin kansalainen,  
B. (Ed.). 
Työsuhde alkanut 2017. 

Aikaisempi työkokemus:
henkilöstöjohtaja Kungliga 
Operan AB 2016–2017; VP 
Human Resources, Sandvik 
Construction 2013–2016 ja 
Sandvik Venture 2014–2016; HR 
Manager, Sandvik IT 2012–2013; 
Human Resources Advisor, 
Sandvik Materials Technology 
2010–2011; Team Manager, 
Sandvik IT Services AB 2009 
2010; Staffing Manager, AB 
Sandvik Systems Development 
2007–2009. 

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: -

Erik Bengtsson 6

JOHTAJA, RUOTSI JA TANSKA 
SEKÄ KONSERNIN KALUSTO 
JA HANKINTA
S. 1969, Ruotsin kansalainen, DI.
Työsuhde alkanut syyskuu 2018.

Aikaisempi työkokemus:
Pricisen perustaja 2017–2018; 
toimitusjohtaja, Centro kakel 
och klinker AB, 2016–2016; 
useita johtotehtäviä Cramo-
konsernissa vuosina 2005–
2015; myyntipäällikkö, Toyota 
Material Handling (BT Svenska) 
2001–2005; tuotantoinsinööri ja 
kenttämyynti, Parker Hannifin 
1995–2001.

Ramirentin osakkeita:
31.12.2018: -

6 7
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Tilintarkastus-
kertomus
Ramirent Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen 
tilintarkastus 
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että 
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin 

taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja 
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomes-sa voimassa 
olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausuntomme on ristiriidaton työvaliokunnalle annetun 
lisäraportin kanssa.

Tilintarkastuksen kohde
Olemme tilintarkastaneet Ramirent Oyj:n (y-tunnus 0977135-4) 
tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää:
• konsernin tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, taseen, 

rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista ja 
konsernitilinpäätöksen liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto 
merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

• emoyhtiön tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja emoyh-
tiön tilinpäätöksen liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan 
hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

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

Riippumattomuus
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden 
Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka 
koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet 
muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin 
tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme 
mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koske-
vien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 
537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. 
Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty kon-
sernitilinpäätöksen liitetiedossa 2.8.

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa
Yhteenveto

Olennaisuus
• Konsernitilinpäätökselle määritetty 

olennaisuus oli 4,5 miljoonaa euroa.
Tarkastuksen laajuus
• Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen 

laajuuteen sisältyi kaikki merkittävät 
yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa ja Puolassa, kattaen 
valtaosan konsernin liikevaihdosta, 
varoista ja veloista.

Keskeiset seikat
• Liikevaihdon tuloutus
• Liikearvon arvostus
• Kaluston olemassaolo ja arvostus
• Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja 

Tanskan konevuokrausliiketoiminnan 
myynti

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet 
olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on 
olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, 
joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat 
esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia 
ja tulevien tapahtumien arviointia.

Olennaisuus
Tarkastuksemme suunnitteluun ja suorittamiseen on vaikutta-
nut soveltamamme olennaisuus. Tilintarkastuksen tavoitteena 
on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä 
kokonaisuutena olennaista virheellisyyttä. Virheellisyyksiä voi 
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä. Niiden katsotaan olevan 
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella 
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella.

Perustuen ammatilliseen harkintaamme määritimme olennaisuu-
teen liittyen tiettyjä kvantitatiivisia raja-arvoja, kuten alla olevassa 
taulukossa kuvatun konsernitilinpäätökselle määritetyn olennai-
suuden. Nämä raja-arvot yhdes-sä kvalitatiivisten tekijöiden kans-
sa auttoivat meitä määrittämään tarkastuksen kokonaislaajuuden 
ja yksittäisten tilintarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja 
laajuuden sekä arvioimaan virheellisyyksien vaikutusta tilinpäätök-
seen kokonaisuutena.
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Konsernitilin- 
päätökselle määri-
tetty olennaisuus

4,5 miljoonaa euroa

Olennaisuuden 
määrittämises- 
sä käytetty 
vertailukohde

Liikevaihto ja tilikauden tulos  
ennen veroja 2018

Perustelut 
vertailukohteen 
valinnalle

Valitsimme olennaisuuden määrittämisen 
vertailukohteiksi liikevaihdon ja tuloksen 

ennen veroja, koska käsityksemme mukaan 
tilinpäätöksen lukijat käyttävät yleisimmin 
näitä kriteereitä arvioidessaan konsernin 
suoriutumista. Lisäksi liikevaihto ja tulos 
ennen veroja ovat yleisesti hyväksyttyjä 

vertailukohteita..

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuuden määrittäminen

Tilintarkastuksemme laajuutta määrittäessämme olemme ottaneet 
huomioon Ramirent-konsernin rakenteen, taloudelliseen raportoin-
tiin liittyvät prosessit ja kontrollit sekä yksittäisten konserniyhtiöi-
den koon, toiminnan luonteen ja riskit. Valitsimme tilintarkastuksen 
kohteeksi merkittävimmät yhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, 
Tanskassa ja Puolassa. Tämän lisäksi olemme suorittaneet muiden 
yhtiöiden osalta analyyttisia toimenpiteitä konsernitasolla.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset 
seikat 
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä 
tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. 
Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuute-
na kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme 
siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä 
lausuntoa.

Otamme kaikissa tilintarkastuksissamme huomioon riskin siitä, 
että johto sivuuttaa kontrolleja. Tähän sisältyy arviointi siitä, onko 
viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, 
josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyy-
den riski.

Konsernitilinpäätöksen tilintarkastuksen kannalta  
keskeinen seikka
Liikevaihdon tuloutus 
Katso konsernitilinpäätöksen liitetieto 2.2.

Konsernin liikevaihdon määrä 2018 on 712 (2017: 685) miljoonaa 
euroa. 

Konsernin liikevaihto muodostuu vuokraustoiminnasta, palve-
lujen myynnistä, koneiden myynnistä sekä vaihto-omaisuuden 
myynnistä. 

Konserni otti käyttöön IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksis-
ta 1.1.2018 alkaen. Uuden standardin käyttöönotolla ei ollut merkit-
tävää vaikutusta konsernin liikevaihdon tuloutukseen. 

Liikevaihto, joka on taloudellinen avaintunnusluku, on ollut 
painopistealueena tilintarkastuksessa. Liikevaihdon tuloutukseen 
liittyy riski siitä, että myyntituottoja ei ole kirjattu oikealle tilikau-
delle tai etteivät kirjatut myyntitapahtumat ole tapahtuneet.

Miten seikkaa on käsitelty tilintarkastuksessa
Tarkastustyömme sisälsi liikevaihtoon liittyvien johdon keskeis-
ten kontrollien ja raportointiprosessin arviointia sekä uuden IFRS 
15 Myyntituotot asiakassopimuksista –standardin käyttöönoton 
tarkastusta.

Lisäksi olemme kohdistaneet myyntitapahtumiin seuraavia 
aineistotarkastustoimenpiteitä:
• Tarkastimme vuokratuottojen kirjauksia järjestelmäperusteisia 

data-analyyseja käyttäen. Näiden toimenpiteiden avulla kohden-

simme testausta kirjauksiin, joihin liittyy korkeampi riski.
• Valitsimme otoksen tilikauden aikana kirjatuista myyntilaskuista 

ja vertasimme saatuja maksuja kirjattuihin myyntitapahtumiin.
• Tarkastimme joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 kirjattuja 

myyntilaskuja otospohjaisesti ja testasimme, onko myyntituotot 
kirjattu oikealle tilikaudelle.

• Tarkastimme tammikuussa 2019 lähetettyjä hyvityslaskuja sen 
varmistamiseksi, että ne on kirjattu oikealle tilikaudelle. 

• Tarkastimme myyntiin liittyvistä siirtosaamisista ja siirtoveloista 
valitun otoksen vertaamalla niitä taustadokumentaatioon.

Liikearvon arvostus
Katso konsernitilinpäätöksen liitetieto 3.2.

Konsernin liikearvon määrä 31.12.2018 on 126 (2017: 135) miljoo-
naa euroa. 

Konserni testaa liikearvon mahdollisen arvonalentumisen varalta 
vuosittain ja aina, kun on viitteitä arvon alentumisesta. Testaus 
tapahtuu vertaamalla kerrytettävissä olevaa rahamäärää liikearvon 
kirjanpitoarvoon. Kerrytettävissä olevat rahamäärät määritetään 
käyttöarvomenetelmällä. 

Liikearvon määrä konsernin taseessa on merkittävä. Sen ar-
vostukseen liittyy merkittävää johdon harkintaa, joka liittyy mm. 
arvioihin tulevista rahavirroista. Näistä seikoista johtuen olemme 
määrittäneet liikearvon arvostuksen painopistealueeksi tilintarkas-
tuksessa. 

Liikearvon arvostuksen tarkastuksessa olemme kohdistaneet 
työmme erityisesti johdon harkintaa edellyttäviin arvioihin. Olem-
me arvioineet näiden asianmukaisuutta muun muassa seuraavilla 
toimenpiteillä: 
• Vertasimme yhtiön käyttämän käyttöarvon laskentamallin 

sisältöä IAS 36: Omaisuuserien arvon alentuminen -standardin 
vaatimuksiin ja tarkastimme mallin avulla tehtyjen laskelmien 
matemaattisen oikeellisuuden.

• Arvioimme käyttöarvolaskelmissa käytettyjen rahavirtaennustei-
den määrittämiseen liittyvää prosessia.

• Tarkastimme rahavirtaennusteiden perusteena olevia keskeisiä 
oletuksia, mukaan lukien arvioita liikevaihdon ja kannattavuuden 
kehityksestä, käytettyjä diskonttokoroja sekä ennustejakson 
jälkeisten rahavirtojen arvioinnissa käytettyä pitkän aikavälin 
kasvuvauhtia, esimerkiksi vertaamalla myyntiennusteita halli-
tuksen hyväksymiin budjetteihin ja pitkän aikavälin taloudellisiin 
tavoitteisiin. 

• Vertasimme tilikauden toteutuneita tuloslukuja edellisenä 
vuonna arvonalentumismallissa käytettyihin tulosennusteisiin 
arvioidaksemme johdon tekemien ennusteiden luotettavuutta.

• Arvioimme johdon käyttämässä herkkyysanalyysissa käytettyjen 
oletusten asianmukaisuutta. 

Arvioimme myös konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 3.2 esitetty-
jen tietojen asianmukaisuutta.

Kaluston olemassaolo ja arvostus  
Katso konsernitilinpäätöksen liitetieto 3.1.

Konsernin vuokrauskaluston määrä 31.12.2018 on 488 (2017: 
501) miljoonaa euroa.

Konsernin ensisijainen toiminta liittyy kaluston vuokraukseen. 
Vuokrauskalusto koostuu mm. kalustosta, koneista, telineistä ja 
sääsuojista. Mikäli käytetty vuokrauskalusto myydään eteenpäin, 
siirretään se vaihto-omaisuuteen, jolloin siitä muodostuu oma 
tulovirta.

Vuokrauskaluston arvostukseen, kuten kaluston taloudellisten 
vaikutusaikojen, jäännösarvon ja kaluston kunnon määrittämiseen, 
liittyy johdon merkittävää harkintaa. Kalustossa tapahtuu lisäksi 
paljon muutoksia ostojen, vuokrausten, luovutusten ja toimipaikko-
jen välisten siirtojen tuloksena, mikä korostaa hyvän kalustohallin-
nan tärkeyttä.

Vuokrauskaluston määrä konsernin taseessa on merkittävä ja 
se on avainerä konsernin tuotoissa ja kassavirrassa. Vuokrauska-
luston tasearvoon liittyy lisäksi johdon merkittävää harkintaa ja 
olemassaolon varmistamiseen vaaditaan asianmukaisia proses-
seja ja kontrolleja. Näistä seikoista johtuen olemme keskittyneet 
tarkastuksessa kaluston olemassaoloon ja arvostuksen asianmu-
kaisuuteen.
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Tarkastustyömme sisälsi vuokrauskaluston olemassaoloa ja 
arvostuksen oikeellisuutta varmistavien keskeisten kontrollien 
arviointia. Tällaisia kontrolleja ovat esimerkiksi lisäysten, vähen-
nysten ja romutusten hyväksyminen, taloudellisten vaikutusaiko-
jen arvioiminen, inventointimenettelyt sekä kalustokirjanpidon 
täsmäyttäminen kirjanpitoon. 

Lisäksi tarkastustyöhömme on sisältynyt seuraavia toimenpiteitä:
• Osallistuimme useisiin kalustoinventointeihin ja teimme tarkis-

tuslaskentaa varmistuaksemme omaisuuserien olemassaolosta 
ja suoritetun inventoinnin oikeellisuudesta. Tarkastimme, että 
sekä kalustokirjanpito että pääkirjanpito on päivitetty inventoin-
nin tulosten perusteella.

• Valitsimme otoksen vuoden aikana hankituista omaisuuseristä ja 
täsmäytimme kalustokirjanpitoon kirjatut määrät ostolaskuihin.

• Tarkastimme käyttöomaisuudesta kirjattuja poistoja sekä aineis-
totarkastustoimenpiteitä että analyyttisiä tarkastusmenetelmiä 
käyttäen.

Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan ja Tanskan konevuokraus-
liiketoiminnan myynti
Katso konsernitilinpäätöksen liitetieto 7.4.

Konserni ilmoitti heinäkuussa allekirjoittaneensa sopimuksen 
Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintansa myymisestä. Myynti saatiin 
päätökseen marraskuussa 2018.

Konserni ilmoitti joulukuussa Tanskan konevuokrausliike-
toimintansa myymisestä. Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan 
vuoden 2019 alussa. Tanskan konevuokrausliiketoiminta muodosti 
valtaosan Tanskan raportointisegmentistä ja esitetään lopetettuna 
toimintona konsernitilinpäätöksessä.

Tapahtumien luonteiden ja kirjanpidollisten vaikutusten ollessa 
konsernitilinpäätöksessä merkittäviä, olemme määrittäneet nämä 
painopistealueiksi tilintarkastuksessa.

Tarkastustyöhömme on sisältynyt seuraavia toimenpiteitä:
• Kävimme läpi myyntisopimukset ja arvioimme myyntien kirjanpi-

tokäsittelyjen asianmukaisuuden.
• Muodostimme käsityksen myyntiprosessista ja sopimusten kes-

keisistä ehdoista ja vastuista haastattelemalla yhtiön vastuullisia 
henkilöitä.

• Tarkastimme myyntien tulosvaikutukset käymällä läpi myynti-
laskelman periaatteet ja täsmäyttämällä myyntihinnan ja muut 
laskelmassa käytetyt tiedot myyntisopimukseen. Tarkastimme 
lisäksi myyntihinnan pankkisuoritukseen sekä todensimme myy-
dyt nettovarat kirjanpitoon.

• Arvioimme täyttyvätkö myytyjen liiketoimintojen osalta IFRS 
5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot kriteerit.

• Arvioimme myös konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyjen 
tietojen asianmukaisuutta myynteihin liittyen.

Emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei ole sellaisia tilintarkastuksen 
kannalta keskeisiä seikkoja, joista olisi viestittävä 
kertomuksessamme.

Konsernitilinpäätöksen tai emoyhtiön tilinpäätöksen osalta ei 
ole EU-asetuksen 537/2014 10. artiklan 2 c -kohdassa tarkoitettuja 
merkittäviä olennaisen virheellisyyden riskejä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan 
velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta 
siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan EU:s-
sa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä 
valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia ti-
linpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan 
velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa 
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka 
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 

laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni 
aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 
 
Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen 
tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko 
tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskerto-
mus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys 
aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritetta-
vassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäy-
töksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos 
niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan 
taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen 
perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, 
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen 
skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä joh-

tuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnit-
telemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastus-
toimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen 
määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski 
siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtu-
va olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytök-
seen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka 
sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevan-
tista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan 
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet 
mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan 
lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioi-
den ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohta-
jan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkas-
tusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sel-
laista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävar-
muutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai 
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuut-
ta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävar-
muutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntom-
me. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen 
antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. 
Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa sii-
hen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tie-
dot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä 
ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja 
tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja 
koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme anta-
maan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konser-
nin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamises-
ta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar-

kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistam-
me tilintarkastuksen aikana. 
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Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme 
noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä 
vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista 
ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riip-
pumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin liittyvistä 
varotoimista.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista 
seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden 
tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta 
keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, 
paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen 
tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, ettei 
kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa, koska 
siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella 
odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä koituva 
yleinen etu.

Muut raportointivelvoitteet
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana 
7.4.2011 alkaen yhtäjaksoisesti 8 vuotta.

Muu informaatio 
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu 
informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen 
sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä 
koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimin-
takertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuk-
sen antamispäivää ja odotamme saavamme vuosikertomuksen 
käyttöömme kyseisen päivän jälkeen.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio 

tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme 
arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpää-
töksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietä-
myksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti 
virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että
• toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmu-

kaisia
• toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen 

sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää 

käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon 
kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että 
kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, 
meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa.

Helsingissä 7. helmikuuta 2019
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Enel Sintonen
KHT



138 Sijoittajasuhteet

Sijoittajasuhdeperiaatteet
Ramirentin sijoittajasuhteiden tärkein tavoite on tukea Ramirentin 
osakkeen oikeaa arvonmuodostusta tarjoamalla oikeaa ja 
riittävää tietoa Ramirentin liiketoiminnasta. Tavoitetta toteutetaan 
julkaisemalla tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia, päivittämällä 
ramirent.comin sijoittajasivuja, osallistumalla sijoittajatapaamisiin 
ja seminaareihin sekä järjestämällä pääomamarkkinapäiviä.

Sijoittajaviestinnän toteutuksesta ja päivittäisestä 
yhteydenpidosta vastaa Ramirentin sijoittajasuhteet yhdessä 
konserniviestinnän kanssa. Ramirent noudattaa kaikessa 
viestinnässä listayhtiöitä koskevaa arvopaperimarkkinalakia, 
Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja muita olemassa olevia 
säädöksiä koskien tietojen täsmällisyyttä ja samanaikaista 
tiedottamista eri markkinaosapuolille.

Hiljainen kausi
Ramirent noudattaa 30 päivän hiljaista kautta ennen 
tilinpäätösten tai osavuosikatsausten julkistamista. Hiljaisella 
kaudella yhtiön edustajat eivät anna kommentteja tai tapaa 
pääomamarkkinoiden edustajia.

Analyytikot
Lista Ramirentin kehitystä aktiivisesti seuraavista analyytikoista 
löytyy yhtiön nettisivuilta osoitteesta ramirent.com sijoittajat-
osiosta. Ramirent ei kommentoi tai ota vastuuta analyytikoiden 
tai muiden pääomamarkkinoiden toimijoiden ennusteista tai 
odotuksista.

Vertailuryhmä
Ramirentilla on kansainvälinen yritysten vertailuryhmä, johon 
konsernin taloudellista menestystä ja liiketoimintaa voidaan 
verrata. Vertailuryhmä koostuu yrityksistä, joilla on osittain 
erilainen tuotevalikoima ja ne toimivat osittain eri markkinoilla. 
Vertailuryhmä ei siten yksinään anna kattavaa kuvaa Ramirentin 
kilpailijoista. Seuraavat yhtiöt kuuluvat vertailuryhmään: Cramo 
(Suomi), Loxam (Ranska), Kiloutou (Ranska), Speedy Hire (Iso-
Britannia), HSS Hire (Iso-Britannia), United Rentals (USA) ja 
Ashtead Group (USA/Iso-Britannia).

Tiedotustilaisuus ja 
audiocast-lähetys
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään jokaisen 
osavuosikatsauksen julkistamispäivänä klo 10.30 suorana 
audiocastina yhtiön nettisivujen www.ramirent.com kautta. 
Kaikki tallennetut audiocastit ovat kuunneltavissa samassa 
nettiosoitteessa.

Taloudellisten tietojen 
julkistaminen
Ramirentin tilinpäätökset, osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet 
julkistetaan yhtiön kotisivuilla www.ramirent.com englanniksi ja 
suomeksi. Tiedotteet on myös mahdollista tilata sähköpostiin 
nettisivujemme kautta. Älypuhelimille ja tableteille suunnatun 
sovelluksen avulla pysyt ajan tasalla Ramirentista.

Lataa IR-sovellus
  

iOs:lle      Anroidille 

Yhteystiedot
Jonas Söderkvist, 
väliaikainen talousjohtaja
Puh. +46 8 624 9502
Sähköposti: jonas.soderkvist@ramirent.com

Sijoittajasuhteet
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Yhtiökokous
Ramirent Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14. maaliskuuta 2019 
kello 10:00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Tapulikaupungintie 
37, 00750 Helsinki. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen 
tulee olla rekisteröitynä viimeistään 4.3.2019 Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautua yhtiölle 
viimeistään 11.3.2019 klo 10:00. Kaikki valtakirjat tulee toimittaa 
samaan määräaikaan mennessä. Ilmoittautua voi:

1. Internet-sivujen kautta osoitteessa  
 www.ramirent.com/agm; tai

2. puhelimitse numeroon 020 770 6880 maanantaista  
 perjantaihin klo 9:00–16:00; tai

3. kirjeitse osoitteeseen Ramirent Oyj, PL 31, 00751 Helsinki. 
 Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen 
 ilmoittautumisajan päättymistä.

Osingonjako
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 
2018 jaetaan osinkoa 0,46 (0,44) euroa osaketta kohti kahdessa 
erässä. Jos esitys hyväksytään, ensimmäinen erä 0,23 euroa 
osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon 
täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä 
maksetaan 4.4.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet 
on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään rekisteriin ja 
5.4.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity 
Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. Toinen erä 
0,23 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.9.2019 merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Toinen 
osinkoerä maksetaan 3.10.2019 niille osakkeenomistajille, joiden 
osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään 
rekisteriin ja 4.10.2019 niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet 
on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään rekisteriin. 
Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle 
maksuerälle uusi osingonjaon täsmäytyspäivä ja maksupäivä, 
mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt 
muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät, ennen osingon toisen 
maksuerän maksamista. 

Ramirent Oyj:n tulostiedottaminen ja varsinainen 
yhtiökokous vuonna 2019

Yhtiökokous 14.3.2019 klo 10.00

Osavuosikatsaus  
tammi-maaliskuu 30.4.2019 klo 9.00

Puolivuosikatsaus 31.7.2019 klo 9.00

Osavuosikatsaus 
tammi-syyskuu 30.10.2019 klo 9.00

Kaupankäyntitunnukset
Listattu: NASDAQ Helsinki Oy
NASDAQ Helsinki: RAMI
Reuters: RAMIR.HE
Bloomberg: RAMI:FH
ISIN-koodi: FI0009007066

Tärkeimmät indeksit
NASDAQ HELSINKI
NASDAQ Helsinki Mid Cap
NASDAQ Nordic Industrial Goods and Services

Osoitteenmuutokset
Osakkeenomistajia pyydetään tekemään kirjallinen 
osoitteenmuutos sen pankin konttoriin, jossa arvo-
osuustiliä hoidetaan. Jos tili on Euroclear Finland Oy:n 
tilinhoitajayhteisössä, osoitteenmuutosilmoitus lähetetään 
osoitteeseen: 

Euroclear Finland Oy, 
Customer Account Service,
PL 1110,
00101 HELSINKI
Tel +358 800 180 500

Osoitteenmuutoksessa on mainittava osakkeenomistajan nimi, 
uusi osoite, vanha osoite ja arvo-osuustilin numero.

Tietoa 
osakkeenomistajille



RAMIRENT on johtava palveluyritys, joka vuokraa koneita rakentamiseen ja 
teollisuuden käyttöön. Autamme asiakkaitamme työskentelemään turvallisesti  
ja tehokkaasti vuokraamalla juuri heille sopivia koneita sekä palvelemalla
sujuvasti ja positiivisella asenteella. Ramirentissä on 2 905 työntekijää ja 294 
konevuokraamoa 10 Pohjois- ja Itä-Euroopan maassa. Vuonna 2018 Ramirent-
konsernin liikevaihto oli 712 miljoonaa euroa. Ramirent on noteerattu Nasdaq 
Helsingissä (RAMI). Ramirent - Gear Up. Konevuokraamo palveluksessasi

Konevuokraamo palveluksessasi

Konsernin pääkonttori

Ramirent Oyj
Tapulikaupungintie 37
PL 31, 00751 Helsinki
Puh. 020 750 200
communications@ramirent.com

www.ramirent.com

http://www.ramirent.com
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