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Lemminkäisen tilikausi 1.1.–31.12.2017
• Liikevaihto 1 847,2 milj. euroa vuonna 2017 (vuonna 2016 1 682,7 milj. euroa)
• Liikevoitto 41,8 milj. euroa vuona 2017 (67,6), mikä on 2,3 % (4,0) liikevaihdosta
– Oikaistu liikevoitto 46,6 milj. euroa (45,1), mikä on 2,5 % (2,7) liikevaihdosta
• Vuoden 2017 tulos oli 6,4 milj. euroa (38,0)
– Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (1,27)
– Norjan ja Ruotsin laskennallisten verosaamisien alaskirjaukset kasvattivat tuloslaskelman
verokulua tammi-joulukuussa 10,2 milj. euroa. Alaskirjaukset heikensivät tilikauden tulosta
sekä osakekohtaista tulosta.
• Liiketoiminnan rahavirta oli -13,6 milj. euroa (131,7)
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Lemminkäisen tilikausi 1.1.–31.1.2018
• Liikevaihto 68,2 milj. euroa
• Liikevoitto -27,5 milj. euroa, mikä on -40,3 % liikevaihdosta
– Oikaistu liikevoitto -19,9 milj. euroa, mikä on -29,1 % liikevaihdosta
• Tammikuun 2018 tulos oli -29,5 milj. euroa
– Osakekohtainen tulos oli -1,25 euroa
• Liiketoiminnan rahavirta oli -39,6 milj. euroa
• Lemminkäisen ja YIT:n hallitukset hyväksyivät 31.1.2018 sulautumisen täytäntöönpanon, ja
sulautuminen tuli voimaan 1.2.2018
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Tilintarkastuskertomus
Tilinpäätös tilikaudelta 2017
Tilinpäätös lopputilityksessä 2018
Lemminkäinen Oyj:n
osakkeenomistajien kokous
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Markku Katajisto
KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

PwC
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Tilintarkastuksen kohde
tilikaudella 2017 ja
lopputilityksessä 2018

Konsernitilinpäätöksen
tarkastuksen laajuus

Tilintarkastuksen kannalta
keskeiset seikat

• 2017: 7 yhtiötä 5 eri maassa

• Konsernitilinpäätös

• 2018: 6 yhtiötä 4 eri maassa

• Valmiusasteen mukaisen
tuloutuksen ajoitus

• Emoyhtiön tilinpäätös

• Kattaa valtaosan konsernin
liikevaihdosta, varoista ja
veloista

• Osallistui yli 80 PwC:n
tilintarkastajaa ja asiantuntijaa
PwC

• Liikearvon arvostus
• Vaihto-omaisuuden arvostus
• Laskennallisten verosaamisten
hyödynnettävyys (tilikaudella
2017)
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Lemminkäinen Oyj:n
osakkeenomistajien
kokoukselle

Lausuntonamme koskien sekä tilinpäätöstä
tilikaudelta 2017 että tilinpäätöstä lopputilityksessä
2018 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 Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 8.2.2018
Helsingissä 9.3.2018
PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö
Markku Katajisto, KHT
PwC
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