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Uudistunut Altia paransi edelleen kannattavuuttaan 

 

Altian kannattavuus parani vuoden 2016 aikana huolimatta vertailuvuotta alemmasta liikevaihdosta. 

Vertailukelpoinen liiketulos kohosi 26,4 (23,6) miljoonaan euroon, mikä on 7,4 % (6,2 %) liikevaih-

dosta. lFRS:n mukainen liiketulos oli 46,3 (25,3) miljoonaa euroa johtuen muutoksista laskennalli-

sessa lisäeläkevelvoitteessa ja omaisuuden myynneistä. Konsernin liikevaihto oli 356,6 miljoonaa eu-

roa, mikä on 6,3 % vähemmän kuin vertailuvuonna (380,7 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskuun 

vaikutti erityisesti sopimusvalmistuksen volyymien pienentyminen, mutta myös edelleen jatkuneet 

tuoteportfolion keskittämistoimenpiteet sekä valuuttakurssien epäedulliset muutokset. Altian tase 

vahvistui edelleen. 

 

 

Vuosi 2016 lyhyesti  

(vertailulukuina on käytetty vuoden 2015 vastaavan jakson lukuja) 

 Liikevaihto oli 356,6 (380,7) miljoonaa euroa 

 IFRS:n mukainen liiketulos oli 46,3 (25,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 13,0 %  

(6,6 %). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 26,4 (23,6) miljoonaa euroa, mikä oli 7,4 % (6,2 %) lii-

kevaihdosta 

 Tilikauden tulos oli 34,6 (21,0) miljoonaa euroa 

 Nettovelkaantumisaste oli 2,5 % (12,0 %)  

 Omavaraisuusaste oli 43,8 % (36,6 %) 

 Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 9,1 % (8,1 %) 

 Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 10,4 (10,4) miljoonaa euroa vuoden 2016 tuloksen perus-

teella 

 

KONSERNIN AVAINTUNNUSLUVUT 2016 2015 2014

Liikevaihto, milj. € 356.6 380.7 426.3

Vertailukelpoinen EBITDA, milj. € 40.8 38.0 35.5

(% liikevaihdosta) 11.5 10.0 8.3

Liiketulos, milj. € 46.3 25.3 -18.6

(% liikevaihdosta) 13.0 6.6 -4.4

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. € 26.4 23.6 17.9

(% liikevaihdosta) 7.4 6.2 4.2

Tulos ennen veroja, milj. € 43.5 26.3 -20.4

(% liikevaihdosta) 12.2 6.9 -4.8

Oman pääoman tuotto (ROE), % 20.5 13.7 -11.2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 14.5 8.6 -4.0

Vertailukelpoinen ROCE, % 9.1 8.1 5.5

Korollinen nettovelka, milj. € 4.7 20.4 49.3

Nettovelkaantumisaste, % 2.5 12.0 34.2

Omavaraisuusaste, % 43.8 36.6 28.7

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. € 29.4 34.8 74.8

Osakekohtainen tulos, euroa 0.96 0.58 -0.50

Oma pääoma/osake, euroa 5.34 4.75 4.00

Henkilöstö keskimäärin 829 879 987  
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Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:  

 

”Vuosi 2016 päätti syksyllä 2014 alkaneen strategiakauden, jonka tavoitteena oli Altian kannattavuu-

den ja taloudellisen aseman parantaminen. Suhteellinen kannattavuutemme on kaksinkertaistunut 

strategiakauden 2014–2016 aikana, mihin voimme olla tyytyväisiä. Vuonna 2016 vertailukelpoinen 

liikevoittoprosenttimme nousi 7,4 prosenttiin liikevaihdosta, mikä on korkein luku nykylaajuisen Al-

tian historiassa. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 26,4 miljoonaan euroon, mikä vahvistaa edel-

leen tasettamme ja mahdollistaa panostukset liiketoiminnan kehittämiseen sekä hyvän osingonmak-

sun omistajalle toisena vuotena peräkkäin. 

 

Kokonaisliikevaihtomme laski vuonna 2016 odotetusti, mutta liiketoimintamme kehittyi myönteisesti 

strategian mukaisilla painopistealueilla niin omissa avainbrändeissämme kuin keskeisissä pää-

miesbrändeissämme. Teollisissa palveluissa liikevaihto laski odotetusti sopimuspalveluiden pienenty-

neen volyymin myötä. Viineissä puolestaan suunnitelmien mukaiset tuoteportfoliomuutokset laskivat 

kokonaisliikevaihtoa. Jatkoimme keskittymistä arvonluontiin ja onnistuimme parantamaan kaikkien 

omien kategorioidemme absoluuttista kannattavuutta edellisvuoteen verrattuna. 

 

Investoimme vahvasti tuotekehitykseen, josta hyvä esimerkki on akvaviittikategoriassa menestyksek-

käästi markkinoille tuomamme matala-alkoholisempi uutuus, O.P. Anderson Petronella. Loppukeväästä 

lanseerattu Koskenkorva Vodkan brändiuudistus oli onnistunut ja avasi uusia mahdollisuuksia vien-

nissä. Glögien puolella uudistimme Blossa-tuoteperhettä muun muassa alkoholittomilla uutuuksilla ja 

onnistuimme kasvattamaan sekä absoluuttista myyntiä että markkinaosuuttamme kategoriassa.  

 

Ydinliiketoimintoihin keskittyminen oli keskeisessä osassa koko päättyneellä strategiakaudella. 

Vuonna 2016 myimme Koskenkorvan rehunjalostusliiketoiminnan A-rehulle ja järjestelimme uudel-

leen Rajamäen energiantuotantoa sekä -jakelua.  

 

Tärkeänä osana Altian strategiaa jatkoimme määrätietoisesti kulurakenteen tehostamista ja saavu-

timme 20 miljoonan euron kustannussäästöt strategiakauden aikana.  Samaan aikaan käynnistimme 

investointihankkeita kehittämään tuotannon tehokkuutta, laatua ja joustavuutta mutta myös tuke-

maan kasvumahdollisuuksia. 

 

Osana päivitettyä strategiaamme kiteytimme Altian mission sanoihin: Let’s Drink Better. Haluamme 

yrityksenä rakentaa vastuullista ja positiivista juomakulttuuria. Altian uusi strategia tavoittelee kan-

nattavaa kasvua vahvistamalla pohjoismaisia avainbrändejämme, kasvattamalla viiniliiketoimin-

taamme ja laajentumalla uusiin myyntikanaviin. Tavoittelemme pitkäjänteistä tulostemme paranta-

mista uudistamalla jatkuvasti tarjontaamme ja toimintatapojamme”.  

 

 

Toimintaympäristö 2016  

 

Kokonaismarkkinoiden kasvu päämarkkinoillamme on jatkunut heikkona. Kuluttajat suosivat edelleen 

enenevässä määrin alkoholipitoisuudeltaan miedompia juomia. Suomessa ja Ruotsissa käydään par-

haillaan aktiivista yhteiskunnallista keskustelua alkoholilainsäädännöstä sekä alkoholin harmaatuon-

nista ja siihen liittyvistä lieveilmiöistä. Suomessa valmisteltavana olevan alkoholilain kokonaisuudis-

tuksen odotetaan selkiyttävän toimialan sääntelyä. 

 

Virossa toteutetut ja tulevat alkoholiverojen korotukset ovat avanneet merkittävän markkinan Latvian 

puolelle rajaa. Tanskan, Ruotsin ja Saksan välisen rajakaupan arvioidaan laskeneen hieman käyttöön 

otettujen rajatarkastusten takia. 
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Seuraavassa taulukossa arvioidaan alkoholijuomien kokonaismyynnin kehitystä Suomessa, Ruotsissa 

ja Norjassa. Luvut perustuvat monopolien (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet) julkaisemiin litra-

määräisiin myyntivolyymitilastoihin.  

 

 

Alkoholijuomien kokonaismyynnin kehitys monopolimarkkinoilla 2016 2015

(Muutos-% laskettuna edelliseen vuoteen) % %

Suomi, kokonaismyynti -0,5 -2,8

  Väkevät alkoholijuomat -0,2 -3,1

  Viinit -1,3 -2,5

Ruotsi, kokonaismyynti 0,9 0,1

  Väkevät alkoholijuomat 0,9 2,2

  Viinit 1,0 -0,1

Norja, kokonaismyynti 0,7 -0,8

  Väkevät alkoholijuomat 0,6 -0,6

  Viinit 1,0 -1,3  

 

 

Suomessa syksyllä alkanut myynnin loiva lasku jatkui raportointikauden loppuun. Tuoteryhmistä las-

kussa olivat erityisesti väkevöidyt viinit sekä bitterit. Ginit, tummat rommit sekä kuohu- ja roséviinit 

jatkoivat jo aiemmin alkanutta kasvuaan.  

 

Ruotsissa kokonaismyynnin kasvutrendi jatkui. Punaviinit jatkoivat paitsi absoluuttisen volyyminsä, 

myös osuutensa menettämistä eniten kasvaneille valko- ja kuohuviineille. Roséviinien myynti sujui 

vertailukautta paremmin. Suomen tavoin myös Ruotsissa väkevistä tuoteryhmistä kasvoivat erityisesti 

ginit ja tummat rommit. Myös likööreiden myynti jatkoi kasvuaan.  

 

Norjassa kokonaismyynti kääntyi kasvuun. Poikkeuksena kasvuun väkevien tuotteiden ryhmässä oli-

vat rypäletisleet, joiden myynti laski 5,6 % vertailuvuodesta. Mietojen viinien ryhmässä kuohuviinien 

kasvu oli vahvassa, lähes kahdenkymmenen prosentin kasvussa. Punaviinien myynti jatkoi hienoista 

laskuaan.  

 

 

Strategia 

 

Strategia 2014–2016 

 

Altia julkisti syyskuussa 2014 vuoden 2016 loppuun ulottuvan strategiansa, jonka tavoitteena oli yh-

tiön taloudellisen aseman, liiketoiminnan ja kannattavuuden parantaminen. Strategiansa mukaisesti 

Altia keskittyi strategiakaudella avainbrändiensä ja tärkeimpien kumppanuuksiensa vahvistamiseen, 

arvonluontiin, myyntikanavien kehittämiseen ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.  

 

Yhtiö on edennyt strategiakauden aikana kohti asetettuja tavoitteita. Yhtiön suhteellinen kannattavuus 

(liikevoittoprosentti) parani 3,7 %:sta 7,4 %:iin vuosina 2014–2016. Altian tase on vahva, ja yhtiö oli 

vuoden 2016 lopussa lähes nettovelaton. Yhtiön käsityksen mukaan tämä luo hyvän pohjan tuleville 

kasvumahdollisuuksille. Altia on vahvistanut omia avainbrändejään ja onnistunut haastavassa mark-

kinaympäristössä kasvattamaan niiden myyntiä ja kannattavuutta. Vahvistuneen päämiesyhteistyön 

myötä myös Altian keskeisten päämiesbrändien myynti on kasvanut. 

 

Altian liikevaihto on laskenut strategiakaudella odotetusti kahdesta syystä. Päämiesliiketoiminnan vo-

lyymi on pienentynyt yhtiön keskitettyä tuoteportfoliotaan vuoden 2014 jälkeen. Teollisten palvelujen 

liikevaihto on laskenut, mikä johtuu pääosin sopimuspalveluiden lopettamisesta Tanskan Svendbor-

gin tehtaalla. Molemmat edellä mainituista toimenpiteistä noudattavat yhtiön strategiaa keskittyä 

ydintoimintoihinsa. 



 
 

 Tilinpäätöstiedote 

 9.3.2017  

 

4 

 

 

Arvonluonti oli yksi strategiakauden 2014–2016 tärkeistä teemoista. Altia on onnistunut tässä etenkin 

tuoteuudistusten, -asemoinnin ja brändirakennuksen osalta sekä innovaatioiden ja tuotantoketjun te-

hokkuuden avulla. Yhtiön kannattavuus on parantunut kaikissa omien tuotteiden kategorioissa.   

 

Strategiakauden aikana Altia on yksinkertaistanut markkinatoimintojaan ja organisaatiotaan palvel-

lakseen paremmin asiakkaitaan sekä päämiehiään ja pystyäkseen reagoimaan nopeammin asiakkai-

den ja kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Yhtiö on myös investoinut brändinrakennukseen, innovaati-

oihin sekä myynnin ja myyntikanavien kehittämiseen. 

 

Tehokkuuden parantaminen on ollut tärkeä osa Altian 2014–2016-strategiaa. Tehostamis- ja kustan-

nussäästötoimenpiteillä saavutettiin yli 20 miljoonan euron kustannussäästöt strategiakauden aikana.  

Taseen hallinnassa yhtiö saavutti pääoman tehokkuustavoitteensa. Parantuneen käyttöpääoman hal-

linnan lisäksi yhtiö myi ydintoiminnan ulkopuolisia omaisuuseriä strategiakauden aikana.  

 

Strategiapäivitys  

 

Altia haluaa toiminnallaan edistää vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. Ajatus on kiteytetty 

yhtiön missioon Let’s Drink Better. Altia haluaa olla juomayhtiö, joka vahvan kuluttajaymmärryksen 

ja markkinoiden kehittämisen kautta tavoittelee markkinaosuutensa kasvua. 

 

Altian strategiassa on viisi keskeistä painopistealuetta: 1) Pohjoismaisten avainbrändien vahvistami-

nen, 2) Viinikategorian kasvattaminen, 3) Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen,  

4) Laajentaminen uusiin myyntikanaviin sekä 5) Kasvun rahoittaminen ja mahdollistaminen. 

 

 

Tuloskehitys  

 

Altia-konsernin liikevaihto oli 356,6 miljoonaa euroa, joka on 24,1 miljoonaa euroa (6,3 %) vähemmän 

kuin vertailuvuonna (380,7 miljoonaa euroa). Liikevaihdon lasku johtui pitkälti sopimuspalveluiden 

lopettamisesta Tanskan Svendborgin tehtaalla. Lisäksi rehunjalostusliiketoiminnassa aikaisemmin 

tehdyt muutokset sekä ohran hinnan vaikutus tärkkelys- ja rehuliiketoiminnan myyntihintoihin laski-

vat liikevaihtoa.  Alkoholituotteiden myynti oli edellisvuotta hieman alempi johtuen lähinnä strategian 

mukaisista tuoteportfoliomuutoksista. Lisäksi valuuttakursseilla oli liikevaihtoon negatiivinen vaiku-

tus.  

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 12,6 (10,0) miljoonaa euroa. Raportointikauden muihin tuottoihin 

sisältyi käyttöomaisuuden myynneistä saatuja myyntituottoja 4,3 (2,7) miljoonaa euroa. Liiketoimin-

nan muut tuotot sisälsivät myyntituottoja pääsääntöisesti höyryn, energian ja veden myynnistä 3,7 

(3,4) miljoonaa euroa ja vuokratuottoja 0,9 (0,7) miljoonaa euroa.   

 

Henkilöstökulut olivat 36,6 (54,7) miljoonaa euroa. Vuoden 2016 raportoituihin henkilöstökuluihin 

vaikuttavat muutokset IFRS- standardin (IAS19) mukaisessa laskennallisessa lisäeläkevelvoitteessa. La-

kisääteiseen eläketurvaan tapahtuvien muutosten yhteydessä Altia siirtyi vuoden 1994 alussa sulje-

tusta vapaaehtoisesta etuusperusteisesta eläkevakuutuksesta maksuperusteiseen järjestelmään. Sa-

massa yhteydessä yhtiö luopui vuosittaisista indeksikorotuksista ja päätti sen sijaan tehdä eläke-

etuuksiin merkittävän kertaluontoisen korotuksen. Muutosten jälkeen Altialla ei enää ole suomalaisiin 

lisäeläkkeisiin perustuvia IFRS- standardin (IAS19) mukaisia laskennallisia eläkevelvoitteita. Tämän 

myötä vuoden 2016 henkilöstökulut ovat 16,4 miljoonaa euroa alemmat kuin vertailuvuonna. Henki-

löstökuluihin sisältyy palkkoja 41,1 (42,7) miljoonaa euroa. Tulospalkkiojaksotus sosiaalikuluineen 

oli  3,0 (3,6) miljoonaa euroa.  
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Liiketoiminnan muut kulut olivat 74,8 (79,1) miljoonaa euroa. IFRS:n mukainen liiketulos oli 46,3 

(25,3) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 13,0 % (6,6 %). Vertailukelpoinen liiketulos oli 26,4 (23,6) 

miljoonaa euroa eli 7,4 % (6,2 %) liikevaihdosta.   

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat seuraavat: 

 

milj. EUR 2016 2015

Vertailukelpoinen liiketulos 26,4   23,6  

   Laskennallisen eläkevastuun muutos, IFRS (IAS19)      16,3   

   Uudelleenjärjestelykulut -      0,6   -     1,0   

   Omaisuuserien myynnit        4,2         2,7   

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 19,9   1,7    

Liiketulos 46,3   25,3   

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat omaisuuserien myynnit olivat ydinliiketoimintaan kuulumattomien 

omaisuuserien ja kiinteistöjen myynneistä saatuja myyntituottoja. Uudelleenjärjestelykulut liittyivät 

kertaluonteisiin henkilöstökuluihin sekä vertailukaudella lisäksi strategian mukaisiin tuoteportfo-

liomuutoksiin. 

 

Nettorahoituskulut alenivat 2,2 (2,8) miljoonaan euroon, mikä johtui korollisten velkojen pienentymi-

sestä. 

 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli -0,6 (3,8) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy IFRS 

5:n mukaan varojen uudelleen luokittelun yhteydessä yhteisyrityksen osakkeisiin tehty arvonalennus 

3,0 miljoonaa euroa. 

 

Katsauskauden verot olivat 9,0 (5,2) miljoonaa euroa, mikä vastaa 20,6 (20,0) %:n efektiivistä vero-

kantaa. Tarkemmat tiedot Altian verojalanjäljestä löytyvät erikseen julkaistavasta vastuullisuusrapor-

tista.  

 

Tilikauden tulos parani merkittävästi ja oli 34,6 (21,0) miljoonaa euroa.  

 

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen IFRS:n (IAS19) mukaisia olettamuksia päivitettiin inflaation ja koron 

osalta raportointikauden lopussa. Eläkejärjestelyjen uudelleenmäärittämisellä oli -0,4 (5,8) miljoonan 

euron vaikutus laajaan tulokseen ja omaan pääomaan. 

 

Rahoitus, maksuvalmius ja tase    

 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 29,4 (34,8) miljoonaa euroa. Raportointikauden lopussa myytyjen 

myyntisaamisten määrä oli 85,5 (91,4) miljoonaa euroa. 

 

Konsernin likviditeettireservin muodostivat 50,0 miljoonan euron suuruinen valmiusluottolimiitti sekä 

20,0 miljoonan euron konsernitililimiitti. Limiitit olivat käyttämättä 31.12.2016. Altia-konsernin mak-

suvalmius oli hyvä koko katsauskauden ajan.  

 

Korolliset velat laskivat 72,8 (96,7) miljoonaan euroon. Konsernin korollinen nettovelka oli 4,7 

(20,4) miljoonaa euroa vuoden lopussa ja nettovelkaantumisaste eli gearing oli 2,5 % (12,0 %). Oma-

varaisuusaste oli 43,8 % (36,6 %).  
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Konsernitaseen loppusumma laski 438,6 (466,7) miljoonaan euroon. Lasku johtui pääasiassa lainojen 

lyhennyksistä sekä eläkevastuun pienentymisestä. 

 

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat  

 

SVP, Commercial Operations, Michael Bech-Jansen lopetti yhtiön palveluksessa 15.1.2017.  

 

 

Markkinanäkymät  

 

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kil-

pailutilanne, talouden kehitys, matkustajatuonti ja alkoholiverotuksen sekä -sääntelyn muutokset. 

Toimiala on kausiluonteinen, ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat merkittä-

västi muita vuosineljänneksiä suuremmat. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoi-

daan jatkuvan.  

 

 

Liiketoimintanäkymä vuodelle 2017 

 

Alkoholi- ja muiden juomien liikevaihdon laskun odotetaan tasaantuvan tai kääntyvän maltilliseen 

kasvuun. Vertailukelpoisen liiketuloksen ja suhteellisen kannattavuuden arvioidaan paranevan vuo-

desta 2016. 

 

 

 

Altia Oyj 

Hallitus 

 

Lisätiedot:  

Pekka Tennilä, CEO 

Matti Piri, CFO 

 

 

 

 

Altia on Pohjoismaiden ja Baltian johtava alkoholijuomatalo, joka valmistaa, maahantuo ja vie vii-

nejä sekä väkeviä alkoholijuomia. Altian omilla brändeillä, kuten Koskenkorva, Jaloviina, Blossa, 

Chill Out, Larsen, Renault, O.P. Anderson, Valhalla ja Xanté, on vahva markkina-asema ja monilla 

pitkä historia vaalittavanaan. Altian edustamien päämiestuotteiden valikoima koostuu paikallisista 

ja kansainvälisistä brändeistä eri puolilta maailmaa. Vastuullisuus on Altialle keskeinen liiketoimin-

nan tekijä. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria. 

www.altiagroup.fi. 

 

http://www.altiagroup.fi/
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.

miljoonaa euroa 2016 2015

LIIKEVAIHTO 356,6 380,7

Liiketoiminnan muut tuotot 12,6 10,0

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1,7 -0,6

Materiaalit ja palvelut -195,3 -216,6

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -36,6 -54,7

Poistot ja arvonalentumiset -14,5 -14,4

Liiketoiminnan muut kulut -74,8 -79,1

-321,1 -364,9

LIIKETULOS 46,3 25,3

Rahoitustuotot 1,3 0,8

Rahoituskulut -3,4 -3,6

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -0,6 3,8

TULOS ENNEN VEROJA 43,5 26,3

Tuloverot -9,0 -5,2

TILIKAUDEN TULOS 34,6 21,0

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -0,4 5,8

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 0,1 -1,2

Yhteensä -0,4 4,6

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset 0,1 -0,0

Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä kirjatuista muista laajan tuloksen eristä 0,0 -0,1

Muuntoerot -2,7 1,5

Muut muutokset -0,0 0,0

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -0,0 0,0

Yhteensä -2,6 1,5

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -2,9 6,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 31,6 27,1

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön osakkeenomistajille 34,6 21,0

34,6 21,0

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön osakkeenomistajille 31,6 27,1

31,6 27,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu

osakekohtainen tulos (euroa) (laimentamaton/laimennettu): 0,96 0,58  



 
 

 Tilinpäätöstiedote 

 9.3.2017  

 

8 

 

KONSERNITASE

miljoonaa euroa 31.12.2016 31.12.2015

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 83,1 84,4

Muut aineettomat hyödykkeet 36,7 40,7

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 70,0 74,6

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä - 14,9

Myytävissä olevat sijoitukset 0,8 0,8

Muut saamiset 0,3 0,5

Laskennalliset verosaamiset 4,6 10,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä 195,6 226,5

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 96,3 101,2

Myyntisaamiset ja muut saamiset 63,8 59,1
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,4 3,5

Rahavarat 68,0 76,3

Lyhytaikaiset varat yhteensä 229,6 240,2

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 13,4 -

VARAT YHTEENSÄ 438,6 466,7  
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miljoonaa euroa 31.12.2016 31.12.2015

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Osakepääoma 60.5 60.5

Ylikurssirahasto 0.0 0.0

Suojausrahasto -1.4 -1.6

Muuntoerot -12.3 -9.6

Kertyneet voittovarat 145.4 121.7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 192.2 171.0

Oma pääoma yhteensä 192.2 171.0

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 20.7 23.2

Korolliset rahoitusvelat 64.9 88.4

Eläkevelvoitteet 1.8 21.6

Muut velat - 4.9

Pitkäaikaiset velat yhteensä 87.4 138.1

Lyhytaikaiset velat

Korolliset rahoitusvelat 7.8 8.3

Ostovelat ja muut velat 144.1 147.0

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2.2 2.4

Lyhytaikaiset velat yhteensä 154.1 157.6

Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 4.9 -

Velat yhteensä 246.4 295.7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 438.6 466.7  
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1.1 -31.12 1.1 -31.12

miljoonaa euroa 2016 2015

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT:

Myynnistä saadut maksut 351.4 390.9

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 8.3 7.3

Maksut liiketoiminnan kuluista -325.4 -356.8

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA 34.3 41.4

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -2.7 -3.7

Saadut korot liiketoiminnasta ja suoritukset muista liiketoiminnan rahoitustuotoista 0.8 1.1

Maksetut välittömät verot -2.9 -3.9

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA (A) 29.4 34.8

INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8.7 -11.3

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 4.5 1.0

Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -

Luovutustulot muista sijoituksista - 1.7

Lainasaamisten takaisinmaksut 0.2 0.2

Saadut osingot investoinneista 1.0 1.0

   

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA (B) -3.1 -7.4

RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT:

Yrityslainaohjelman muutokset - -13.0

Pitkäaikaisten lainojen nostot - 30.0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -22.5 -60.2

Maksetut osingot ja muu voitonjako -10.4 -

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA (C) -32.9 -43.2

  

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS+/VÄHENNYS- -6.6 -15.8

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 76.3 91.1

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA -1.6 1.0

68.0 76.3

 

Rahavarat 

Käteinen raha ja pankkitilit 68.0 73.9

Muut rahavarat - 2.4

Rahavarat yhteensä 68.0 76.3  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Oma 

pääoma 

yhteensä

miljoonaa euroa

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto 

Suojaus- 

rahasto Muuntoerot

Omat  

osakkeet

Kertyneet 

voittovarat Yht.

Oma pääoma 1.1.2015 60.5 0.0 -1.5 -10.1 -0.1 95.1 143.9 143.9

Laaja tulos

   Tilikauden tulos - - - - - 21.0 21.0 21.0

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksilla oikaistuna)

Rahavirran suojaukset - - -0.0 - - - -0.0 -0.0 
Muuntoerot - - - 0.5 - 1.0 1.5 1.5
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - - - - - 4.6 4.6 4.6

Muut muutokset - - - - - -0.0 -0.0 -0.0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - -0,0 0.5 - 26.6 27.1 27.1

Oma pääoma 31.12.2015 60.5 0.0 -1.6 -9.6 -0.1 121.7 171.0 171.0

Oma pääoma 1.1.2016 60.5 0.0 -1.6 -9.6 -0.1 121.7 171.0 171.0

Laaja tulos

   Tilikauden tulos - - - - - 34.6 34.6 34.6

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksilla oikaistuna)

Rahavirran suojaukset - - 0.1 - - - 0.1 0.1

Muuntoerot - - - -2.7 - -0,0 -2.7 -2.7

Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt - - - - - -0.4 -0.4 -0.4

Muut muutokset - - - - - 0.0 0.0 0.0
Tilikauden laaja tulos yhteensä - - 0.1       -2,7 - 34.2 31.6 31.6
Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako - - - - - -10,4 -10,4 -10,4

Oma pääoma 31.12.2016 60.5 0.0 -1.4 -12.3 -0.1 145.5 192.2 192.2
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2016 2015  2014  

Tuloslaskelma

Liikevaihto milj. euroa 356,6 380,7 426,3

Vertailukelpoinen EBITDA milj. euroa 40,8 38,0 35,5

(% liikevaihdosta) % 11,5 10,0 8,3

Liiketulos milj. euroa 46,3 25,3 -18,6

(% liikevaihdosta) % 13,0 6,6 -4,4

Vertailukelpoinen liiketulos milj. euroa 26,4 23,6 17,9

(% liikevaihdosta) % 7,4 6,2 4,2

Tulos ennen veroja milj. euroa 43,5 26,3 -20,4

(% liikevaihdosta) % 12,2 6,9 -4,8

Tase

Rahavarat milj. euroa 68,0 76,3 91,1

Oma pääoma milj. euroa 192,2 171,0 143,9

Korolliset velat milj. euroa 72,8 96,7 140,3

Korottomat velat milj. euroa 173,6 199,0 217,2

Sijoitettu pääoma milj. euroa 265,0 267,7 284,2

Kannattavuus

Oman pääoman tuotto (ROE) %  20,5 13,7 -11,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %  14,5 8,6 -4,0
Vertailukelpoinen ROCE % 9,1 8,1 5,5

Rahoitus ja taloudellinen asema

Korollinen nettovelka milj. euroa 4,7 20,4 49,3

Nettovelkaantumisaste % 2,5 12,0 34,2

Omavaraisuusaste % 43,8 36,6 28,7

Liiketoiminnan nettorahavirta milj. euroa 29,4 34,8 74,8

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake euroa 0,96 0,58 -0,50

Oma pääoma/osake euroa 5,34 4,75 4,00

Henkilöstö   

Henkilöstö keskimäärin 829 879 987  
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TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYKSET IFRS-TILINPÄÄTÖSLUKUIHIN

miljoonaa euroa 2016 2015 2014

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   

  Laskennallisen eläkevastuun muutos, IFRS (IAS 19) 16,3 - -

  Uudelleenjärjestelykulut -0,6 -1,0 -5,5

  Arvonalentumistappiot - - -31,4

  Omaisuuden myynnit 4,2 2,7 0,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 19,9 1,7 -36,4

Vertailukelpoinen EBITDA

Liiketulos 46,3 25,3 -18,6

Vähennettynä:

 Poistot ja arvonalentumiset 14,5 14,4 49,0

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -19,9 -1,7 5,1

Vertalukelpoinen EBITDA 40,8 38,0 35,5

% liikevaihdosta 11,5 10,0 8,3

Vertailukelpoinen liiketulos / EBIT

Liiketulos 46,3 25,3 -18,6

Vähennettynä:

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -19,9 -1,7 36,4

Vertailukelpoinen liiketulos / EBIT 26,4 23,6 17,9

% liikevaihdosta 7,4 6,2 4,2  
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Vertailukelpoinen liiketulos = Liiketulos - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen EBITDA = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Rahavarat                          = Rahat ja pankkisaamiset+ rahoitusomaisuusarvopaperit

Sijoitettu pääoma                 = Oma pääoma + korolliset velat

Oman pääoman tuotto (ROE), %      = 100 x Tilikauden tulos

Oma pääoma keskimäärin  *)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = 100 x Tilikauden tulos + korkokulut

(Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat) keskimäärin *)

Vertailukelpoinen ROCE, % = 100 x Vertailukelpoinen liiketulos

Taseen loppusumma - lyhytaikaiset velat *)

Omavaraisuusaste, %         = 100 x Oma pääoma 

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %                = 100 x Korolliset velat - rahavarat      

Oma pääoma

Tulos/osake                                             = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen kappalemäärä kauden aikana

Oma pääoma/osake           = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa

Osinko/osake                    = Tilikauden osingonjako

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden lopussa
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