
Tilinpäätöstietoja 2002

Avainluvut
Q4 Muutos Q1-Q4 Muutos

milj. euroa   %     %

Liikevaihto   526    - 9 2.239    - 6

Liikevoitto* (EBITA)    45      -18    218   - 2

Voitto ennen vähemmistö-
osuutta ja veroja  25    -25   131   1

Voitto osaketta kohti*, EUR 0,26 -16 1,3 17

Osinkoehdotus, EUR 0,38 22

*ennen liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden poistoja

Vertailuluvuissa huomioitu 3:1 rahastoanti elokuussa 2002

VOITTO OSAKETTA KOHTI PARANI 17 %
OSINKOEHDOTUS 0,38 EUROA (+ 22 %)

Kuluttajapakkauksiin erikoistunut Huhtamäki saavutti vuonna
2002 historiansa parhaan tuloksen, vaikka kehitys vaimeni
toisella vuosipuoliskolla. Voitto osaketta kohti (ennen
liikearvopoistoja) vahvistui 17 %, ja yhtiön hallitus ehdottaa
osinkoon 22 prosentin korotusta.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vakaana. Raportoidun
liikevaihdon aleneminen heijastaa valuuttakurssi- ja
rakennemuutoksia. Joustopakkausten, kalvojen ja
kuitupakkausten vahva kysyntä vauhditti volyymikasvua
loppuvuodesta, mutta Pohjois-Amerikassa tarjoilupakkausten
myynti jäi edellisvuotisesta. Aasian-Oseanian-Afrikan alueella
vuosi päättyi myönteisissä merkeissä.

Yhtiön pitkään jatkunut tulosparannus taukosi vuoden
viimeisellä neljänneksellä. Koko vuoden liikevoitto (EBITA) jäi
hieman edellisvuotisesta, mutta liikevoittomarginaali vahvistui
9,7 prosenttiin liikevaihdosta. Alentuneet rahoituskulut ja
osakelukumäärän supistuminen vahvistivat osaltaan
osakekohtaista voittoa.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen
yhtiökokous pidetään perjantaina
28.3.2003 klo 15.00 Finlandia-
talossa, Helsingissä.

Yhtiökoukseen osallistuvien osak-
keenomistajien on ilmoittauduttava
viimeistään 26.3. ennen kello 19.00
joko puhelimitse numeroon 0800-
90026, “Huhtamaki Yhtiökokous”;
kirjallisesti Huhtamäki Oyj, Länsituu-
lentie 7, 02100 Espoo tai sähkö-
postitse
huhtamaki@yhteyspalvelut.elisa.fi.

Huhtamäen kolme vuotta kestänyt tuotannon tehosta-
misohjelma on käytännössä saatu päätökseen. Sen
tulokset vahvistuvat edelleen vuonna 2003 kovien
pakkausten valmistuksen saavuttaessa tavoitellun
tehokkuutensa Saksassa ja Iso-Britanniassa.

Kannattavan kasvun saavuttaminen on Huhtamäen
tärkein tavoite vuodelle 2003. Euroopan ja Pohjois-
Amerikan toiminnot on organisoitu uudelleen kasvun ja
uuden liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Uusi johto on
vakauttanut Pohjois-Amerikan food service –toiminnan,

jonka odotetaan elpyvän useiden suurten asiakkaiden
kanssa jo neuvoteltujen toimitusten käynnistyessä.
Liiketoiminnan nykyisen tason uskotaan jatkuvan vuoden
2003 alkupuolella, ja käänteen parempaan arvioidaan
ajoittuvan vuoden puoliväliin. Vahvemman loppuvuoden
ansiosta koko vuoden tuloksen odotetaan yltävän
samalle tasolle kuin vuonna 2002.

Espoossa 30.1. 2003
Huhtamäki Oyj
Hallitus



Osinkoehdotus
Hallitus esittää osingoksi 0,38 euroa
osakkeelta, mikä on 22 % yli
vuodelta 2001 maksetun osingon,
kun osakemäärän nelinkertaistuminen
otetaan huomioon. Osinkosuhteeksi
muodostuisi 43 %.

Valuuttakurssimuunnokset ja
Yhdysvaltojen heikko kehitys
heijastuivat liikevaihtoon
Vuosi 2002 päätti Huhtamäen kolme
vuotta jatkuneen rationalisointi- ja
tehostusohjelman, joka oli käynnis-
tetty vuosien 1997-2000 mittaviin
yritysostoihin sisältyneiden syner-
giahyötyjen saavuttamiseksi.
Markkinatilanne ei vuoden alkaessa
luvannut merkittävää myynnin
kasvua, mutta yhtiö uskoi saavutta-
vansa tavoitteeksi asetetun tu-
losparannuksen ja taseen rakenteen.

Osakekohtainen voitto paranikin
19 %, liikevoittomarginaaliksi
muodostui lähes 10 % ja velkaantu-
misaste lähestyi 100 prosentin
tavoitetasoa. Vahva ensimmäinen
vuosipuolisko lupaili vieläkin parem-
pia tuloksia. Vuoden puolivälissä
tapahtui kuitenkin selvä käänne
heikompaan suuntaan, kun Pohjois-
Amerikan food service –toiminnan
vaimean yleiskehityksen lisäksi
yksittäisille asiakkaille kehitettyjen
korkean jalostusarvon tuotteiden
myyntimäärät jäivät selvästi alle
odotusten.

Huhtamäen liikevaihdoksi vuonna
2002 muodostui 2.239 milj. euroa.
Yli puolet 6 prosentin laskusta johtui
valuuttakurssien kehityksestä.
Yritysmyynnit vaikuttivat neljännek-
sen verran. Volyymi-, hinta- ja
tuotemixmuutokset vaikuttivat
yhteensä lähes saman verran, mutta
kehitys oli varsin epäyhtenäistä eri
markkinoiden, tuoteryhmien ja
valmistusmenetelmien kesken.

Alueittain liikevaihto jakautui
seuraavasti: Eurooppa 54 %,
Amerikka 32 % sekä Aasia, Oseania
ja Afrikka yhteensä 14 %. Suomen
osuus kokonaistuotannosta oli 4 %.

Euroopan koko vuoden liike-
vaihto supistui 3 % ja oli 1.202
euroa. Viimeisen neljänneksen
liikevaihto aleni 2 % ja oli 284 milj.
euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto,
josta on eliminoitu yrityskauppojen ja
valuuttakurssimuutosten vaikutus,
voimistui loppuvuodesta ja kasvoi
vuositasollakin hieman. Maanosan
koko vuoden liikevoitto (EBITA)
vahvistui 3 % ja oli 99 milj. euroa,
vaikka viimeisen neljänneksen
liikevoitto aleni 22 % ja oli 18 milj.

euroa. Vastaavat liikevoittomargin-
aalit olivat 8,3 % koko vuodelle ja 6,5
% viimeiselle neljännekselle. RONA
(sidotun pääoman tuottoa) aleni
hieman vuodesta 2001 ja oli 14,6 %.

Pohjois- ja Etelä-Amerikan
liikevaihto supistui vuositasolla 13 %
ja oli 715 milj. euroa. Viimeisellä
neljänneksellä liikevaihtoa kertyi 161
milj. euroa, 20 % edellisvuotista
vähemmän. Luvuissa näkyy Yhdys-
valtojen dollarin heikentyminen ja
food service -alueen liikevaihdossa
koettu 50 milj. dollarin pudotus
vuoden 2001 vastaavasta luvusta.
Tästä lähes 30 milj. dollaria aiheutuu
kahdesta asiakaskohtaisesta
tuotelinjasta, 10 milj. dollaria eräiden
markkinointikulujen uudelleenallokoin-
nista liikevaihtoa alentaviksi eriksi
vuodesta 2002 lähtien sekä 6 milj.
dollaria myydystä liiketoiminasta.
Alueen liikevoitto aleni vuositasolla
15 % ja oli 64 milj. euroa, 8,9 %
liikevaihdosta. Viimeisellä neljännek-
sellä liikevoitto supistui 38% ja oli 12
milj. euroa, 7,3 % liikevaihdosta.
RONA aleni prosenttiyksikön ja oli
14,8 %.

Aasian ja Afrikan liikevaihdon
tuntuva kasvu ylitti Oseanian
liikevaihdon hienoisen laskun.
Valuuttakurssi-muutokset painoivat
kuitenkin alueen euromääräisen
liikevaihdon edellisvuotiselle tasolle
323 milj. euroon. Viimeisellä neljän-
neksellä liikevaihto aleni 5 % ja oli 82
milj. euroa. Alueen liikevoitto pysyi
entisellä tasollaan viime neljänneksellä
mutta parani vuositasolla 16 % ja oli
32 milj. euroa, 9,9 % liikevaihdosta.
Alueen RONA vahvistui selvästi, 12,6
prosentista 15,7 prosenttiin.

Kannattavuuden kehitys aikatau-
lussaan lyhyen aikavälin paineista
huolimatta
Osakekohtaisella voitolla mitattuna
Huhtamäen tulosparannus jatkui
neljännen perättäisen vuoden.
Huolimatta vuoden jälkipuolella
koetuista lyhyen aikavälin paineista
yhtiö saavutti toistaiseksi parhaan
tuloksensa ja pääsi varsin lähelle
vuosiksi 2000-2002 asetettuja
taloudellisia tavoitteitaan liikevaihdon
kasvua lukuun ottamatta.

Liiketoiminnan liikevoitto aleni
hieman ja oli 195 milj. euroa. Kon-
sernin rojaltitulot ja jakamattomat
kulut tuottivat 23 milj. euron nettotu-
lon, joka pysyi edellisvuotisella
tasolla. Lukuun sisältyy 7 milj. euron
arvosta aiempiin yritysmyynteihin
liittyneiden varausten purkua, joista 4
milj. vuoden viimeiseltä neljännek-

seltä. Kokonaisliikevoitoksi muodos-
tui täten 218 milj. euroa, mikä on 2 %
alle edellisvuotisen ja 9,7 % liikevaih-
dosta. Myös liikearvon ja muiden
aineettomien hyödykkeiden poisto-
jen, yhteensä 43 milj. euroa, jälkeen
laskettu liikevoitto (EBIT) aleni 2 % ja
oli 175 milj. euroa. Aineellisten
hyödykkeiden poistot olivat ker-
tomusvuonna 106 milj. euroa.

Nettorahoituskulut alenivat 9 % ja
olivat 45 milj. euroa. Koko vuoden
voitto ennen vähemmistöosuutta ja
veroja oli 131 milj. euroa, käytän-
nössä edellisvuotisen suuruinen,
vaikkakin viimeisen neljänneksen
vastaava luku aleni 25 % ja oli 25 milj.
euroa. Verot alenivat 4 % ja olivat 35
milj. euroa, ja vähemmistöosuus
kasvoi hieman, 8 milj. euroon. Täten
vuoden nettovoitto kasvoi prosentin
ja oli 88 milj. euroa, huolimatta 25%
laskusta 16 milj. euroon neljännellä
vuosineljänneksellä.

Voitto osaketta kohti (ennen
liikearvopoistoja) parani 17 % ja oli
1,30 euroa. Vastaava luku liikear-
vopoistojen jälkeen vahvistui 19 % ja
oli 0,88 euroa. Viimeisellä neljännek-
sellä luku laski 16 % ja oli 0,26 euroa.
Liikkeessä olevien osakkeiden
keskimäärä oli 117.11.695 vuonna
2001 ja 100.769.970 vuonna 2002.
Luvuissa on otettu huomioon
osakemäärän nelinkertaistuminen
vuonna 2002 toteutetun rahastoan-
nin johdosta.

Liukuvalla 12 kuukauden keskiar-
volla laskettuna oman pääoman
tuotto (ROE) parani 15,1 prosenttiin
oltuaan vuotta aiemmin 12,6 %.
Vastaavasti sijoitetun pääoman
tuotto (ROI) vahvistui 11,8 pros-
entista 12,4 prosenttiin.  Luvut on
laskettu ennen liikearvopoistoja.

Tase tavoitteen mukainen
Huhtamäen velkaantuneisuus
(nettovelan suhde omaan pääomaan)
pysytteli enimmän osan vuotta 2002
selvästi alle 100 prosentin pitkän
aikavälin tavoitetason, mutta päätyi
vuoden lopussa 97 prosenttiin, kun
64 milj. euron suuruinen vähem-
mistöosuus saksalaisessa tytäry-
htiössä muunnettiin ulkoiseksi
velaksi. Vuoden vapaa kassavirta oli
65 milj. euroa.

Vuoden lopussa nettovelan
määrä oli 850 milj. euroa, 51 milj.
euroa vähemmän kuin vuotta
aiemmin. Oma pääoma osaketta
kohti kohosi 2 % ja oli 8,79 euroa.



Investoinnit
Huhtamäen investoinnit vuonna 2002
olivat 127 milj. euroa, hieman
enemmän kuin vertailukelpoinen luku
vuonna 2001. Valtaosalla yli 80
yksittäisestä investoinnista kasvatet-
tiin tai uusittiin tuotantokapasiteettia,
tuotannon uudelleenjärjestelyihin
liittyvät investoinnit supistuivat
jyrkästi. Suurin yksittäinen kohde oli
uusi Hämeenlinnan toimintaa tukeva
10 milj. euron arvoinen logistiikkake-
skus, joka lunastettiin vuoden
lopussa. Kokonaisinvestointiluku ei
sisällä Puolassa vuonna 2000 ja
Venäjällä vuonna 2001 tulipalossa
uhoutuneiden, täydestä arvostaan
vakuutettujen yksikköjen jälleenraken-
nusta.

Omistusrakenne
Huhtamäen omistusrakenne muuttui
kertomusvuonna jonkin verran
suomalaisen vakuutus- ja eläkesek-
torin vähennettyä omistustaan aina
kolmannen vuosineljänneksen lopulle.
Ulkomainen omistus lisääntyi
vastaavasti 20 prosentista syyskuun
noin 33 prosenttiin. Vuoden lopussa
vastaava luku oli 29,4 %. Yhtiöllä oli
vuoden lopussa 15.943 rekisteröityä
osakkeenomistajaa, hieman enem-
män kuin vuotta aiemmin.

Osakkeen kehitys
Osakekurssit, euroa
2.1. 8,88 (35,80) avaus
18.4. 12,38 (49,50) ylin
24.10. 8,22 (32,88) alin
30.12. 9,55 (38,20) päätös
(Osakkeiden ositusta edeltävät arvot
sulkeissa)

Huhtamäen osake jakautui neljään
osaan elokuussa 2002 toteutetulla
rahastoannilla, jossa jokaista vanhaa
osaketta kohti annettiin kolme uutta
osaketta. Tämä johdosta osakkeen
hinta aleni teknisenä korjauksena 75
%. Tässä raportissa esiintyvät
osakkeen hintatiedot ja osakeko-
htaiset tunnusluvut on laskettu uuden
osakemääärän perusteella.

Huhtamäen osakekurssin
nousujohteinen kehitys, joka käynnis-
tyi alkuvuodesta 2001, jatkui
markkinoiden laskusuunnasta
huolimatta kesän 2002 lopulle.
Kurssi saavutti huippunsa huhtikuus-
sa, pysyi korkealla tasolla heinäkuun
hermostuneeseen markkinatunnel-
maan saakka ja palautui vielä
elokuussa 12 euron tasolle. Syysku-
ussa osake menetti nopeasti 20 %
arvostaan, ja sen kurssi vaihteli

loppuvuoden 9 euron tuntumassa.
Vuoden päättyessä osake oli
kuitenkin noin 65 % edellä HEX-
yleisindeksin kehitystä vuoden
aikana.

Yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen perusteella hallitus
käynnisti uuden omien osakkeiden
takaisinosto-ohjelman 12.9. Valtuu-
tuksen perusteella yhtiö voi ostaa
enintään 5.061.089 omaa osaketta
eli 5 % liikkeessä olevista osakkeista.
Joulukuun lopussa yhtiön hallussa oli
3.675.500 osaketta, mikä vastaa
3,6 % osakekannasta. Takaisinos-
toihin käytettiin yhteensä 34,1 milj.
euroa, ja yhden osakkeen keskihinna-
ksi tuli 9,28 euroa.

Osakkeen keskimääräinen
päivävaihto Helsingin Pörssissä oli
2,7 milj. euroa. Osakkeen vuosivaihto
nousi 698,7 milj. euroon, mikä oli
116 % yli edellisvuotisen ja 72 %
yrityksen markkina-arvosta vuoden
lopussa. Omien osakkeiden takaisi-
nostojen osuus kokonaisvaihdosta
jäi täten varsin vähäiseksi.

Konsernirakenne
Vuoteen 2002 ei sisältynyt yhtään
yritysostoa tai –myyntiä. Joulukuus-
sa julkistettiin Euroopan ja Pohjois-
Amerikan uusi organisaatio, joka tuli
voimaan 1.1.2003. Sen keskeinen
tavoite on kasvun vauhdittaminen
laajentamalla ja yhdenmukaistamalla
eri markkinoille suunnattua tarjontaa
sekä keskittymällä entistä te-
hokkaammin uuden liiketoiminnan
kehitysmahdollisuuksiin.

Henkilöstö
Vuoden lopussa Huhtamäen palve-
luksessa oli 15.909 työntekijää, 508
vähemmän kuin vuoden 2001
päättyessä. Vähennys johtuu lähinnä
tuotannon rationalisointitoimista.
Henkilöstöä oli vuoden aikana
keskimäärin 16.262; vastaava luku
vuonna 2001 oli 17.237. Yhtiöllä oli
vuoden 2002 lopussa 71 kokonaan
tai yhteisomistettua tuotantolaitosta
sekä lisäksi myynti- ja logistiikkayk-
sikköjä yhteensä 36 maassa.

Emoyhtiön palveluksessa oli
vuoden päättyessä 735 henkilöä,
mihin sisältyy Espoon pääkonttorin
henkilöstö (67) sekä Hämeenlinnan
pakkausvalmistus (668).  Vastaava
vuosikeskiarvo oli 774.

Vuoden 2003 näkymät
Kannattavan kasvun saavuttaminen

on Huhtamäen tärkein tavoite
vuodelle 2003. Euroopan ja Pohjois-
Amerikan toiminnot on organisoitu
uudelleen kasvun ja uuden liiketoimin-
nan vauhdittamiseksi. Uusi johto on
vakauttanut Pohjois-Amerikan food
service –toiminnan, jonka odotetaan
elpyvän useiden suurten asiakkaiden
kanssa jo neuvoteltujen toimitusten
käynnistyessä.

Investoinnit pysyttelevät vuoden
2002 tasolla, ts. noin 120 milj. euron
suuruusluokassa. Amerikassa, Itä-
Euroopassa ja Aasiassa tunnistettui-
hin kasvumahdollisuuksiin tartutaan.

Liiketoiminnan nykyisen tason
uskotaan jatkuvan vuoden 2003
alkupuolella, ja käänteen parempaan
arvioidaan ajoittuvan vuoden
puoliväliin. Vahvemman loppuvuoden
ansiosta koko vuoden tuloksen
odotetaan yltävän samalle tasolle
kuin vuonna 2002.



Tuloslaskelma

Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2002 2001 % 2002 2001 %

LiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihtoLiikevaihto 2.238,72.238,72.238,72.238,72.238,7 2.382,4 -6,0 526,3526,3526,3526,3526,3 577,7 -8,9

KäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökateKäyttökate 326,8326,8326,8326,8326,8 334,4 -2,3 71,871,871,871,871,8 81,6 -12,0

Liikevoitto ennenLiikevoitto ennenLiikevoitto ennenLiikevoitto ennenLiikevoitto ennen

  liikearvon poistoja (EBIT  liikearvon poistoja (EBIT  liikearvon poistoja (EBIT  liikearvon poistoja (EBIT  liikearvon poistoja (EBITA)A)A)A)A) 217,8217,8217,8217,8217,8 221,7 -1,8 45,445,445,445,445,4 55,1 -17,6

LiikevoittoLiikevoittoLiikevoittoLiikevoittoLiikevoitto 175,1175,1175,1175,1175,1 178,3 -1,8 35,535,535,535,535,5 44,2 -19,7

% liikevaihdosta 7,87,87,87,87,8 7,5 - 6,76,76,76,76,7 7,7 -

Rahoituskulut, netto -45,0-45,0-45,0-45,0-45,0 -49,2 8,5 -10,8-10,8-10,8-10,8-10,8 -11,3 4,4

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 1,01,01,01,01,0 1,1 -11,3 0,20,20,20,20,2 0,3 -49,0

VVVVVoitto ennen vähemmistöosuuttaoitto ennen vähemmistöosuuttaoitto ennen vähemmistöosuuttaoitto ennen vähemmistöosuuttaoitto ennen vähemmistöosuutta

  ja veroja  ja veroja  ja veroja  ja veroja  ja veroja 131,1131,1131,1131,1131,1 130,3 0,6 24,824,824,824,824,8 33,2 -25,3

Verot 35,035,035,035,035,0 36,6 -4,4 6,56,56,56,56,5 9,6 -32,3

Vähemmistöosuus 7,87,87,87,87,8 6,6 18,2 2,22,22,22,22,2 2,4 -8,3

NettovoittoNettovoittoNettovoittoNettovoittoNettovoitto 88,388,388,388,388,3 87,1 1,4 16,116,116,116,116,1 21,4 -24,8

Alueet

Liikevaihto

Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2002 2001 % 2002 2001 %

EurooppaEurooppaEurooppaEurooppaEurooppa 1.201,61.201,61.201,61.201,61.201,6 1.233,2 -2,6 283,6283,6283,6283,6283,6 290,7 -2,4

AmerikkaAmerikkaAmerikkaAmerikkaAmerikka 714,5714,5714,5714,5714,5 825,7 -13,5 161,2161,2161,2161,2161,2 201,4 -20,0

Aasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, Afrikka 322,6322,6322,6322,6322,6 323,5 -0,3 81,581,581,581,581,5 85,6 -4,8

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 2.238,72.238,72.238,72.238,72.238,7 2.382,4 -6,0 526,3526,3526,3526,3526,3 577,7 -8,9

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) ja

sitoutuneen pääoman tuotto (RONA)

Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2002 2001 % 2002 2001 %

EurooppaEurooppaEurooppaEurooppaEurooppa 99,299,299,299,299,2 96,3 3,0 18,318,318,318,318,3 23,5 -22,1

% liikevaihdosta 8,38,38,38,38,3 7,8 - 6,56,56,56,56,5 8,1 -

RONA % (12kk liukuva) 14,614,614,614,614,6 14,7 - - - -----

AmerikkaAmerikkaAmerikkaAmerikkaAmerikka 63,663,663,663,663,6 74,6 -14,7 11,711,711,711,711,7 18,8 -37,8

% liikevaihdosta 8,98,98,98,98,9 9,0 - 7,37,37,37,37,3 9,3 -

RONA % (12kk liukuva) 14,814,814,814,814,8 15,8 - - - -----

Aasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, AfrikkaAasia, Oseania, Afrikka 31,931,931,931,931,9 27,6 15,6 8,48,48,48,48,4 8,7 -3,4

% liikevaihdosta 9,99,99,99,99,9 8,5 -   10,310,310,310,310,3 10,2 -

RONA % (12kk liukuva) 15,715,715,715,715,7 12,6 - - - -----



Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto

Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2002 2001 % 2002 2001 %

Consumer GoodsConsumer GoodsConsumer GoodsConsumer GoodsConsumer Goods 1.268,81.268,81.268,81.268,81.268,8 1.295,7 -2,1 288,2288,2288,2288,2288,2 308,6 -6,6

Food ServiceFood ServiceFood ServiceFood ServiceFood Service 969,9969,9969,9969,9969,9 1.086,7 -10,7 238,1238,1238,1238,1238,1 269,1 -11,5

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 2.238,72.238,72.238,72.238,72.238,7 2.382,4 -6,0 526,3526,3526,3526,3526,3 577,7 -8,9

EBITA

Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2002 2001 % 2002 2001 %

Consumer GoodsConsumer GoodsConsumer GoodsConsumer GoodsConsumer Goods 99,199,199,199,199,1 93,0 6,6 16,316,316,316,316,3 22,2 -26,6

% liikevaihdosta 7,87,87,87,87,8 7,2 - 5,75,75,75,75,7 7,2 -

Food ServiceFood ServiceFood ServiceFood ServiceFood Service 95,695,695,695,695,6 105,5 -9,4 22,122,122,122,122,1 28,9 -23,5

% liikevaihdosta 9,99,99,99,99,9 9,7 - 9,39,39,39,39,3 10,7 -

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 194,7194,7194,7194,7194,7 198,5 -1,9 38,438,438,438,438,4 51,1 -24,9

% liikevaihdosta 8,78,78,78,78,7 8,3 - 7,37,37,37,37,3 8,8 -

Konserni nettoKonserni nettoKonserni nettoKonserni nettoKonserni netto 23,123,123,123,123,1 23,2 -0,4 7,07,07,07,07,0 4,1 70,7

YhteensäYhteensäYhteensäYhteensäYhteensä 217,8217,8217,8217,8217,8 221,7 -1,8 45,445,445,445,445,4 55,1 -17,6

% liikevaihdosta 9,79,79,79,79,7 9,3 8,68,68,68,68,6 9,5 -

Muita tietoja

Muutos

2002 2001 %

Voitto osaketta kohti (EUR) 0,880,880,880,880,88 0,74 18,9

Voitto osaketta kohti

  ennen liikearvon poistoja (EUR) 1,301,301,301,301,30 1,11 17,1

Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 8,798,798,798,798,79 8,64 1,7

ROE, % 10,510,510,510,510,5 8,6 22,1

ROI , % 10,010,010,010,010,0 9,6 4,2

ROI ennen liikearvon poistoja, % 12,412,412,412,412,4 11,8 5,1

ROE ennen liikearvon poistoja, % 15,115,115,115,115,1 12,6 19,8

Investoinnit 139,5139,5139,5139,5139,5 144,0 -3,1

Henkilöstö 15.90915.90915.90915.90915.909 16.417 -3,1

Voitto ennen vähemmistöosuutta

  ja veroja milj. euroa 131,1131,1131,1131,1131,1 130,3 0,6

Poistot aineellisista hyödykkeistä 106,1106,1106,1106,1106,1 110,8 -4,2

Poistot aineettomista hyödykkeistä 45,545,545,545,545,5 45,2 0,7

31.12.  31.12. Muutos

2002 2001 %

Nettovelka 850,2850,2850,2850,2850,2 901,1 -5,6

Velkaantumisaste 0,970,970,970,970,97 0,94 -

Seuraavia kursseja on käytetty
valuuttojen muuttamisesa euroiksi:

Tuloslaskelma:
Keskikurssi

2002 GBP 1=1,590
INR 1=0,022
AUD 1=0,576
USD 1=1,058

2001 GBP 1=1,608
INR 1=0,024
AUD 1=0,577
USD 1=1,117

Tase:
Kuukauden lopun kurssi

Joulukuu/02 GBP 1=1,537
INR 1=0,020
AUD 1=0,539
USD 1=0,954

Joulukuu/01 GBP 1=1,643
INR 1=0,024
AUD 1=0,579
USD 1=1,135

Huom. Kaikki osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu, koska liikkeessä olevien osakkeiden
määrä on nelinkertaistunut 29.8.2002.
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Tase

 31.12. % 31.12. %

milj. euroa 2002 2001

Vastaavaa

Aineettomat hyödykkeet  651,3 651,3 651,3 651,3 651,3 26,4  730,7 27,6

Aineelliset hyödykkeet  939,4 939,4 939,4 939,4 939,4 38,1  1.010,3 38,1

Sijoitukset  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 0,3  7,7 0,3

Vaihto-omaisuus  285,6 285,6 285,6 285,6 285,6 11,6  287,9 10,9

Korolliset saamiset 9,29,29,29,29,2 0,3  11,6 0,4

Muut saamiset  519,8 519,8 519,8 519,8 519,8 21,1  584,4 22,0

Rahoitusarvopaperit,

  rahat ja pankkisaamiset  53,7 53,7 53,7 53,7 53,7 2,2  18,2 0,7

 2.465,5 2.465,5 2.465,5 2.465,5 2.465,5 100,0  2.650,8 100,0

Vastattavaa

Oma pääoma 857,7857,7857,7857,7857,7 34,8  874,6 33,0

Vähemmistöosuus 14,714,714,714,714,7 0,6  80,4 3,0

Korollinen vieras pääoma 913,1913,1913,1913,1913,1 37,0  930,9 35,1

Muu vieras pääoma 679,9679,9679,9679,9679,9 27,6  764,9 28,9

2.465,52.465,52.465,52.465,52.465,5 100,0  2.650,8 100,0

Vastuut

31.12. 31.12.

2002 2001

milj. euroa Konserni Emo Konserni Emo

Kiinnitykset  16,0 16,0 16,0 16,0 16,0  14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 7,0 0,2

Takaukset

     Tytäryhtiöiden puolesta ----- 791,9791,9791,9791,9791,9 - 938,4

     Osakkuusyhtiöiden puolesta ----- ----- - 0.4

     Muiden puolesta 1,11,11,11,11,1 1,11,11,11,11,1 1,1 1,1

Leasingvastuut 67,667,667,667,667,6  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  61,1  0,5

Vastuut johdannaissopimuksista

31.12. 31.12.

2002 2001

milj. euroa Konserni Konserni

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 3434343434 68

Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 3636363636 0

Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 8888888888 57

Valuuttaoptiot 00000 0

Korkotermiini- ja futuurisopimukset, brutto 150150150150150 40

Korkotermiinit- ja futuurisopimukset, netto 1111111111 40

Koronvaihtosopimukset 441441441441441 240

Korko-optiot 00000 0


