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OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS TAMMI-JOULUKUU 2010 
 
Olvi-konsernin tulos ja kasvu oli erinomainen. Tammi-joulukuun myyntivolyymi, liikevaihto 
ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoivat konsernin kaikilla maantieteellisillä 
alueilla.  
 
Tammi-joulukuu lyhyesti: 
 
- Olvi-konsernin myynti kasvoi 12,6 prosentilla 472 (419) miljoonaan litraan 
- konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosentilla 267,5 (244,2) miljoonaan euroon 
- konsernin liikevoitto kasvoi 9,8 prosentilla 30,5 (27,8) miljoonaan euroon 
- Valko-Venäjän liiketoiminta on kehittynyt hyvin. Investointiohjelma on käynnistynyt  
  suunnitellusti 
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 2,41 (2,15) euroa, hallitus ehdottaa osingoksi  
  1,00 (0,80) euroa osakkeelle 
- omavaraisuusaste parani 54,7 (47,3) prosenttiin  
 
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT 
 

 1-12/2010 1-12/2009 Muutos % 

Liikevaihto, MEUR 267,5 244,2 +9,6 

Liikevoitto, MEUR  30,5 27,8 +9,8 

Bruttoinvestoinnit, MEUR 24,5 48,4 -49,4 

Tulos/osake, EUR 2,41 2,15 +12,1 

Oma pääoma/osake, EUR 12,25 10,56 +16,0 

Omavaraisuusaste, %  54,7 47,3  

Velkaantumisaste, % 29,5 48,0  
 
Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho tulosjulkistuksen yhteydessä: ”Olvi-konsernin vuoden 
2010 tulos ja kasvu olivat erinomaiset. Kokonaismarkkina-asemamme vahvistui koko 
toimialueellamme ja Olvi-konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius paranivat edelleen. 
Vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi. Siihen vaikuttivat tehostuneen 
tuotannollisen toiminnan mahdollistama hyvä toimitusvarmuus, vuoden aikana lanseeratut 
onnistuneet uutuustuotteet kannattaviin tuoteryhmiin sekä viime kesän poikkeuksellisen 
hyvä sää, joka vaikutti erityisesti kivennäisvesien, virvoitusjuomien, mehujen ja 
siiderin myynnin kasvuun.”    
 
OLVI-KONSERNIN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Tammi-joulukuu 2010 
 
Tammi-joulukuussa 2010 Olvi-konsernin myynti oli 472 (419) miljoonaa litraa. Kasvu oli 53 
miljoonaa litraa, 12,6 prosenttia. Myynti parani kaikilla toiminta-alueilla ollen 
kaikkien aikojen paras.  
 
Tammi-joulukuussa kotimaan myynti kasvoi 7 miljoonalla, Baltian myynti 29 miljoonalla ja 
Valko-Venäjän myynti 24 miljoonalla litralla.  
 
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa oli 267,5 (244,2) miljoonaa euroa. Kasvu oli 23,3 
miljoonaa euroa, 9,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla Olvi-konsernin toiminta-
alueilla hyvän myynnin kehityksen johdosta. 
 
Kotimaan liikevaihto oli 111,0 (104,5) miljoonaa euroa. Baltian tytäryhtiöiden 
liikevaihto oli 127,8 (119,9) miljoonaa euroa ja Valko-Venäjän liikevaihto 40,8 (30,3) 
miljoonaa euroa.  Liikevaihto kasvoi kotimaassa 6,5 miljoonaa euroa, 6,2 prosenttia, 
Baltiassa 7,9 miljoonaa euroa, 6,6 prosenttia ja Valko-Venäjällä 10,5 miljoonaa euroa, 
34,6 prosenttia.  
 
Olvi-konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 30,5 (27,8) miljoonaa euroa, 11,4 (11,4) 
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 2,7 miljoonaa euroa, 9,8 prosenttia. 
Konsernin edellisvuoden liikevoittoon sisältyi 3,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia, OAO 
Lidskoe Pivon vanhentuneiden velkojen tulouttamisesta aiheutuneita tuottoja. Konsernin 
vertailukelpoinen liikevoitto parani 5,9 miljoonaa euroa vuonna 2010, 24,3 prosenttia. 
Vertailukelpoinen liikevoitto parani selvästi kaikilla Olvi-konserniin kuuluvilla 
yhtiöillä vuoteen 2009 verrattuna.  
 



Kotimaan liikevoitto parani 2,1 miljoonalla eurolla 11,7 (9,6) miljoonaan euroon. 
Kotimaan liikevoitto sisältää 0,6 miljoonaa euroa käytöstä poistettujen tuotantokoneiden 
myynnistä aiheutuvaa myyntivoittoa ja 0,6 miljoonaa euroa epäkuranttien päällysteiden 
romutuksesta johtuvia kuluja. 
 
Baltian liikevoitto parani 2,9 miljoonalla eurolla 15,0 (12,1) miljoonaan euroon. Valko-
Venäjän liikevoitto pieneni 1,4 miljoonalla eurolla 4,4 (5,8) miljoonaan euroon. Valko-
Venäjän vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa 2009, ilman kertaluonteisia, 
vanhentuneiden velkojen tulouttamisesta aiheutuneita tuottoja oli 2,6 miljoonaa euroa. 
Valko-Venäjän vuoden 2010 kumulatiivinen liikevoitto parani siten 1,8 miljoonaa euroa 
verrattuna vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon. 
  
Konsernin katsauskauden voitto verojen jälkeen oli 25,3 (23,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiön 
omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-joulukuussa 2,41 
(2,15) euroa. 
 
Loka-joulukuu 2010 
 
Myynti loka-joulukuussa oli 107 (93) miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 14 miljoonaa litraa, 
14,6 prosenttia. Myynti kasvoi kaikilla Olvi-konsernin toiminta-alueilla. 
 
Kotimaassa myynti kasvoi 3 miljoonalla 34 (31) miljoonaan litraan ja Baltiassa 6 
miljoonalla 53 (47) miljoonaan litraan. Valko-Venäjällä myynti parani merkittävästi 6 
miljoonalla litralla 24 (18) miljoonaan litraan. Konsernin sisäinen myynti pieneni 
neljännen kvartaalin aikana 2 miljoonalla litralla.  
 
Olvi-konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 61,4 (52,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto 
kasvoi 8,9 miljoonaa euroa, 17,0 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonalla 
eurolla 27,1 (24,6) miljoonaan euroon, 10,3 prosenttia. Baltian liikevaihto oli 26,9 
(23,8) miljoonaa euroa, kasvu 3,1 miljoonaa euroa, 13,2 prosenttia. Valko-Venäjän 
liikevaihto parantui merkittävästi myyntivolyymien kasvusta johtuen. Valko-Venäjän 
liikevaihto oli 9,6 (5,5) miljoonaa euroa, kasvu 4,1 miljoonaa euroa, 73,3 prosenttia. 
 
Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,8 (3,2) miljoonaa euroa, 4,6 
(6,2)prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pieneni 0,4 miljoonalla eurolla, 13,7 
prosenttia. Edellisvuoden neljännen kvartaalin liikevoittoon sisältyi 2,1 miljoonan euron 
kertaluonteinen, OAO Lidskoe Pivon vanhentuneiden velkojen tulouttamisesta aiheutunut 
tuotto. Vuoden 2010 loka-joulukuun liikevoitto kasvoi edellisvuoden vertailukelpoiseen 
liikevoittoon verrattuna 1,6 miljoonalla eurolla.   
 
Kotimaan liikevoitto pieneni 0,1 miljoonalla eurolla. Katsauskauden liikevoittoon 
sisältyi 0,6 miljoonaa euroa epäkuranttien päällysteiden romutuksesta aiheutuvia kuluja. 
Baltian liikevoitto kasvoi 1,4 miljoonalla eurolla. Valko-Venäjän liikevoitto oli -0,1 
(1,6) miljoonaa euroa, pienentyen 1,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2009 vertailukelpoiseen 
liikevoittoon verrattuna Valko-Venäjän liikevoitto kasvoi 0,3 miljoonalla eurolla.  
  
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Toiminnan kausiluonteisuus 
 
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien 
maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne 
vaihtelevat vuodenaikojen, vallitsevien sää- ja ympäristöolosuhteiden sekä kunkin 
segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. 
 
EMOYHTIÖ OLVI OYJ (Olvi) 
 
Tammi-joulukuu 2010 
 
Suomen juomamarkkinat pienenivät tammi-joulukuussa Panimoteollisuusliiton tilaston mukaan 
yhteensä noin 3 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Myynti laski oluissa -5,7 ja 
siidereissä -5,4 prosenttia. Lonkeroissa myynnin lasku oli -2,3 ja virvoitusjuomissa -1,5 
prosenttia. Ennätyksellisen lämpimän kesäsään johdosta kivennäisvesien myynti nousi yli 
10 prosentilla. Panimoteollisuusliiton tilasto sisältää vain suurimpien panimoalan 
yritysten tiedot ja tilastosta puuttuvat lisäksi private label –tuotteiden myynti ja 
maahantuonti, joten tilastosta saatavat tiedot ovat niiltä osin puutteellisia.  
 
Olvin myynti kasvoi virvoitusjuomia lukuun ottamatta kaikissa tuoteryhmissä. Olvin myynti 
tammi-joulukuussa oli 137 (130) miljoonaa litraa. Myyntivolyymi kasvoi 7 miljoonaa 
litraa, 5,5 prosenttia. 
 



Vuonna 2010 siidereiden myynti kasvoi 30 prosenttia ja lonkeroiden myynti 18 prosenttia. 
Siidereiden myyntiä kasvattivat hyvän vastaanoton juomamarkkinoilla saaneet Olvi-
siiderit. Olvi Karpalolonkeron ja Olvi Kultalonkeron suosio markkinoilla on edelleen 
vahva.  
 
Oluiden myynti kasvoi 4 prosenttia ja kivennäisvesien myynti 21 prosenttia, 
virvoitusjuomien myynti laski edellisvuodesta. Kivennäisvesien myynti lisääntyi 
erityisesti pitkälle syyskesään asti kestäneen lämpimän ja aurinkoisen sään johdosta. 
 
Panimoteollisuusliiton tilaston mukaan Olvin kokonaismarkkinaosuus vahvistui vuoden 2010 
aikana. Katsauskauden päättyessä Olvin markkinaosuus oluissa oli 24 (22) prosenttia. 
Siidereissä ja lonkeroissa keskimäärin 23 (19) prosenttia sekä kivennäisvesissä 23 (18) 
prosenttia ja virvoitusjuomissa 4 (5) prosenttia.  
 
Olvin vienti ja verovapaa myynti vuonna 2010 oli 4 (5) miljoonaa litraa. 
 
Olvin vuoden 2010 liikevaihto kasvoi myyntivolyymien kasvun ansiosta 111,0 (104,5) 
miljoonaan euroon, kasvua 6,5 miljoonaa euroa, 6,2 prosenttia.    
 
Olvin liikevoitto parani merkittävästi. Se oli tammi-joulukuussa 11,7 (9,6) miljoonaa 
euroa, 10,5 (9,2) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 2,1 miljoonalla eurolla, 
22,0 prosentilla. Kannattavuuden parantumisen mahdollisti toimintojen tehostuminen, 
tuotantokapasiteetin lisääntyminen, kustannustehokkuus sekä onnistuneet olut-, lonkero- 
ja siiderituoteryhmien uutuudet. Liikevoittoon sisältyy 0,6 miljoonaa euroa käytöstä 
poistettujen tuotantokoneiden myynnistä aiheutuvaa myyntivoittoa ja 1,2 miljoonaa euroa 
epäkuranttien päällysteiden romutuksesta johtuvia kuluja.  
 
Loka-joulukuu 2010 
 
Olvin myynti vuoden neljännellä neljänneksellä oli 34 (31) miljoonaa litraa, kasvua 3 
miljoonaa litraa 11,4 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonalla eurolla, 10,3 
prosentilla, 27,1 (24,6) miljoonaan euroon.  
 
Loka-joulukuun liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. 
Epäkuranttien päällysteiden romutuskulut, 0,6 miljoonaa euroa, kohdistuvat kokonaan 
vuoden viimeiselle neljännekselle.  
 
AS A. LE COQ (A. Le Coq) 
 
Tammi-joulukuu 2010 
 
Viron tytäryhtiön A. Le Coqin myynti oli tammi-joulukuussa 125 (113) miljoonaa litraa. 
Myynti kasvoi 11 miljoonaa litraa, 10,1 prosenttia.  
 
Oluiden myynti kasvoi 9 prosenttia ja lonkeroiden myynti 6 prosenttia siiderin myynnin 
pysyessä lähes edellisvuoden tasolla. 
 
A. Le Coq on Viron olutmarkkinoiden markkinajohtaja noin 40 (40) prosentin 
markkinaosuudellaan (markkinaosuudet AC Nielsenin tilastoista loka-marraskuuta 2010).  
A. Le Coqin markkinaosuus lonkeroissa on 53 (60) prosenttia ja siidereissä 47 (53) 
prosenttia. A. Le Coq on selvä markkinajohtaja Virossa sekä lonkeroissa että siidereissä.  
 
Kesän lämpimän sään johdosta virvoitusjuomien myynti kasvoi merkittävästi, 18 prosenttia, 
ja ACE-juomien 12 prosenttia. Kivennäisvesien myynti oli 3 prosenttia edellisvuotta 
suurempi. Mehujen myynti pysyi edellisvuoden tasolla. Virvoitusjuomien markkinaosuus 
marraskuun 2011 lopussa oli 29 prosenttia ja kivennäisvesien 13 prosenttia. Mehujen ja 
mehujuomien myynnissä A. Le Coq on markkinajohtaja 22 prosentin osuudellaan 
tetrapakkauksissa ja 44 prosentin osuudellaan muissa pakkauksissa.  
 
Yhtiön vienti ja verovapaa myynti kasvoi 32,3 prosentilla edellisvuodesta 4 (3)miljoonaan 
litraan.  
 
Yhtiön liikevaihto vuonna 2010 oli 69,9 (65,2) miljoonaa euroa, kasvua 4,7 miljoonaa 
euroa, 7,3 prosenttia.   
 
Liikevoitto kasvoi selvästi 1,7 miljoonalla eurolla 11,9 (10,2) miljoonaan euroon, 17,2 
prosenttia. Liikevoitto oli 17,0 (15,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoiton kasvun 
mahdollisti tuotannollisen toiminnan kustannustehokkuus ja myyntivolyymien kasvu. 
 
 
 



 
 
Loka-joulukuu 2010 
 
A. Le Coqin neljännen kvartaalin myynti oli 27 (24) miljoonaa litraa, kasvua edelliseen 
vuoteen 3 miljoonaa litraa, 9,9 prosenttia. Liikevaihtoa kertyi loka-joulukuussa 14,9 
(13,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 1,3 miljoonaa euroa, 9,6 prosenttia.   
 
Yhtiön liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 2,0 (1,3) miljoonaa euroa, 
kasvua 0,7 miljoonaa euroa, 57,1 prosenttia.  
 
A/S CESU ALUS (Cesu Alus) 
 
Tammi-joulukuu 2010 
 
Latviassa toimivan Cesu Alus –yhtiön myynti tammi-joulukuussa oli 69 (59) miljoonaa 
litraa. Myynti kasvoi 10 miljoonaa litraa, 16,6 prosenttia. Oluen myynti kasvoi 17 
prosenttia ja virvoitusjuomien myynti 49 prosenttia. Siidereiden ja lonkeroiden myynti 
laski 9 prosenttia kokonaismarkkinoiden laskiessa.  
 
Cesu Alus –yhtiön markkinaosuus Latvian olutmarkkinoista on 32 (33)(AC Nielsen joulukuu 
2010 tilasto), siiderimarkkinoista 56 (45) prosenttia ja lonkeromarkkinoista 45 (41)(AC 
Nielsen loka-marraskuun 2010 tilasto). Siidereissä Cesu Alus on selkeä markkinajohtaja. 
Oluissa ja siidereissä Cesu Alus on vahva markkinakakkonen. Yhtiön markkinaosuudet 
vahvistuivat siidereissä ja lonkeroissa myynnin laskusta huolimatta.  
 
Yhtiön liikevaihto oli tammi-joulukuussa 31,4 (30,0) miljoonaa euroa, kasvua 1,4 
miljoonaa euroa, 4,7 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli selvästi myyntivolyymin kasvua 
pienempi liikevaihdon keskihinnan alentumisen johdosta, johon taas vaikutti maassa 
vallinneen taloudellisen laman aiheuttama kulutuksen siirtyminen edullisempiin 
tuotteisiin.  
 
Vuoden 2010 liikevoitto oli 1,7 (1,0) miljoonaa euroa, 5,5 (3,4) prosenttia 
liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 0,7 miljoonaa euroa. Liikevoiton parantuminen ajoittui 
selkeästi vuoden kolmannelle kvartaalille. Liikevoiton parantumisen mahdollistivat 
myyntivolyymien kasvu, toiminnan tehokkuuden parantuminen sekä säästöt materiaali- ja 
logistiikkakuluissa sekä liiketoiminnan muissa kuluissa.   
 
Loka-joulukuu 2010 
 
Cesu Alus –yhtiön myynti vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 14 (12) miljoonaa litraa, 
kasvua 2 miljoonaa litraa, 15,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 0,8 miljoonalla eurolla, 
15,7 prosentilla, 6,0 (5,2) miljoonaan euroon.  
 
Yhtiön liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna 0,2 miljoonalla eurolla.   
 
AB RAGUTIS (Ragutis) 
 
Tammi-joulukuu 2010 
 
Liettuassa toimivan Ragutis–yhtiön myynti kasvoi tammi-joulukuussa 7 miljoonalla litralla 
59 (52) miljoonaan litraan, kasvua 14,2 prosenttia. Oluen ja lonkeron myynnit kasvoivat 
12 prosentilla ja siidereiden myynti 7 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. 
Virvoitusjuomissa oli peräti 21 prosentin kasvu, lämpimästä kesäsäästä ja erityisesti 
virvoitusjuomatuoteryhmään kuuluvan kvassin hyvästä myynnin kehityksestä johtuen.  
 
Yhtiön kokonaismarkkina-asema on vahvistunut Liettuan juomamarkkinoilla. Yhtiön 
markkinaosuus oluissa on noin 13 (10) prosenttia. Siidereissä ja lonkeroissa yhtiö on 
selkeä markkinajohtaja 48 (33) prosentin markkinaosuudellaan siidereissä ja 40 (42) 
prosentin markkinaosuudella lonkeroissa. Myös kvassi-markkinoilla yhtiö on 
markkinajohtaja 34 (30) prosentin markkinaosuudellaan.(Markkinaosuudet NC Nielsenin 
tilastoista loka-marraskuu 2010)   
 
Yhtiön liikevaihto tammi-joulukuussa oli 26,4 (24,6) miljoonaa euroa, kasvua 1,8 
miljoonaa euroa, 7,0 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna liikevaihto kasvoi 
myyntivolyymia vähemmän liikevaihdon hieman alemman keskihinnan johdosta.  
   
Yhtiön liikevoitto vuonna 2010 parani 0,5 miljoonalla eurolla. Liikevoitto oli 1,4 (0,9) 
miljoonaa euroa, 5,4 (3,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parantui 
myyntivolyymien kasvun ansiosta.  
 



Loka-joulukuu 2010 
 
Ragutis–panimon myynti loka-joulukuussa oli 13 (11) miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 2 
miljoonaa litraa, 18,9 prosenttia. 
 
Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 5,9 (4,9) miljoonaa euroa, kasvua 1,0 
miljoonaa euroa, 20,6 prosenttia.  
 
Yhtiön liiketulos pieneni 0,4 miljoonalla eurolla saavuttaen.  
 
OAO LIDSKOE PIVO (Lidskoe Pivo) 
 
Tammi-joulukuu 2010 
 
Valko–Venäjällä toimivan Lidskoe Pivon toiminta kehittyi vuoden 2010 aikana erityisen 
hyvin. 
 
Yhtiön myynti vuonna 2010 oli 111 (87) miljoonaa litraa, kasvua 24 miljoonaa litraa, 27,3 
prosenttia. Oluiden myynti kasvoi 17 prosenttia, virvoitusjuomien ja kvassin 41 
prosenttia, kivennäisvesien 35 prosenttia sekä lonkeroiden 4 prosenttia. Mehujen ja 
mehujuomien myynti lisääntyi vuoden aikana merkittävästi, 65 prosenttia. 
 
Lidskoe Pivo on Valko-Venäjän kvassi-markkinoiden markkinajohtaja 59 (52) prosentin 
osuudellaan. Panimon markkinaosuus on kasvanut sekä oluissa että lonkeroissa. Oluissa 
Lidskoe Pivon markkinaosuus vuonna 2010 oli 10 (8) prosenttia ja lonkeroissa 29 (22) 
prosenttia. Virvoitusjuomissa yhtiön markkinaosuus oli edellisvuoden tasolla, 
virvoitusjuomissa 5 ja vesissä 2 prosenttia.(Markkinaosuudet AC Nielsen joulukuu 2010.)  
 
Yhtiön vienti kasvoi 3 miljoonalla litralla 6 (3) miljoonaan litraan, kasvua 122,4 
prosenttia.   
 
Yhtiön liikevaihto vuonna 2010 kasvoi merkittävästi 10,5 miljoonalla eurolla, 34,6 
prosentilla 40,8 (30,3) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvun mahdollistivat 
myyntivolyymien hyvä kasvu ja edellisvuodesta hieman parantunut liikevaihdon keskihinta. 
 
Tammi-joulukuun aikana Lidskoe Pivolle kertyi liikevoittoa 4,4 (5,8) miljoonaa euroa, 
10,9 (19,1) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pienentyi edellisvuoteen verrattuna 
1,4 miljoonaa euroa, 23,3 prosenttia. Vuonna 2009 yhtiön liikevoittoon sisältyi 3,2 
miljoonan euron kertaluontoinen tuottokirjaus vanhentuneista veloista. Vuoden 2009 
vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna vuoden 2010 liikevoitto kasvoi 1,8 
miljoonalla eurolla, 69 prosenttia.    
 
Loka-joulukuu 2010 
 
Lidskoe Pivon myynti vuoden neljännellä kvartaalilla oli 24 (18) miljoonaa litraa, kasvua 
6 miljoonaa litraa, 29,9 prosenttia.  
 
Yhtiön liikevaihto kasvoi 4,1 miljoonalla eurolla, 73,3 prosentilla 9,6 (5,5) miljoonaan 
euroon. 
 
Lidskoe Pivon liikevoitto loka-joulukuussa oli tappiollinen -0,1 (1,6) miljoonaa euroa, 
laskua 1,7 miljoonaa euroa, 108,4 prosenttia. Lidskoe Pivon vuoden 2009 neljännen 
kvartaalin liikevoittoon sisältyi 2,1 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto 
vanhentuneiden velkojen tulouttamisesta. Vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuussa 
2009 oli -0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liikevoitto parani 
vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna 0,3 miljoonalla eurolla 71,9 
prosentilla. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2010 lopussa oli 236,1 (237,2) miljoonaa 
euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2010 lopussa 12,25 (10,56) euroa, kasvua 1,69 
euroa per osake, 16,0 prosenttia. Omavaraisuusaste ylitti Olvi-konsernin pitkän tähtäimen 
tavoitteen, joka on 50 prosenttia. Toteutuma joulukuun lopussa oli 54,7 (47,3) 
prosenttia, parannusta edellisvuodesta merkittävästi 7,4 prosenttiyksikköä. Myös 
velkaantumisaste pieneni 48,0 prosentista 29,5 prosenttiin. Maksuvalmiutta kuvaava 
current ratio oli 1,3 (1,1).  
 
Korollisia velkoja oli vuoden 2010 lopussa 46,1 (62,3) miljoonaa euroa, josta 
lyhytaikaisten velkojen osuus oli 8,7 (26,2) miljoonaa euroa. 
 



Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2010 olivat 24,5 (48,4) miljoonaa euroa. 
Investoinneista 4,8 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, minkä lisäksi yhtiö käytti 
0,5 miljoonaa euroa omistuksen lisäämiseen Lidskoe Pivo –yhtiöstä. 4,2 miljoonaa euroa 
kohdistui Baltian tytäryhtiöihin ja 15,0 miljoonaa euroa OAO Lidskoe Pivon 
investointeihin. Investoinnit kohdistuivat tuotanto- ja varastokapasiteetin nostamiseen.  
 
Suurimmat investoinnit kotimaassa vuonna 2010 olivat etiketöinti-, pahvipakkaus- ja 
käärintäkoneet, sekä varaston sisäisen logistiikan kehittäminen. Baltiassa suurimmat 
investoinnit olivat A. Le Coqin uudet lasi- ja PET -pulloformaatit, hiivaseparaattori ja 
tetrapakkauslinjan kierrekorkkikone, Cesu Alus –yhtiön uusi täyttö-, etiketöinti- ja 
korkituskone, uusi pulloformaatti sekä paineilmakompressori, Ragutis –yhtiön 
käymistankki- ja jätehiivakellareiden laajennukset sekä keittämön vedenkäsittelylaitteet. 
Valko-Venäjälle aloitettiin uuden varaston ja täyttölinjojen rakentaminen sekä 
tankkikellarin ja suodatusosaston laajentaminen. Myös kylmäkonelaitteistoa uusittiin. 
Investoinnit valmistuvat kevään 2011 aikana.  
 
TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET  
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä 
prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa 
olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen 
päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.   
 
Suomi, emoyhtiö Olvi  
 
OLVI Lonkero on päivittäistavarakaupan myydyin lonkeromerkki (Nielsen HomeScan). 
Tammikuussa 2011 OLVI Lonkero laajentui myös mietoihin lonkeroihin uudella OLVI Mieto 
Greippilonkero 0,5 L pullolla (alk. 2,6 % til.) 
 
Tytäryhtiöt 
 
Virolainen A. Le Coq lanseerasi valkovenäläisen Lidskoe Pivon päätuotteen Lidskoe 
Premiumin 0,5 litran tölkissä. Kokonaan uusi kategoria Olvi-konsernille olivat mixerit. 
Niille A. Le Coq loi uuden brändin Royal Club. Royal Club Tonic, Bitter Lemon, Soda Water 
ja Ginger Ale pakataan 0,33 litran tölkkeihin. Markkinajohtaja mehumerkkiä Auraa 
laajennettiin uusilla 2 litran pakkauksilla. 
 
Latvialainen Cesu Alus lanseerasi tammikuussa Cesu 14 Red Russian valmiin 
alkoholijuomasekoituksen 0,28 litran pullossa. Virvoitusjuoma Lemonade lanseerattiin 0,33 
litran tölkissä. Latvian myydyin energiajuoma Dynamite saa helmikuussa uuden enemmän 
kofeiinia sisältävän Dynami:t Blue –version 0,5 litran muovipullossa. 
 
Liettualainen Ragutis lanseeraa helmikuussa 2011 valkovenäläisen Lidskoe Pivon 
päätuotteen Lidskoe Premiumin 0,5 litran tölkissä. 
 
Valkovenäläinen Lidskoe Pivo lanseerasi markkinoille FIZZ-siideribrändin. Tuote on 
saatavilla omena- ja päärynäversioina sekä 1 litran että 1,5 litran muovipulloissa. 
Valko-Venäjän markkinoilla oli aiemmin tarjolla vain yksi siiderimerkki joten FIZZ’ille 
voidaan ennakoida erinomaista kasvua ja kysyntää. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 2051 (2076) henkilöä.  
Konsernin henkilöstön määrä väheni keskimäärin 25 henkilöllä, 1,2 prosentilla. Joulukuun 
2010 lopussa henkilöstön määrä oli yhteensä 1973 (1997). 
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain: 
 
Suomi  378 (377) 
Viro  312 (337) 
Latvia  207 (206)  
Liettua  195 (195) 
Valko-Venäjä  959 (961) 
Yhteensä             2051(2076) 
 
 
 
 
 
 



KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET VUONNA 2010 
 
Olvi lisäsi vuoden 2010 heinäkuussa omistustaan valkovenäläisestä Lidskoe Pivo –panimosta 
87,84 prosentista 91,58 prosenttiin. Olvin omistusosuus latvialaisesta Cesu Alus -
yhtiöstä nousi vuoden aikana 99,30 prosentista 99,37 prosenttiin. Olvin omistusosuus A. 
Le Coq -yhtiöstä on 100,00 prosenttia ja Ragutis–yhtiöstä 99,57 prosenttia.   
 
OLVI A-OSAKE JA OSAKEMARKKINAT  
 
Olvin osakepääoma oli joulukuun 2010 lopussa 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 
10 379 404 kappaletta, joista 8 513 276 eli 82,0 prosenttia oli A-osakkeita ja 1 866 128 
eli 18,0 prosenttia K-osakkeita. Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja K-osake 
kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon. 
 
Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2010 
lopussa 30,70 euroa (26,49 vuoden 2009 lopussa). A-osakkeen ylin kurssi tammi-joulukuussa 
2010 oli 31,45 euroa ja alin 24,01 euroa. Keskikurssi oli 28,05 euroa (19,29 vuonna 
2009). 
 
Joulukuun 2010 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 261,4 (225,5) miljoonaa euroa ja 
kaikkien osakkeiden markkina-arvo 318,6 (275,0) miljoonaa euroa. A-osakkeita vaihdettiin 
tammi-joulukuun 2010 aikana 1 628 258 (2 223 423) kappaletta.  
 
Olvin osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2010 lopussa 8089. Ulkomaalaisten sekä 
ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien 
kokonaismäärästä oli 18,9 prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 6,4 prosenttia.  
 
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty tilinpäätöstiedotteen 
taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, 
kohdassa 10. 
 
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 
 
Olvin hallitus on 26.1.2006 päättänyt Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkempi kuvaus järjestelmästä on 
tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 5.  
 
OMAT OSAKKEET  
 
Olvin hallussa vuoden 2010 aikana olleiden omien osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut 
muutoksia vuoden 2010 aikana. Joulukuun 2010 lopussa omia A-osakkeita oli Olvin hallussa 
12 400 kappaletta. Olvin hallussa olevat omat osakkeet on selvitetty 
tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.    
 
ANNETUT PÖRSSITIEDOTTEET JA LIPUTUSILMOITUKSET VUODEN 2010 AIKANA 
 
Säännöllisten tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedotteiden lisäksi Olvi julkaisi 24.9.2010 
pörssitiedotteen, jossa yhtiö ilmoitti nostavansa vuoden 2010 tulosnäkymiään. Olvi arvioi 
koko vuoden 2010 vertailukelpoisen liiketuloksensa muodostuvan selvästi edellisvuotta 
paremmaksi. Vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2009 oli 24,5 miljoonaa euroa. 
Aikaisemmin yhtiö arvioi vuoden 2010 vertailukelpoisen liiketuloksen olevan vuoden 2009 
tasolla. 
 
Olvi ei saanut liputusilmoituksia vuoden 2010 aikana. 
 
RISKIENHALLINTA 
 
Olvi-konserni on alttiina riskeille, jotka voivat johtua konserniin kuuluvien yhtiöiden 
operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista.    
 
Konsernin riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja päivittäistä toimintaa.  
Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja liiketoiminnan 
jatkuvuus.  Olvi-konsernissa keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, 
seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Tunnistetuista riskeistä arvioidaan riskin 
toteutumisen vaikutuksia, laajuutta ja todennäköisyyttä sekä keinoja riskin poistamiseen 
tai pienentämiseen. 
 
 
 
Tämän lisäksi riskienhallinta pyrkii tunnistamaan ja käyttämään hyväksi liiketoiminnassa 
esiin tulevia mahdollisuuksia.    



 
Olvi toimii kansainvälisesti ja sen liiketoimintaan liittyy valuuttakurssivaihteluista 
aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja myyntien rahavirroista sekä ulkomaisten 
tytäryhtiöiden tase-erien muuntamisesta euroiksi. Olvi-konsernin emoyhtiö hoitaa 
keskitetysti rahoitus- ja valuuttariskejä yhtiön hallituksen linjausten mukaan. 
 
Olvin toiminnot ovat riippuvaisia materiaalihallinnon, tuotantolaitosten, logistiikan 
sekä IT-järjestelmien toimintavarmuudesta. Näihin liittyvien riskien realisoitumista 
pyritään ennalta ehkäisemään prosessien jatkuvalla analysoinnilla sekä kehittämisellä. 
Olvi-konsernin yhtiöt ovat varautuneet omaisuusvahinkoihin ja liiketoiminnan 
keskeytymisiin vakuutuksin, joiden kattavuus tarkistetaan vuosittain.    
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT LIIKETOIMINNASSA  
 
Talouden elpyminen Baltiassa voi kääntyä uudelleen heikkenevään suuntaan, mikä 
vauhdittaisi Baltian maiden kokonaisjuomamarkkinoiden laskua edelleen. Kuluttajien 
heikkenevä ostovoima vähentäisi kalliimpien tuotteiden kysyntää ja ohjaisi sitä alemman 
hintakategorian tuotteisiin, jolloin alueella toimivien yhtiöiden liikevaihto laskee ja 
kannattavuus heikkenee.    
  
Taloustilanteen heikkeneminen voi vaikuttaa asiakkaiden maksukykyyn ja –aikatauluihin 
sekä johtaa luottotappioihin. Myyntisaamisten valvontaa on tehostettu luottotappioriskien 
ennaltaehkäisemiseksi. Luottotappioriskiä pienentää toisaalta se, että Olvi-konsernin 
asiakaskunta on laaja jakautuen usean eri maan alueelle. 
 
Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen ja edelleen matalana pysytellyt korkotaso 
vakauttavat kulutuskysynnän kehitysnäkymiä kotimaassa. Kuitenkin kaikenlaisen verotuksen 
kiristyminen ja toimintaa rajoittavan sääntelyn lisääntyminen yhdessä 
rahoitusmarkkinoilla ilmenevien mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutuksien kanssa 
luovat merkittävää epävarmuutta talouskehitykseen.   
 
Toimintaan Valko-Venäjällä liittyy maariskejä: Viranomaistoiminnan ennakoimattomuus ja 
nopeat muutokset laeissa, lakien tulkinnassa ja soveltamisessa voivat vaikeuttaa 
liiketoimintaa ja hidastaa investointien valmistumista ja hyödyntämistä maassa. Myös 
Valko-Venäjän taloudellinen tila voi ajautua huonompaan suuntaan, mikä heikentää Lidskoe 
Pivon kasvumahdollisuuksia ja voi alentaa kannattavuutta.  
  
LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Olvi-konsernilla on hyvät lähtöasemat vuodelle 2011. Kannattavuuden arvioidaan säilyvän 
vuoden 2010 hyvällä tasolla.   
 
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 
 
Olvi Oyj:n osingonjakopolitiikka on aktiivista ja tulokseen perustuvaa. 
 
Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 39,7 (40,5) miljoonaa euroa, 
josta tilikauden voitto oli 7,5 (6,0) miljoonaa euroa. 
 
Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen 
käyttämistä seuraavasti: 
 
1) osinkona jaetaan 1,00 euroa vuodelta 2010 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli 
yhteensä 10,4 (8,3) miljoonaa euroa. Osinko on 41,5 (37,2) prosenttia Olvi-konsernin 
osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingon maksun 
täsmäytyspäivänä 12.4.2011 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään 
Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 19.4.2011. 
2) Emoyhtiön vapaaseen pääomaan jätetään 29,3 miljoonaa euroa. 
 
VUOSIKOOSTE 
 
Vuosikooste yhtiön vuoden 2010 aikana julkaisemista tiedotteista löytyy osoitteesta 
www.olvi.fi/taloudelliset tiedotteet. 
 
TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2011 
 
Olvi-konsernin vuoden 2010 tilinpäätös, toimintakertomus ja Corporate Governance 
Statement 2010 julkaistaan 17.3.2011. Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään 7.4.2011 Iisalmessa, julkaistaan 17.3.2011. Tilinpäätös, toimintakertomus ja 
yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internet-sivuilta samana päivänä. 
 



Vuoden 2011 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat: 
osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 28.4.2011 
osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 11.8.2011 
osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 27.10.2011 
  
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Lasse Aho, puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600 
 
OLVI OYJ 
Hallitus 
 
TAULUKKO-OSA: 
 
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1 
- tase, taulukko 2 
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3 
- rahavirtalaskelma, taulukko 4 
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko  5 
 
 
 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.olvi.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1 

 

TULOSLASKELMA     

1000 EUR     

 
   10-12/ 

2010 
  10-12/ 

2009 
1-12/ 
2010 

1-12/ 
2009 

     

Liikevaihto 61420 52518 267509 244165 

Liiketoiminnan muut tuotot 325 2457 717 4348 

Liiketoiminnan kulut -54252 -47403 -219101 -203219 

Poistot ja arvonalentumiset -4688 -4322 -18640 -17530 

Liikevoitto 2805 3250 30485 27764 

     

Rahoitustuotot 246 168 514 2315 

Rahoituskulut -168 -403 -1831 -3069 

Rahoituskulut - netto 78 -235 -1317 -754 

     

Tulos ennen veroja 2883 3015 29168 27010 

Verot *) -192 -317 -3909 -4001 

TILIKAUDEN VOITTO 2691 2698 25259 23009 

     

Muut laajan tuloksen erät:     
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät 
muuntoerot 604 -316 557 -6117 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3295 2382 25816 16892 

     

     

Tilikauden voiton jakautuminen    

- emoyhtiön omistajille 2689 2505 24954 22297 

- vähemmistölle 2 193 305 712 

     

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   

 - emoyhtiön omistajille 3242 2437 25405 17467 

 - vähemmistölle 53 -56 411 -575 

     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta    

laskettu laimentamaton ja laimennus-    

vaikutuksella oikaistu      

- tulos/osake, EUR 0,26 0,24 2,41 2,15 

     

*) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.   

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 2 

   

TASE   

1000 EUR   

 31.12.2010 31.12.2009 

   

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Aineelliset hyödykkeet 124857 125268 

Liikearvo 17169 17176 

Muut aineettomat hyödykkeet 1134 953 

Myytävissä olevat sijoitukset 545 288 

Myytävänä olevat muut pitkäaikaiset varat 333  

Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 137 143 

Laskennalliset verosaamiset 1682 909 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 145857 144737 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 35124 35355 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 47270 48703 

   

Rahavarat 7891 8402 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 90285 92460 

VARAT YHTEENSÄ 236142 237197 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma 20759 20759 

Muut rahastot 1092 1092 

Omat osakkeet -222 -222 

Muuntoerot -4402 -4853 

Kertyneet voittovarat 109750 92746 

 126977 109522 

Vähemmistölle kuuluva osuus 2277 2764 

Oma pääoma yhteensä 129254 112286 

   

Pitkäaikaiset velat   

Lainat 35607 36101 

Muut velat 1755 0 

Laskennalliset verovelat 1847 1581 

   

Lyhytaikaiset velat   

Lainat 7578 26238 

Ostovelat ja muut velat 60101 60991 

Velat yhteensä 106888 124911 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 236142 237197 

   

   

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OLVI-KONSERNI    TAULUKKO 3 

        

LASKELMA OLVI-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

        

 Osake- Muut Omien Muunto- Voitto- Vähemmistö-  

1000 EUR pääoma rahastot osakkeiden ero varat osuus Yhteensä 

   rahasto     

        

Oma pääoma 1.1.2009 20759 1092 -63 -23 72339 11618 105722 

Osingonmaksu     -5552  -5552 

Omien osakkeiden hankinta  -159    -159 

Vähemmistön hankinnasta aiheutuva tulos   3662  3662 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -4830 23009 -1287 16892 

Vähemmistölle kuuluva osuus voitosta   -712 712 0 

Vähemmistöosuuden muutos     -8279 -8279 

Oma pääoma 31.12.2009 20759 1092 -222 -4853 92746 2764 112286 

 

 Osake- Muut Omien Muunto- Voitto- Vähemmistö-  

1000 EUR pääoma rahastot osakkeiden ero varat osuus Yhteensä 

        

Oma pääoma 1.1.2010 20759 1092 -222 -4853 92746 2764 112286 

Osingonmaksu     -8345  -8345 

Vähemmistön hankinnasta aiheutuva tulos   395  395 

Tilikauden laaja tulos yhteensä  451 25259 106 25816 

Vähemmistölle kuuluva osuus voitosta   -305 305 0 

Vähemmistöosuuden muutos     -898 -898 

        

Oma pääoma 31.12.2010 20759 1092 -222 -4402 109750 2277 129254 

        

        

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.  

        

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4 

 

RAHAVIRTALASKELMA   

1000 EUR   

 1-12/2010 1-12/2009 

   

Tilikauden voitto 25259 23009 

Oikaisut tilikauden tulokseen 22253 20697 

Käyttöpääoman muutos -1489 -2351 

Maksetut korot -1848 -3538 

Saadut korot 514 663 

Maksetut verot -2767 -3014 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 41922 35466 

   

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -17419 -17457 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -522 -265 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 376 345 

Investoinnit muihin sijoituksiin -257 -2 

Investointien rahavirta (B) -17822 -17379 

   

Osakepääoman korotus 0 0 

Lainojen nostot 25000 20912 

Lainojen takaisinmaksut -41288 -40774 

Omien osakkeiden hankinta 0 -160 
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten lis.(-) / 
väh. (+) -2  

Maksetut osingot -8321 -5411 

Rahoituksen rahavirta (C) -24611 -25433 

   

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) -511 -7346 

   

Rahavarat 1.1. 8402 15748 

Rahavarat 31.12. 7891 8402 

Rahavarojen muutos -511 -7346 

   

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
OLVI-KONSERNI      
      TAULUKKO 5 
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT     
        
Tilinpäätös ajalta 1.1.—31.12.2010 on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on 
noudatettu 31.12.2010 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä niistä annettuja 
virallisia SIC- ja IFRS-tulkintoja.     
        
Yhtiö on noudattanut vuoden 2010 tilinpäätöksen laatimisessa samoja laatimisperiaatteita 
kuin vuositilinpäätöksessään 2009, lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista 
IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:  
       
- IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset  
liiketoimet konsernissa ja soveltamisala    
- IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot  
- IFRS 8 (muutos) Toimintasegmentit    
- IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen     
- IAS 7 (muutos) Rahavirtalaskelma      
- IAS 17 (muutos) Vuokrasopimukset      
- IAS 18 (muutos) Tulouttaminen     
- IAS 36 (muutos) Omaisuuserien arvonalentuminen     
- IAS 38 (muutos) Aineettomat hyödykkeet     
- IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit, kirjaaminen ja arvostaminen   
- IFRIC 9 (muutos) Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarvostaminen   
- IFRIC 16 (muutos) Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset 
      
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta 
tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.     
 
Tilinpäätöstöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten 
yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa 
pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. 
        

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO 

     

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa) 

     

 
  10-12/ 

2010 
  10-12/ 

2009 
 1-12/ 
2010 

 1-12/ 
2009 

     

Olvi-konserni yhteensä 106615 92998 471913 419023 

Suomi 34261 30749 136832 129671 

Viro 26763 24356 124772 113362 

Latvia 13557 11730 68705 58935 

Liettua 13115 11031 59075 51746 

Valko-Venäjä 23803 18327 111323 87453 

- segmenttien välinen myynti -4884 -3195 -28794 -22144 
     

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR) 

     

 
   10-12/ 

2010 
   10-12/ 

2009 
 1-12/ 
2010 

 1-12/ 
2009 

     

Olvi-konserni yhteensä 61420 52516 267509 244165 

Suomi 27155 24612 110989 104511 

Viro  14918 13606 69935 65194 

Latvia 6065 5244 31448 30036 

Liettua 5933 4920 26379 24644 

Valko-Venäjä 9573 5523 40769 30288 



- segmenttien välinen myynti -2224 -1389 -12011 -10508 
   
 
 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR)  

     

 
   10-12/ 

2010 
   10-12/ 

2009 
 1-12/ 
2010 

 1-12/ 
2009 

     

Olvi-konserni yhteensä 2806 3249 30485 27763 

Suomi 913 993 11702 9596 

Viro 2027 1290 11905 10156 

Latvia -8 -226 1714 1019 

Liettua -25 -450 1423 909 

Valko-Venäjä -133 1579 4444 5797 

- eliminoinnit 32 63 -703 286 
 

2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN  

 1-12/2010 1-12/2009 

Suomi 378 377 

Viro 312 337 

Latvia 207 206 

Liettua 195 195 

Valko-Venäjä 959 961 

Yhteensä 2051 2076 
 

3.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT   

 

Johdon työsuhde-etuudet 
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-
etuudet 

1000 EUR   

  1-12/2010  1-12/2009 

   

Toimitusjohtajat 668 620 

Hallituksen puheenjohtaja 225 222 

Muut hallituksen jäsenet 109 110 

Yhteensä 1002 952 
 

4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  

 31.12.2010 

  

A-osakkeita, kpl 8513276 

K-osakkeita, kpl 1866128 

Yhteensä 10379404 

  

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 8513276 

K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 37322560 

Äänimäärä yhteensä, kpl 45835836 

  

Rekisteröity osakepääoma, 1000 EUR 20759 
 
Osakkeille maksettiin osinkoa 0,80 euroa/osake vuodelta 2009 (0,50 euroa/osake vuodelta 
2008), yhteensä 8,3 (5,2) miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 20.4.2010.  
       
A- ja K-osakkeen nimellisarvo/EUR 2,00   
Ääniä / A-sarjan osake 1   



Ääniä / K-sarjan osake 20  
Osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita 
koskeva lunastuslauseke.  
 
5. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT    
    
Olvi Oyj:n hallitus päätti 26.1.2006 Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.   
 
Osakepalkkiojärjestelmä on osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmää ja sen tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden 
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi.    
    
Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2006 ja päättyi 
31.12.2007 ja toinen alkoi 1.1.2008 ja päättyi 31.12.2010. Järjestelmästä maksettavien 
palkkioiden määrä on sidottu Olvi-konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin 
liikevaihdosta laskettuna.    
    
Palkkiot maksetaan osittain Olvi Oyj:n A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava 
osuus kattaa osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ensimmäisen 
ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2008. Osakkeisiin liittyi kielto luovuttaa 
osakkeita kahden vuoden kuluessa osakkeiden saamisesta.     
    
Toisen ansaintajakson palkkiot maksetaan huhtikuussa 2011. Toiselta ansaintajaksolta 
palkkiona saaduista osakkeista saa luovuttaa 50 prosenttia yhden vuoden ja 100 prosenttia 
kahden vuoden kuluttua osakkeiden saamisesta. Osinko-oikeus alkaa sen jälkeen kun 
osakkeet on siirretty avainhenkilöiden arvo-osuustileille.      
    
Tämän kannustinjärjestelmän perusteella toiselta ansaintajaksolta voi vuonna 2011 tulla 
maksettavaksi 11838 osaketta. Tavoitteiden täydellisen saavuttamisen perusteella olisi 
maksettu 48 000 Olvi Oyj:n A-osaketta. Tammi-joulukuussa 2010 Olvi-konsernissa kirjattiin 
siirtovelkoihin ansaintajaksoon 2008—2010 liittyviä kuluja yhteensä 385 (195 vuonna 2009) 
tuhatta euroa.    
    
Järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 20 avainhenkilöä.  
  
Tällä kannustinjärjestelmällä ei ole laimennusvaikutusta. Olvi-konsernilla ei ole 
optioita.    
   
     
6. OMAT OSAKKEET 
 
Olvi Oyj:n hallussa oli 1.1.2010 yhteensä 12 400 kappaletta omia A-osakkeita. Omien 
osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 222 tuhatta euroa. 
 
Tammi-joulukuussa 2010 Olvi Oyj ei ole hankkinut lisää eikä luovuttanut pois omia 
osakkeitaan, joten yhtiön hallussa olevien omien A-osakkeiden määrä on ennallaan 
31.12.2010. 
 
Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus osakepääomasta oli 0,12 prosenttia 
ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 prosenttia. Hallussa 
olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,15 prosenttia. 
 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 8.4.2010, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien 
osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa 
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta  
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245 000 A-osaketta. 
 
Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden 
luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa 
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden 
luovuttamisesta. 
 
Olvi Oyj:n hallitus ei ole käyttänyt tammi-joulukuussa 2010 yhtiökokouksen sille 
myöntämiä hankkimis- eikä luovutusvaltuuksia.   
 
 
 
 
 
 



 
 
  

7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-12/2010   1-12/2009 

   

- keskimäärin 10367004 10371470 

- jakson lopussa 10367004 10367004 

 

*) Hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty. 

8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ   

   1-12/2010   1-12/2009 

 

Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1628258 2223423 

Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 45735 42445 

Vaihdon osuus A-osakkeiden    

kokonaismäärästä, % 19,1 26,1 

   

Osakkeiden keskikurssi, EUR 28,05 19,29 

Päätöspäivän kurssi, EUR 30,70 26,49 

Korkein noteeraus, EUR 31,45 26,49 

Alhaisin noteeraus, EUR 24,01 12,80 
 

9. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.12.2010 

 Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia 

 kpl % kpl % kpl % 

Suomalaiset yhteensä 8415976 81,08 42900672 93,60 8048 99,49 

Ulkomaiset yhteensä 423315 4,08 1395051 3,04 36 0,45 
Hallintarekisteröidyt 
(ulkom.) yhteensä 455 0,00 455 0,00 1 0,01 
Hallintarekisteröidyt 
(kotim.) yhteensä 1539658 14,84 1539658 3,36 5 0,06 

Yhteensä 10379404 100,00 45835836 100,00 8089 100,00 
  

10. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2010 (äänimäärän perusteella) 

 

 K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 

1. Olvi-säätiö         1181952 433486 1615438 15,56 24072526 52,52 

2. Hortling Heikki Wilhelm *) 450712 87472 538184 5,19 9101712 19,86 

3. Hortling Kalle Einari kuolinpesä 93552 12624 106176 1,02 1883664 4,11 

4. Hortling Timo Einari      82912 17304 100216 0,97 1675544 3,66 

5. Hortling-Rinne Marit 51144 1050 52194 0,50 1023930 2,23 

6. Skandinaviska Enskilda Banken, hall.rek. 810878 810878 7,81 810878 1,77 

7. Nordea Pankki Suomi Oyj, hall.rek. 642471 642471 6,19 642471 1,40 

8. Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 415000 415000 4,00 415000 0,91 

9. Autocarrera Oy Ab 223000 223000 2,15 223000 0,49 

10. Kamprad Ingvar  212600 212600 2,05 212600 0,46 

Muut 5856 5657391 5663247 54,57 5774511 12,60 

Yhteensä 1866128 8513276 10379404 100,00 45835836 100,00 

 

*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

1000 EUR   

 
  1-12/ 

2010 
  1-12/ 

2009 

   

Lisäykset 23044 19116 

Vähennykset -4405 -4267 

Yhteensä 18639 14849 

   

   

12. VASTUUSITOUMUKSET 1-12/2010 1-12/2009 

1000 EUR 

 

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä 

   Rahalaitoslainat  

      Omasta puolesta 0 0 

      Muiden puolesta 0 0 

   

Annetut pantit ja vastuusitoumukset 

   Omasta puolesta 4453 6376 

   Muiden puolesta 810 810 

   

Leasingvastuut:   

  Alle vuoden sisällä erääntyvät 748 642 

   1-5 vuoden sisällä erääntyvät 672 515 

   yli 5 vuoden päästä erääntyvät 0 0 

Leasingvastuut yhteensä 1420 1157 

   

Päällystevastuut 3648 3317 

Muut vastuut 1980 1980 
    
 
13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET 
 
Omavaraisuusaste, % = (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                                 
vähemmistöosuus)/100 * (taseen loppusumma—saadut ennakot) 
 
Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden              
keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana   
 
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Velkaantumisaste (gearing),% = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja 
pankkisaamiset)/(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus) 
 
 


