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Liikevaihto kehittyi vakaasti, pääsiäisen 
ajoittuminen ja korkeat raaka-ainekustannukset 
vaikuttivat kannattavuuteen 
Tammi–maaliskuu 2019 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2018  
• Raportoitu liikevaihto oli 73,8 (73,5) miljoonaa euroa  
• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuodesta 
• Finland & Exports -segmentin liikevaihto laski 25,0 (27,1) miljoonaan euroon 
• Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 21,7 (22,5) miljoonaa euroa, ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto oli 

viime vuoden tasolla 
• Altia Industrialin liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia 27,1 (24,0) miljoonaan euroon 
• Vertailukelpoinen käyttökate oli 4,3 (5,2) miljoonaa euroa, 5,8 (7,0) prosenttia liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta oli 3,2 miljoonaa euroa, 4,4 prosenttia liikevaihdosta 
• Käyttökate oli 4,3 (1,1) miljoonaa eroa, 5,8 (1,5) prosenttia liikevaihdosta 
• Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 2,2 (1,8) 

 
• Tammi-huhtikuussa, konsernin liikevaihto oli viime vuoden tason yläpuolella, juomien myynti oli viime vuoden 

tasolla 
 

• Tulosohjaus pysyy ennallaan 
 

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja 
julkistaa liiketoimintakatsaukset vuoden kolmelta ensimmäiseltä (Q1) ja yhdeksältä ensimmäiseltä (Q3) kuukaudelta. Katsauksessa 
esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään liitteen sivulla 11. 

AVAINLUVUT 
 Q1/19 Q1/18 2018 

Liikevaihto, milj. euroa 73,8 73,5 357,3 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 4,3 5,2 40,0 

   % liikevaihdosta 5,8 7,0 11,2 

Käyttökate, milj. euroa 4,3 1,1 34,0 

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa -0,3 1,6 25,6  

   % liikevaihdosta -0,4 2,2 7,2 

Liiketulos, milj. euroa -0,3 -2,5 19,7 

Kauden tulos, milj. euroa 0,3 -1,8 15,1 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,05 0,42 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 2,2 1,8 1,2 

Henkilöstö keskimäärin 698 705 718 

    

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa 3,2 - - 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta 2,0 - - 
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Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:  
”Pääsiäisen myöhäisellä ajoittumisella tänä vuonna on merkittävä vaikutus Altian liikevaihtoon ensimmäisellä 
neljänneksellä. Pääsiäisen aikana perinteisesti kulutetaan enemmän sekä väkeviä alkoholijuomia että viinejä. Kun otetaan 
huomioon huhtikuun myynti ja tarkastellaan tämän vuoden neljää ensimmäistä kuukautta, on konsernin liikevaihto 
kehittynyt hyvin, ja se on viime vuoden tason yläpuolella. Myös juomien myynti on saavuttanut viime vuoden tason.   

Kannattavuuteemme ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti korkeat raaka-ainekustannukset, kuten kuluvan vuoden 
tulosohjeistuksessamme olemme kertoneet. Lisäksi pääsiäisen ajoittuminen vaikutti kannattavuuteen.  

Altian raportoitu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia ja oli 73,8 (73,5) miljoonaa euroa. Ilman 
heikon Ruotsin kruunun valuuttakurssivaikutusta liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon 
verrattuna. Vertailukelpoinen käyttökate laski 4,3 (5,2) miljoonaan euroon ja oli 5,8 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Ilman 
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutusta vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia 
liikevaihdosta.  

Toteutimme ensimmäisellä neljänneksellä hinnankorotuksia kaikissa kategorioissa kolmilla monopolimarkkinoilla 
suunnitelmiemme mukaisesti. Hinnankorotukset toteutettiin tammikuussa Suomessa ja Norjassa ja maaliskuussa 
Ruotsissa. Näin ollen hinnankorotusten täysi vaikutus ei vielä ole nähtävissä ensimmäisellä neljänneksellä. Osana 
jatkuvaa tuottojohtamista seuraamme markkinoita tarkasti ja hyödynnämme vastaavasti monopolien tulevat 
hinnoittelumahdollisuudet. 

Tiedotimme katsauskauden jälkeen, huhtikuussa, aloittavamme strategisen yhteistyön Conaxess Trade Beveragesin 
kanssa Tanskassa. Haemme kumppanuuden kautta vahvempaa markkinoille pääsyä niin kauppa- kuin 
ravintolakanavassa. Lisäksi kumppanuus mahdollistaa ikonisten pohjoismaisten avainbrändiemme, Koskenkorva Vodkan 
ja O.P. Anderson Aquavitin sekä paikallisesti vahvojen Brøndums-akvaviitin ja 1-Enkelt-katkeron, kasvun tukemisen.  

Pidämme kuluvan vuoden tulosohjeistuksemme ennallaan ja odotamme vertailukelpoisen käyttökatteen ilman IFRS 16 -
standardin vaikutusta paranevan vuoden 2018 tasosta olettaen, että sato on normaali. Korkeiden raaka-
ainekustannusten odotetaan vaikuttavan edelleen kannattavuuteen uuteen satoon saakka. 

Helmikuussa ilmoitimme lisätoimista pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Työ etenee, ja 
keskitymme vahvasti liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, hankintasäästöihin sekä 
kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.”  
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Taloudellinen katsaus 
Liikevaihto 
Altia-konsernin liikevaihto tammi–maaliskuussa kasvoi 0,4 prosenttia ja oli 73,8 (73,5) miljoonaa euroa. Kiinteillä 
valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia. Kun otetaan huomioon huhtikuun myynti ja tarkastellaan tämän 
vuoden neljää ensimmäistä kuukautta, on konsernin liikevaihto kehittynyt hyvin ja se on viime vuoden tason yläpuolella 
ja juomien myynti on saavuttanut viime vuoden tason.   

Konsernitasolla liikevaihdon kasvua vauhditti Altia Industrial -segmentin positiivinen kehitys. Kuluttajatuotteiden 
myynnin volyymeihin ja myyntimixiin sekä vertailukelpoisuuteen edellisvuoteen nähden vaikuttaa pääsiäisen 
ajoittuminen vuoden toiselle neljännekselle. Väkevien alkoholijuomien liikevaihdon lasku johtui pääasiassa pääsiäisen 
ajoittumisesta. Viime vuonna Ruotsissa aloitettu yhteistyö uuden viinipäämiehen kanssa on kompensoinut pääsiäisen 
ajoittumisesta johtuvan negatiivisen vaikutuksen. Muiden juomien liikevaihdon lasku liittyy päämiesportfolion 
viimevuotisiin muutoksiin. 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 
MIlj. euroa Q1/19 Q1/18 Muutos, % 2018 

Finland & Exports  25,0 27,1 -7,7 133,8 

Scandinavia 21,7 22,5 -3,4 117,7 

Altia Industrial  27,1 24,0 13,1 105,8 

Yhteensä 73,8 73,5 0,4 357,3 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 
Milj. euroa Q1/19 Q1/18 Muutos, % 2018 

Väkevät alkoholijuomat  24,8 26,3 -5,9 124,0 

Viinit  21,3 21,4 -0,4 122,2 

Muut juomat 0,6 1,9 -68,3 5,3 

Teolliset tuotteet ja palvelut 27,1 24,0 13,1 105,8 

Muut  0,0 -0,0  0,0 

Yhteensä 73,8 73,5 0,4 357,3 
 

Kannattavuus 
Tammi–maaliskuussa vertailukelpoinen käyttökate eli käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 4,3 (5,2) 
miljoonaa euroa eli 5,8 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 -standardin 
käyttöönoton vaikutusta oli 3,2 (5,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,0 (-4,1) miljoonaa 
euroa. Raportoitu käyttökate oli 4,3 (1,1) miljoonaa euroa. 
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VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) SEGMENTEITTÄIN 
Milj. euroa Q1/19 Q1/18 Muutos, % 2018 

Finland & Exports  3,0 3,4 -14,3 19,2 

Scandinavia -0,3 -0,1 N/A 10,1 

Altia Industrial  1,0 1,4 -30,7 10,9 

Muut  0,6 0,4 60,9 -0,3 

Yhteensä 4,3 5,2 -17,7 40,0 

% liikevaihdosta 5,8 7,0   11,2 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään liitteessä sivulla 11. 

IFRS 16 -standardin vaikutus 
Raportointikausi 1.1.2019-31.3.2019 sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. 

IFRS 16 johti 1,0 miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen, 1,0 miljoonan euron 
negatiiviseen vaikutukseen poistoihin ja 0,0 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen rahoituskuluihin. 
Konsernitaseessa 31.3.2019 käyttöoikeuksiin perustuvien omaisuuserien määrä on 9,7 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisen 
vuokrasopimusvelan määrä 6,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan määrä 3,2 miljoonaa euroa.  

Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista pääoman osuus esitetään osana rahoitustoimintaa ja korko 
liiketoiminnan rahavirrassa kun aiemmin kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokrat esitettiin liiketoiminnan 
rahavirrassa. Vaikutus konsernin liiketoiminnan rahavirtaan Q1 2019 on 1,0 miljoonaa euroa positiivinen ja rahoituksen 
rahavirtaan 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen. 

IFRS 16 -STANDARDIN VAIKUTUS VALIKOITUIHIN TUNNUSLUKUIHIN 
 Q1/19 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 4,3 

Nettovelka, milj. euroa 86,8 

Omavaraisuusaste, % 39,4 

Nettovelkaantumisaste, % 58,1 

  

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa 3,2 

Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa 77,0 

Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta, % 40,5 

Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta, % 51,6 

Rahavirta ja tase 
Tammi–maaliskuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli -28,7 (-27,0) miljoonaa euroa. Myydyt saamiset olivat kauden 
lopussa 39,0 (52,9) miljoonaa euroa.  

Kauden lopussa konsernin nettovelka oli 86,8 (75,9) miljoonaa euroa ja raportoitu nettovelka suhteessa 
vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 2,2 (1,8). Nettovelkaantumisaste oli 58,1 (56,9) prosenttia ja omavaraisuusaste 
oli 39,4 (34,9) prosenttia.  

Konsernilla on 60,0 (60,0) miljoonan euron valmiusluottolimiitti, josta 0,0 (20,0) miljoonaa euroa oli käytössä 
raportointikauden lopussa. Liikkeeseen laskettujen yritystodistusten nimellisarvo raportointikauden lopussa oli 10,0 
(0,0) miljoonaa euroa. 
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Segmentit 
Finland & Exports 
Finland & Exports -segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja 
markkinoinnin Suomessa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja viennin. 

Tammi–maaliskuussa Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 25,0 (27,1) miljoonaa euroa, jossa laskua 7,7 
prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Viennin liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli viime vuoden tasolla. Konjakin kulutus Aasiassa keskittyy tiettyjen 
juhlallisuuksien ympärille kuten Mid-Autumn Festival ja kiinalainen uusi vuosi. Ensimmäisellä neljänneksellä olemme 
valmistautuneet kesäkautta varten päivittäistavarakaupan uutuuksilla. Vähittäismyyntimonopolissa hinnankorotukset 
toteutettiin tammikuussa.  

Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,0 (3,4) miljoonaa euroa, joka vastaa 11,8 (12,7) prosentin käyttökatetta. 
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta oli 2,9 (3,4) miljoonaa euroa, joka vastaa 11,6 (12,7) 
prosentin käyttökatetta. Pääsiäisen ajoittumisesta johtuvat alhaisemmat myyntivolyymit ja myyntimix vaikuttivat 
kannattavuuteen negatiivisesti.  

Scandinavia 
Scandinavia-segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Scandinavia-segmentin raportoitu liikevaihto oli 21,7 (22,5) miljoonaa euroa. Heikolla Ruotsin kruunulla on edelleen 
negatiivinen vaikutus raportoituun liikevaihtoon. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla.  

Viime vuonna Ruotsissa aloitettu yhteistyö uuden viinipäämiehen kanssa on kompensoinut pääsiäisen ajoittumisen ja 
Ruotsin päämiesportfoliomuutosten negatiivisen vaikutuksen. Norjassa väkevissä alkoholijuomissa markkina-osuuden 
hyvä kehitys jatkui. Hinnankorotukset vähittäismyyntimonopoleissa toteutettiin Ruotsissa maaliskuussa ja Norjassa 
tammikuussa.  

Vertailukelpoinen käyttökate oli -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa, joka vastaa -1,6 (-0,5) prosentin käyttökatetta. 
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta oli -0,5 (-0,1) miljoonaa euroa, joka vastaa -2,2 (-
0,5) prosentin käyttökatetta. Pääsiäisen ajoittumisella oli negatiivinen vaikutus kannattavuuteen johtuen myyntimixistä 
ja yleisesti alhaisemmista volyymeistä.  
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Altia Industrial 
Altia Industrial -segmentti käsittää Koskenkorvan tehtaan toiminnot sekä tärkkelyksen, rehuraaka-aineen ja teknisen 
etanolin tuotannon sekä sopimusvalmistuksen ja logistiikkapalvelut. Siihen kuuluvat myös toimitusketjutoiminnot eli 
tuotanto- ja logistiikkatoiminnot eri maissa sekä hankinta. 

Tammi–maaliskuussa Altia Industrial -segmentin liikevaihto oli 27,1 (24,0) miljoonaa euroa, jossa kasvua 13,1 
prosenttia edellisvuodesta.  

Liikevaihdon kasvua vauhdittivat pääasiassa korkeasta ohran hinnasta johtuvat hinnankorotukset, hieman viime vuotta 
korkeammat volyymit teollisissa tuotteissa ja sopimusvalmistuksen volyymien jaksotukset ensimmäisellä neljänneksellä. 
Koskenkorvan tehdas toimi täydellä kapasiteetilla ensimmäisellä neljänneksellä, ja volyymit olivat edellisvuoden tasolla.  

Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,0 (1,4) miljoonaa euroa, joka vastaa 3,6 (5,9) prosentin käyttökatetta. 
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta oli 0,5 (1,4) miljoonaa euroa, joka vastaa 1,9 (5,9) 
prosentin käyttökatetta. Ohran korkean hinnan lisäksi kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti konsernin sisäiset 
muutokset organisaatiossa.    

Altian osake 
Liputusilmoitukset 
Katsauskauden aikana tammi-maaliskuussa 2019 Altia vastaanotti seuraavat ilmoitukset omistuksessa tapahtuneista 
muutoksista: 

• 7. helmikuuta 2019, Suomen valtio luovutti oman pääoman ehtoisesti apporttina 13 097 481 Altia Oyj:n osaketta 
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle, joka on valtion kokonaan omistama ja siten valtion määräysvallassa oleva yhtiö. 

• 7. helmikuuta 2019, Lazard Asset Management LLC ilmoitti ylittäneensä 5 prosentin rajan 5,34 prosentin 
omistuksella, josta 2,40 prosenttia on osakkeita äänioikeudella.  

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 
Helmikuussa tiedotettiin, että Altia Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmän perustamisesta Altia-konsernin johdolle ja avainhenkilöille. 

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista (performance share 
plan, PSP), joista kukin sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen. 
Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen on kulloinkin ehdollinen hallituksen erilliselle päätökselle. 

Järjestelmän ensimmäinen ohjelma, PSP 2019-2021, alkaa vuoden 2019 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat 
osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. 
Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Altia Oyj:n listattuina osakkeina. 

Ensimmäiseen, PSP 2019 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Altian osakkeen kokonaistuoton 
suhteelliseen kehitykseen sekä Altian osakekohtaiseen tulokseen (EPS). PSP 2019-2021 -ohjelmaan on oikeutettu 
osallistumaan noin 20 henkilöä. 

Jos PSP 2019-2021 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella 
maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 250 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee 
palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä 
suoritetaan osallistujille osakkeina. 

PSP 2019-2021-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna hallituksen päätöstä (7.2.2019) edeltävän kaupankäyntipäivän 
keskikurssin perusteella, on noin 1,9 miljoonaa euroa. 
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Hallinnointi 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 
30. tammikuuta 2019 tiedotettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 
2019.  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi 
seitsemän ja, että nykyisistä jäsenistä Kim Henriksson, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Torsten Steenholt, Sanna Suvanto-
Harsaae ja Kai Telanne valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Anette Rosengren. 

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavalla toimikaudella hallituksen jäsenille maksettava palkkio koostuisi 
kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja; 2 500 euroa 
kuukaudessa, varapuheenjohtaja; 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen.  

Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkio kultakin hallituksen ja sen valiokunnan 
kokoukselta. Kokouspalkkiona maksettaisiin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle 
hallituksen jäsenelle 1 200 euroa. Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 

Näkymät vuodelle 2019 
Markkinat 
Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset 
talousnäkymät, kuluttajien harjoittama maahantuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Kuluttajien ostokäyttäytymisen 
ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu.  

Kausiluonteisuus 
Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja 
kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät 
valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. 

Ohjeistus 
7.2.2019 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan vuoden 2018 
tasolta.  

Altian avainbrändien portfolion myönteisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinan kehityksen odotetaan 
tasaantuvan vuoteen 2018 verrattuna ja Ruotsin ja Norjan markkinoiden odotetaan kasvavan. Ohran hinnan nousun 
aiheuttama negatiivinen vaikutus heijastuu korkeina raaka-ainekustannuksina etenkin vuoden ensimmäisillä 
neljänneksillä. Ohjeistuksen oletuksena on normaali sato vuonna 2019.   

Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista 
käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.    

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2019 
Altia julkaisee vuonna 2019 taloudellisia katsauksia seuraavasti: 

• 15.8.2019: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 
• 7.11.2019 Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Altia yhteistyöhön Conaxess Trade Beveragen kanssa Tanskassa  
Altia siirtää Tanskan kotimaan liiketoimintansa Conaxess Trade Beveragesille 20.5.2019 alkaen. Conaxess Trade 
Beverages saa samalla yksinoikeuden jaella ja markkinoida Altian tuotteita Tanskan kotimarkkinoilla. Altia jatkaa 
Tanskan, Ruotsin ja Saksan välisen tärkeän rajakaupan operoimista. Kahdelletoista Altian Tanskan työtekijälle tarjotaan 
mahdollisuutta siirtyä Conaxess Trade Beveragesille vanhoina työntekijöinä ja loput jatkavat Altian palveluksessa. 

Yhtiökokous 15. toukokuuta 2019 
Kutsu Altia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistiin 16. huhtikuuta 2019. Kutsu, yhtiökokousmateriaalit ja 
ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteessa: www.altiagroup.fi/yhtiokokous2019. Yhtiökokous pidetään 15. toukokuuta 
2019 Helsingissä, ja ilmoittautuminen päättyy 10. toukokuuta 2019.  

 

Helsinki, 7.5.2019 
Altia Oyj 
Hallitus   

http://www.altiagroup.fi/yhtiokokous2019
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Liitteet: 
IFRS 16 – Vuokrasopimukset 
Altia on 1.1.2019 alkaen soveltanut uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardia.  

Altia soveltaa käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelyä jonka mukaan vertailutietoja ei oikaista. Uusi standardi 
vaikuttaa lähinnä vuokralleottajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ja johtaa siihen, että lähes kaikki vuokrasopimukset 
merkitään taseeseen. Altia toimii pääsääntöisesti vuokralleottajana. Konsernilla on tavanomaiseen liiketoimintaan 
liittyviä vuokrasopimuksia kuten toimitiloja, varastoja, autoja, trukkeja ja toimistotekniikkaa. Uusi 
vuokrasopimusstandardi poistaa nykyisen jaottelun operatiivisiin vuokrasopimuksiin ja rahoitusleasingsopimuksiin ja 
sen mukaan valtaosasta Altian vuokrasopimuksia on kirjattu omaisuuserä (vuokratun hyödykkeen käyttöoikeus) ja 
vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka.   

Vuokrasopimusvelka arvostetaan diskonttaamalla odotettavissa olevat vuokramaksut nykyarvoon. Vuokramaksuiksi 
luetaan kiinteät vuokramaksut, odotettavissa olevat maksut, jotka liittyvät jäännösarvotakuisiin ja mahdollinen osto-
option toteutushinta, jos sen käyttö on kohtuullisen varmaa. Vuokra-aika on vuokrasopimuksen ei -purettavissa oleva 
jakso. Mahdolliset jatko-optiot lisätään vuokra-aikaan, jos on kohtuullisen varmaa, että konserni käyttää näitä optioita. 

Vuokramaksut diskontataan käyttäen vuokrasopimuksen sisäistä korkoa, jos korko on helposti määritettävissä. Jos 
sisäistä korkoa ei voida helposti määrittää, käytetään lisäluoton korkoa diskonttokorkona.   

Vuokrasopimusvelka arvioidaan uudelleen, jos vuokrasopimuksen alkuperäisten ehtojen mukainen kassavirta muuttuu 
esim. jos vuokra-aika muuttuu tai jos vuokramaksut muuttuvat indeksin tai vaihtuvan koron perusteella. 
Vuokrasopimusvelka esitetään taseessa omalla rivillä jaoteltuna lyhytaikaiseen tai pitkäaikaiseen velkaan.  

Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan hankintamenoon perustuen vuokrasopimusvelan alkuperäisen arvostuksen 
määrään. Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan vuokra-ajan tai vaikutusaikansa kuluessa, riippuen siitä kumpi on 
lyhyempi jakso.  

Aineellisiin hyödykkeisiin liittyvät käyttöoikeusomaisuuserät esitetään taseessa omalla rivillä. 

IFRS 16 standardi sisältää alle 12 kk vuokrasopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevia helpotuksia. Altia 
käsittelee vuokrasopimukset, joiden vuokra-aikaa on siirtymähetkellä jäljellä alle 12 kuukautta lyhytaikaisina, ei 
taseeseen kirjattavina kohdeomaisuuserinä. Valinta on kohdeomaisuuseräluokkakohtainen. Helpotuksia sovelletaan 
kaikkiin muihin kohdeomaisuuseräluokkiin paitsi autoihin ja toimistoihin, jotka kirjataan taseeseen, vaikka niiden jäljellä 
oleva vuokra-aika olisi siirtymähetkellä alle 12 kuukautta. Vuokrasopimusvelkaa ei kirjata arvoltaan vähäisisistä 
omaisuuseristä. Altia käyttää raja-arvona 5000 euron hankintahintaa. Helpotusten piiriin kuuluvien vuokrasopimusten 
vuokramenot kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.  

Diskonttokoron määrittämisessä on käytetty kriteereinä kohdeomaisuuserän luokkaa, maantieteellistä sijaintia, 
valuuttaa, riskittömän koron maturiteettia ja vuokralleottajan luottoriskipreemioita.  

Siirtymähetkellä 1.1.2019 konsernin avaavaan taseeseen kirjattiin 10,7 miljoonan euron käyttöoikeusomaisuuserä ja 
pitkäaikaista vuokrasopimusvelkaa 7,1 miljoonaa euroa ja lyhytaikaista vuokrasopimusvelkaa 3,6 miljoonaa euroa.  

IFRS 16 standardi vaikuttaa useisiin Altian raportoimiin tunnuslukuihin. Vuositasolla vaikutuksen vertailukelpoiseen 
käyttökatteeseen arvioidaan olevan noin 4 miljoonaa euroa positiivinen. Standardin käyttöönotto vaikuttaa nettovelkaan. 
Nettovelkaan sisältyvät rahoitusvelat ja leasingvelat. Velkaantumisaste kasvaa ja omavaraisuusaste laskee. Yhtiön 
rahoituskovenanttien kannalta standardin käyttöönotolla ei ole negatiivista vaikutusta. Rahavirtalaskelmassa esitettävät 
liiketoiminnan rahavirrat ovat aiempaa suuremmat, koska vuokrasopimusvelan lyhennyksen osuus maksuista 
luokitellaan rahoitustoimintaan. Vain korkomenon osuus maksuista esitetään edelleen liiketoiminnan rahavirtoina.  

Raportointikausi 1.1.2019-31.3.2019 sisältää IFRS 16 -standardin käyttöönoton 1.1.2019 alkaen. 
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IFRS 16 johti 1,0 miljoonan euron positiiviseen vaikutukseen vertailukelpoiseen käyttökatteeseen, 1,0 miljoonan euron 
negatiivisen vaikutuksen poistoihin ja 0,0 miljoonan euron negatiiviseen vaikutukseen rahoituskuluihin. 
Konsernitaseessa 31.3.2019 käyttöoikeuksiin perustuvien omaisuuserien määrä on 9,7 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisen 
vuokrasopimusvelan määrä 6,6 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan määrä 3,2 miljoonaa euroa.  

Rahavirtalaskelmassa vuokrasopimuksiin liittyvistä maksuista pääoman osuus esitetään osana rahoitustoimintaa ja korko 
liiketoiminnan rahavirrassa kun aiemmin kaikki operatiivisten vuokrasopimusten vuokrat esitettiin liiketoiminnan 
rahavirrassa. Vaikutus konsernin liiketoiminnan rahavirtaan Q1 2019 on 1,0 miljoonaa euroa positiivinen ja rahoituksen 
rahavirtaan 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen. 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYKSET IFRS-TILINPÄÄTÖSLUKUIHIN JA 
VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 
Milj. euroa Q1/19 Q1/18 2018 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    

Liiketoimintojen ja hyödykkeiden  myyntien voitot ja tappiot - - 0,4 

Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut  ja  uudelleenjärjestelykulut - -0,2 -1,1 

Olennaiset projektit     

Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa eläkejärjestelyssä  - -0,7 

Pörssilistautumiseen liittyvät kulut - -3,9 -4,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä - -4,1 -6,0 

     

Vertailukelpoinen käyttökate     

Liiketulos -0,3 -2,5 19,7 

Vähennettynä:     

 Poistot ja arvonalentumiset 4,5 3,5 14,4 

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä - 4,1 6,0 

Vertailukelpoinen käyttökate 4,3 5,2 40,0 

% liikevaihdosta 5,8 7,0 11,2 

     

Vertailukelpoinen käytökate ilman IFRS 16 vaikutusta     

Vertailukelpoinen käyttökate  4,3 - - 

Vähennettynä     

IFRS 16 vaikutus käyttökatteeseen 1,0 -  -  

Vertailukelpoinen käytökate ilman IFRS 16 vaikutusta 3,2 - - 

     

Vertailukelpoinen liiketulos     

Liiketulos -0,3 -2,5 19,7 

Vähennettynä:     

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä - 4,1 6,0 

Vertailukelpoinen liiketulos -0,3 1,6 25,6 

% liikevaihdosta -0,4 2,2 7,2 
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TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT JA KÄYTTÖTARKOITUS 
Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Käyttökate  Liiketulos ennen poistoja Käyttökate on konsernin tuloksellisuutta 
osoittava mittari.  Käyttökateprosentti Käyttökate / liikevaihto 

Vertailukelpoinen 
liiketulos (EBIT)  

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen käyttökate, 
vertailukelpoinen käyttökateprosentti, 
vertailukelpoinen liiketulos ja 
vertailukelpoinen liiketulosprosentti 
esitetään käyttökatteen ja liiketuloksen 
lisäksi tarkoituksena tuoda esiin taustalla 
oleva liiketoiminnan tulos ja parantaa eri 
kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. 
Altia katsoo, että nämä vertailukelpoiset 
tunnusluvut antavat merkityksellistä 
lisätietoa, sillä niiden ulkopuolelle 
jätetään olennaisia tavanomaisesta 
liiketoiminnasta poikkeavia eriä, jotka 
heikentävät eri kausien keskinäistä 
vertailukelpoisuutta. 
 
Vertailukelpoinen käyttökate on sisäinen, 
Altian tuloksellisuutta osoittava mittari 
sekä segmenttitason keskeinen 
tunnusluku yhdessä liikevaihdon kanssa.  
 
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti on 
myös yksi Altian taloudellisista 
tavoitteista. Vertailukelpoinen käyttökate 
on yleisesti Yhtiön ulkopuolella käytetty 
tunnusluku arvonmäärityksen perustana 
ja tästä syystä tärkeä jatkuvasti 
julkistettava tunnusluku. 
 
Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 
16 vaikutusta parantaa 
vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin. 

Vertailukelpoinen 
liiketulosprosentti  Vertailukelpoinen liiketulos / liikevaihto 
Vertailukelpoinen 
käyttökate  

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

 
Vertailukelpoinen 
käyttökateprosentti Vertailukelpoinen käyttökate / liikevaihto 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät  
 
Vertailukelpoinen 
käyttökate ilman IFRS 16 
vaikutusta  

Olennaisia tavanomaiseen liiketoimintaan 
kuulumattomia eriä, kuten liiketoimintojen 
ja omaisuuserien luovutuksesta syntyvät 
voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot, 
liiketoimintojen lopettamisesta ja 
uudelleenjärjestelystä johtuvat menot, 
konsernin merkittävät projektit, kuten 
yrityshankintoihin liittyvät välittömät 
transaktiomenot, vapaaehtoisen 
eläkejärjestelyn muutokset ja muista 
konsernin kehittämishankkeista johtuvat 
menot.  
 
 
Vertailukelpoinen käyttökate – IFRS 16 
vaikutus  

Lainat  
 

Pitkäaikaiset lainat + lyhytaikaiset lainat 
 

Nettovelka on mittari, joka osoittaa 
Konsernin ulkoista velkarahoituksen 
kokonaismäärää. 
 
Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta 
parantaa vertailukelpoisuutta aiempiin 
vuosiin 

Nettovelka 
 
Nettovelka ilman IFRS 16 
vaikutusta   

Lainat + pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset 
leasingvelat  – rahavarat 
Lainat-rahavarat 
 

Nettovelkaantumisaste, %
  
 
 
Nettovelkaantumisaste 
ilman IFRS 16 vaikutusta, 
% 

Nettovelka / oma pääoma yhteensä  
 
 
 
 
Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta/ oma 
pääoma yhteensä 

Nettovelkaantumisaste auttaa osoittamaan 
rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on 
hyödyllinen mittari, jonka avulla johto 
seuraa Konsernin velkaantumista. 
Lainaportfolion merkittävä mittari. 
 
Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 
vaikutusta, % parantaa 
vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin 
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Omavaraisuusaste, % 
 
 
 
Omavaraisuusaste ilman 
IFRS 16 vaikutusta, % 

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä – 
Saadut ennakot 
 
 
Oma pääoma yhteensä/ Varat yhteensä-
Käyttöoikeusomaisuuserät -Saadut ennakot 

Omavaraisuusaste auttaa osoittamaan 
rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on 
hyödyllinen mittari, jonka avulla johto 
seuraa Konsernin liiketoiminnassa 
käytettävän pääoman tasoa. 
 
Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 
vaikutusta, % parantaa 
vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin  

Nettovelka/ 
vertailukelpoinen 
käyttökate 
 
Nettovelka / 
vertailukelpoinen 
käyttökate ilman IFRS 16 
vaikutusta  

Nettovelka/ vertailukelpoinen käyttökate 
 
 
Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta 
/Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 
vaikutusta 
 

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen 
käyttökatteeseen on yksi Altian 
taloudellisista tavoitteista.  
 
Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate 
ilman IFRS 16 vaikutusta parantaa 
vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin 
 

Tulos / osake 

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos 
/ Osakkeiden osakeantikorjattu 
keskimääräinen kappalemäärä kauden 
aikana  

 

Altia esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, 
konsernin taseissa, konsernin rahavirtalaskelmissa sekä liitetiedoissa esitetyille tunnusluvuille. Altian näkemyksen 
mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Altiaa koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, 
arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Altian toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahavirroista.  

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillisinä tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina 
tunnuslukuina, eivätkä ne ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Altian vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia 
muiden yhtiöiden esittämien samalla tavoin nimettyjen lukujen kanssa. 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Tennilä, toimitusjohtaja 
Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja 
 
Yhteydenotot: 
Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 7488864 
Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867 
 
Puhelinkokous ja webcast-lähetys: 
Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen englannin kielellä keskiviikkona 
8.5.2019 klo 11.00. Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät 
liiketoimintakatsauksen minkä jälkeen puhelinkokoukseen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Osallistujia 
pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa: 

Suomi: +358 981 710 310 
Ruotsi: +46 856 642 651 
Iso-Britannia: +44 333 300 08 04 
Yhdysvallat: +1 631 913 14 22 
Pin: 97133459# 

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa. Esitysmateriaali ja linkki puhelinkokoukseen löytyvät osoitteessa: 
www.altiagroup.fi/sijoittajat  

Puhelinkokouksen tallenne julkaistaan myöhemmin samana päivänä Altian verkkosivuilla. 

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.altiagroup.fi  

http://www.altiagroup.fi/sijoittajat
http://www.altiagroup.fi/
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