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Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018  

Haastava toimintaympäristö vaikutti vuoden 2018 
tulokseen – vertailukelpoinen käyttökate 40 miljoonaa 
euroa 

Tammi–joulukuu 2018 verrattuna tammi–joulukuuhun 2017 

• Raportoitu liikevaihto oli 357,3 (359,0) miljoonaa euroa  

• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna 

• Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 133,8 (133,9) miljoonaa euroa 

• Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 117,7 (123,7) miljoonaa euroa, kiinteillä valuuttakursseilla viime 

vuoden tasolla 

• Altia Industrialin liikevaihto oli 105,8 (101,3) miljoonaa euroa 

• Vertailukelpoinen käyttökate oli 40,0 (42,4) miljoonaa euroa eli 11,2 (11,8) prosenttia liikevaihdosta 

• Käyttökate oli 34,0 (40,3) miljoonaa euroa eli 9,5 (11,2) prosenttia liikevaihdosta 

• Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,2 (1,1) 

• Osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,51) euroa 

Loka–joulukuu 2018 verrattuna loka–joulukuuhun 2017 

• Raportoitu liikevaihto oli 110,9 (109,8) miljoonaa euroa 

• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia 

• Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,9 (18,5) miljoonaa euroa eli 14,3 (16,9) prosenttia liikevaihdosta 

• Käyttökate oli 14,4 (16,3) miljoonaa euroa eli 13,0 (14,9) prosenttia liikevaihdosta 

Ohjeistus 2019 

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.    

Hallituksen osinkoehdotus 

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. 

Hallituksen esitys perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja huomioi vuoden 2018 tulokseen sisältyvät 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019.  

Tärkeä huomautus: Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAAS 

34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.  
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AVAINLUVUT 

 Q4 18 Q4 17 2018 2017 

Liikevaihto, milj. euroa 110,9 109,8 357,3 359,0 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 15,9 18,5 40,0 42,4 

    % liikevaihdosta 14,3 16,9 11,2 11,8 

Käyttökate, milj. euroa 14,4 16,3 34,0 40,3 

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 12,2 15,0 25,6 28,2 

    % liikevaihdosta 11,0 13,6 7,2 7,8 

Liiketulos, milj. euroa 10,7 12,7 19,7 26,1 

Kauden tulos, milj. euroa 8,6 8,0 15,1 18,3 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,22 0,42 0,51 

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

Henkilöstö keskimäärin 701 718 718 762 

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin esitetään liitteen sivulla 26. 

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä: 

”Taloudelliseen kehitykseemme vuonna 2018 vaikuttivat toimintaympäristöön liittyvät ulkoiset tekijät. Nousseet 

raaka-ainekustannukset ja valuuttojen negatiivinen vaikutus ovat laskeneet taloudellista tulostamme. 

Olemme tyytyväisiä liikevaihdon 1,4 prosentin kasvuun ilman valuuttakurssien negatiivista vaikutusta. 

Pohjoismaisten avainbrändiemme kuten Koskenkorva Vodkan ja Larsen Cognacin myynti jatkui hyvällä tasolla 

etenkin viennin kasvun ansiosta. Lisäksi päivittäistavarakaupan avaaminen Suomessa ja omien viinibrändiemme, 

Blossan ja Chill Outin, myynti kehittyivät hyvin.  

Pohjoismaisilla monopolimarkkinoilla volyymien kasvu on vakaata Ruotsissa ja Norjassa, kun taas Suomessa 

markkinat laskivat vuonna 2018. Suomen monopolimarkkinan volyymien laskun taustalla ovat vuoden 2018 

alussa voimaan tulleet muutokset alkoholilainsäädännössä ja alkoholin verotuksessa. Kokonaisuudessaan 

kaikkien kolmen vähittäismyyntimonopolin väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinoiden kehitys oli vuonna 

2018 edellisvuoden tasolla. Näillä markkinoilla Altia vahvisti markkina-asemaansa viineissä, mutta menetti sitä 

väkevissä alkoholijuomissa Ruotsin päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten vuoksi.   

Altia Industrialin myönteinen vaikutus liikevaihtoon johtui teollisten tuotteiden hyvänä jatkuneesta kehityksestä 

ja ohran hinnan nousun vuoksi tehdyistä hinnankorotuksista.  

Yritysvastuu on strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Marraskuussa 2018 kansainvälinen The Drinks 

Business -lehti palkitsi Altian Green Company of the Year -tunnustuksella. Tämä on upea kunnianosoitus 

Koskenkorvan tislaamon kiertotaloudelle. 

Olemme ottaneet oikeita askelia myös Altian digitalisoimisessa ja valmiuksiemme kehittämisessä tällä saralla. 

Digitaalisiin alustoihimme, Viinimaa Suomessa ja folkofolk Ruotsissa, liittyvä työ on ollut menestyksekästä. 

Toukokuussa 2018 avasimme pohjoismaisia alkoholijuomia myyvän verkkokaupan, www.nordicspirits.com, 

Saksan markkinoilla. 

Ohran kustannusten noususta johtuva negatiivinen vaikutus näkyy erityisesti vuoden 2019 ensimmäisillä 

neljänneksillä korkeampina raaka-ainekustannuksina verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Olemme jo 

ryhtyneet toimenpiteisiin parantaaksemme vertailukelpoista käyttökatettamme vuoden 2018 tasosta niin juomien 

hintoja korottamalla kuin kustannussäästöjen avulla. Olemme saaneet päätökseen organisaatiomuutokset 

Scandinavia- ja Finland & Exports -segmenteissä, ja juomatuotteiden hinnankorotukset kolmella 

monopolimarkkinalla toteutetaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi olemme tunnistaneet hankkeita, 

joiden avulla voimme parantaa toimitusketjun tehokkuutta.  

Jatkamme Altian uudistamista. Kannattavan kasvun strategiamme mukaisesti olemme määritelleet tarkennettuja 

lisätoimenpiteitä jo aiemmin julkistettujen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi.  Nämä 

lisätoimenpiteet keskittyvät liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, 

hankintasäästöihin sekä kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.  

Maaliskuussa 2018 Altia listautui Nasdaq Helsinkiin. Ensimmäinen yhtiökokous listautumisen jälkeen on 

suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 

2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta.” 
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Taloudellinen katsaus 

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. 

Liikevaihto 

Koko vuosi 
Vuonna 2018 Altia-konsernin raportoitu liikevaihto oli 357,3 (359,0) miljoonaa euroa, jossa on laskua 

0,5 prosenttia. Heikkojen Ruotsin ja Norjan kruunujen vaikutus on merkittävä, ja kiinteillä valuuttakursseilla 

liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia. Sekä Finland & Exports- että Scandinavia-segmenttien liikevaihto kiinteillä 

valuuttakursseilla oli viime vuoden tasolla. Altia Industrialin liikevaihto kasvoi pääasiassa ohran hinnan noususta 

johtuneiden hinnankorotusten ja teollisten tuotteiden hyvien volyymien ansiosta.    

Väkevien alkoholijuomien liikevaihto laski viime vuodesta Suomen alhaisempien volyymien, Ruotsin 

päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten ja valuuttakurssien vaikutusten vuoksi. Viennin ja Suomen 

päivittäistavarakaupan myynnin kasvu kompensoivat osittain laskua. Viineissä volyymien kehitys oli hyvää, mutta 

liikevaihto laski valuuttakurssien vaikutuksesta.  

Q4 
Altian raportoitu liikevaihto kasvoi 1,0 prosenttia 110,9 (109,8) miljoonaan euroon viimeisellä neljänneksellä. 

Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna Altia Industrialin kasvun 

ansiosta. 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Finland & Exports 39,5 40,7 -3,0 133,8 133,9 -0,1 

Scandinavia 42,8 44,4 -3,6 117,7 123,7 -4,9 

Altia Industrial 28,6 24,7 15,8 105,8 101,3 4,4 

Yhteensä 110,9 109,8 1,0 357,3 359,0 -0,5 

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat 38,2 38,1 0,3 124,0 125,9 -1,5 

Viinit 43,5 46,5 -6,5 122,2 124,7 -2,0 

Muut juomat 0,6 1,9 -68,4 5,3 8,4 -37,2 

Teolliset tuotteet ja palvelut 28,6 24,7 15,8 105,8 101,3 4,4 

Muut 0,0 -1,4  0,0 -1,3  

Yhteensä 110,9 109,8 1,0 357,3 359,0 -0,5 

 

Kauden kannattavuus ja tulos 

Koko vuosi 
Vuonna 2018 vertailukelpoinen käyttökate (käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) oli 40,0 

(42,4) miljoonaa euroa eli 11,2 (11,8) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 

yhteensä -6,0 (-2,1) miljoonaa euroa, joista 4,6 miljoonaa euroa liittyi Altian listautumiseen. Lisäksi Suomessa ja 

Ruotsissa toteutettujen tehokkuustoimenpiteiden uudelleenjärjestelykulut sekä suljetun vapaaehtoisen 

eläkejärjestelyn kulut sisältyivät vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Raportoitu käyttökate oli 34,0 (40,3) 

miljoonaa euroa. 
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VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 2018 2017 

Finland & Exports 6,2 7,2 19,2 19,6 

Scandinavia 8,0  8,9 10,1  11,5 

Altia Industrial 2,2 3,7 10,9 12,5 

Muut -0,6 -1,3 -0,3 -1,1 

Yhteensä 15,9 18,5 40,0 42,4 

% liikevaihdosta 14,3 16,9 11,2 11,8 

 

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 2018 2017 

Vertailukelpoinen käyttökate 15,9 18,5 40,0 42,4 

  Liiketoimintojen ja hyödykkeiden myyntien voitot ja tappiot - - 0,4 1,3 

  Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut -0,8 -0,1 -1,1 -1,1 

  Olennaiset projektit       

    Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa eläkejärjestelyssä  -0,7 - -0,7 - 

    Pörssilistautumiseen liittyvät kulut - -2,2 -4,6 -2,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -1,5 -2,2 -6,0 -2,1 

     

Käyttökate 14,4 16,3 34,0 40,3 

 

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 7,4 (8,3) miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät pääosin 0,5 (1,6) miljoonaa euroa 

käyttöomaisuuserien myyntituottoja, 3,4 (3,4) miljoonaa euroa myyntituloja (höyryn, energian ja veden 

myynnistä) sekä vuokratuottoja 1,4 (1,0) miljoona euroa. 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 49,9 (52,0) miljoonaa euroa, josta palkkojen osuus oli 37,9 (40,4) 

miljoonaa euroa.  

Liiketoiminnan muut kulut olivat 73,9 (72,9) miljoonaa euroa. 

Nettorahoituskulut olivat 2,3 (1,9) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista 

yhteisiin toimintoihin olivat yhteensä 1,2 (0,9) miljoonaa euroa.  

Tilikauden verot olivat 3,6 (6,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 19,1 (27,0) prosentin efektiivistä veroastetta. 

Vuonna 2017 efektiivinen veroaste oli korkea Viroon liittyvän laskennallisen verovelan uudelleenarvioinnin takia.  

Tilikauden tulos oli 15,1 (18,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,42 (0,51) euroa. 

Q4 
Vertailukelpoinen käyttökate oli 15,9 (18,5) miljoonaa euroa eli 14,3 (16,9) prosenttia liikevaihdosta. 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -1,5 (-2,2) miljoonaa euroa. Raportoitu käyttökate oli 14,4 

(16,3) miljoonaa euroa. 

Rahavirrat, tase ja investoinnit 

Koko vuosi 
Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2018 oli 6,5 (37,6) miljoonaa euroa. Rahavirran laskuun vaikuttivat 

nettokäyttöpääoman kehitys, raportoidun tuloksen lasku, joka sisälsi pörssilistautumiseen liittyvät kulut sekä 

muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä raportoidut erät sekä vuoden aikana maksetut tuloverot. 

Käyttöpääoman eristä saamiset kasvoivat 7,4 miljoonalla eurolla, mikä johtui viennin ja 

päivittäistavarakauppakanavan kasvusta. Etenkin kiinalaisen uuden vuoden vaikutus näkyy viimeisellä 

vuosineljänneksellä. Lisäksi Altia Industrial -segmentin korkeammat volyymit ja loppuvuoden korkeampi laskutus 

ohran hinnan noususta johtuen kasvattivat saatavia. Varastot kasvoivat 5,5 miljoonalla eurolla. Kasvun taustalla 

on pääasiassa suuremmat ohraostot vuoden lopussa ohramarkkinan vaihteluista johtuen. Tämän lisäksi 

varastojen kasvun taustalla ovat laajentunut päivittäistavarakaupan valikoima, uudet päämiesbrändit sekä Altia 

Industrial -segmentin kasvaneet volyymit. Osto- ja muiden velkojen negatiivinen vaikutus oli 4,3 miljoonaa euroa, 
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koska ostovelkoja ei optimoitu kompensoimaan korkeampia varoja. Vuoden aikana maksetut verot perustuivat 

arvioon vuoden verotettavasta tulosta. Arvio ylitti tämän hetken arvion toteumasta, minkä takia veroista johtuva 

ulosmenevä kassavirta oli korkea.   

Yhteensä myydyt saamiset olivat kauden lopussa 80,2 (83,6) miljoonaa euroa. 

Kauden lopussa konsernin nettovelka oli 47,4 (47,7) miljoonaa euroa, ja raportoitu nettovelka suhteessa 

vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 1,2 (1,1). Nettovelkaantumisaste oli 31,6 (34,9) prosenttia ja 

omavaraisuusaste oli 38,4 (34,3) prosenttia. 

Konsernin likviditeettireservi koostui 60,0 miljoonan euron suuruisesta valmiusluottolimiitistä, josta oli käytössä 

0,0 (10,0) miljoonaa euroa, ja 10,0 miljoonan euron suuruisesta konsernitililimiitistä, joka oli käyttämättä 

31.12.2018 ja 31.12.2017. Altia-konsernin maksuvalmius pysyi hyvänä koko katsauskauden ajan. 

Konsernitaseen loppusumma laski ja oli 390,4 (398,4) miljoonaa euroa. 

Bruttoinvestoinnit olivat 7,7 (11,9) miljoonaa euroa. Suurin osa investoinneista kohdistettiin Rajamäen 

tehtaaseen sekä tietoteknisten ja digitaalisten valmiuksien edelleen kehittämiseen. 

TASEEN AVAINLUVUT 

 2018 2017 

Raportoitu nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 1,2 1,1 

Lainat, milj. euroa 89,4 100,1 

Nettovelka, milj. euroa 47,4 47,7 

Omavaraisuusaste, %  38,4 34,3 

Nettovelkaantumisaste, % 31,6 34,9 

Investoinnit, milj. euroa -7,7 -11,9 

Varat yhteensä, milj. euroa 390,4 398,4 

 

Markkinoiden kehitys vuonna 2018 

Markkinoiden kokonaiskehitys kolmilla Pohjoismaisilla monopolimarkkinoilla on pysynyt edellisvuoden tasolla. 

Suomen vähittäismyyntimonopolin laskua kompensoi Ruotsin ja Norjan vähittäismyyntimonopolien kasvu.  

Sää oli kesällä 2018 poikkeuksellinen Pohjoismaissa, kun toukokuun alussa alkanut lämmin ja aurinkoinen sää 

jatkui koko kesän. Tämä on saattanut lisätä valko-, kuohu- ja roséviinien myyntiä ja toisaalta vähentää punaviinin 

myyntiä.  

Seuraavassa taulukossa esitetään viinien ja väkevien alkoholijuomien myynnin kehitys 

vähittäismyyntimonopoleissa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Luvut perustuvat vähittäismyyntimonopolien 

(Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet) julkaisemiin litramääräisiin myyntitilastoihin.   

VIINIEN JA VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN KEHITYS MONOPOLIMARKKINOILLA 

% muutos edelliseen vuoteen verrattuna Q4 18 Q4 17 2018 2017 

Suomi, yhteensä -2,7 +0,3 -3,3 -0,2 

  Väkevät alkoholijuomat -2,4 +0,1 -3,6 -0,4 

  Viinit -2,8 +0,4 -3,2 -0,1 

Ruotsi, yhteensä +2,9 +0,9 +2,1 +0,2 

  Väkevät alkoholijuomat +4,1 +1,0 +2,7 +0,9 

  Viinit +2,8 +0,9 +2,0 +0,2 

Norja, yhteensä +1,2 +0,9 +1,5 -1,1 

  Väkevät alkoholijuomat -0,3 -1,1 +0,1 -0,9 

  Viinit +1,5 +1,3 +1,7 -1,1 

Lähde: Myyntivolyymit litroittain, Alko, Systembolaget, Vinomonopolet 
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Suomi 
Vuonna 2018 Suomen vähittäismyyntimonopolin viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntivolyymi laski 3,3 

prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Väkevien alkoholijuomien kategoria laski 3,6 prosenttia. Laskua oli suurten volyymien kategorioissa, joita ovat 

vodka, skotlantilaiset blended-viskit ja VS-konjakit. Laskua ei kompensoinut pienempien volyymien kuten ginien, 

irlantilaisten ja amerikkalaisten viskien kategorioissa saavutettu kasvu. Viinien myynti laski 3,2 prosenttia. 

Punaviinien volyymit olivat heikkoja, kun taas kehitys valko- ja kuohuviineissä oli edellisvuoden tasolla. 

Roséviinien kasvuluvut olivat kaksinumeroisia edellisvuoteen verrattuna. Glögien myynti laski, ja alkoholittomien 

juomien kategoria kasvoi. 

Suomen alkoholilaki muuttui vuoden 2018 alussa. Uuden alkoholilain nojalla päivittäistavarakaupoissa voidaan 

myydä enintään 5,5 tilavuusprosentin vahvuisia etanolipohjaisia alkoholijuomia ja käyttää väkevien 

alkoholijuomien brändejä. Alkoholin verotus muuttui vuoden 2018 alusta seuraavasti: väkevien alkoholijuomien 

osalta +5 prosenttia, viinien osalta +13 prosenttia ja muiden kategorioiden osalta +7,2 – +12,9 prosenttia. Nämä 

muutokset vaikuttivat Suomen vähittäismyyntimonopolin alhaisempiin volyymeihin.  

Alkoholin valmisteveroa korotettiin edelleen 1.1.2019 alkaen seuraavasti: väkevien alkoholijuomien osalta +2,0 

prosenttia, viinien osalta +3,7 prosenttia, oluiden osalta +2,7 prosenttia ja siiderien osalta +2,1 prosenttia. 

Ruotsi 
Vuonna 2018 Ruotsin vähittäismyyntimonopolin viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntivolyymi kasvoi 2,1 

prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Kasvu johtui pääasiassa kesän vilkkaasta myynnistä. Väkevien alkoholijuomien kategoria kasvoi 2,7 prosenttia 

ginien, muiden liköörien (shottien), tummien rommien ja muiden väkevien alkoholijuomien hyvän menekin 

ansiosta. Viinikategoria kasvoi 2,0 prosenttia. Kasvu oli nopeinta kuohuviineissä, jota seurasivat rosé- ja 

valkoviinit. Punaviinit jatkoivat laskuaan kevyempien vaihtoehtojen hyväksi. Glögit kasvoivat hieman viimeisellä 

neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen. 

Norja 
Vuonna 2018 Norjan vähittäismyyntimonopolin viinien ja väkevien alkoholijuomien myyntivolyymi kasvoi 1,5 

prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Kasvu johtui kesän hyvästä menekistä ja viinien myynnin kasvusta. Väkevien alkoholijuomien myynti jatkui lähes 

edellisvuoden tasolla, kasvua oli +0,1 prosenttia. Liköörien (shottien) ja ginien hyvä menekki tasapainotti 

negatiivista kehitystä rypäletisleissä, vodkassa ja muissa väkevissä alkoholijuomissa. Viinikategoria kasvoi 1,7 

prosenttia, mikä johtui valko-, rosé- ja kuohuviinien menekin kasvusta. Punaviinien osuus pieneni edelleen. 
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Liiketoimintakatsaus 

Finland & Exports 

Finland & Exports -segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja 

markkinoinnin Suomessa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja viennin. 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Liikevaihto 39,5 40,7 -3,0 133,8 133,9 -0,1 

Vertailukelpoinen käyttökate 6,2 7,2 -14,2 19,2 19,6 -1,9 

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta 15,7 17,8  14,3 14,6  

Henkilöstöä keskimäärin 94 97  95 100 
 

 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat 23,3 21,8 6,9 78,1 76,1 2,6 

Viinit 15,9 18,4 -13,6 54,2 56,3 -3,7 

Muut juomat 0,3 0,3 0,0 1,5 1,3 11,6 

Muut  0,2   0,2  

Yhteensä 39,5 40,7 -3,0 133,8 133,9 -0,1 

 

Liikevaihto 
Vuonna 2018 Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 133,8 (133,9) miljoonaa euroa. Hyvä kehitys Altian 

pohjoismaisten avainbrändien viennissä sekä Suomen päivittäistavarakaupassa ovat tasapainottaneet segmentin 

muiden markkinoiden haasteita. Viennin kasvuun on vaikuttanut positiivisesti erityisesti Aasian jakelun 

avautuminen Larsen-konjakille. Väkevien alkoholijuomien ja viinien volyymit Suomen vähittäismyyntimonopolissa 

olivat koko vuoden edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Tällä oli negatiivinen vaikutus Altian väkevien 

alkoholijuomien ja viinien monopolimyyntiin. Volyymien laskusta huolimatta Altian markkinaosuus sekä 

väkevissä alkoholijuomissa että viineissä on pysynyt viime vuoden tasolla. Liikevaihto matkustajamyynnissä ja 

Baltiassa jatkoi laskuaan lähinnä laivaliikenteen ja Tallinnan satamakaupan heikon kehityksen vuoksi.   

Viimeisellä neljänneksellä Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 39,5 (40,7) miljoonaa euroa. Lasku johtui 

pääasiassa heikosta monopolimyynnistä ja kahden tuotteen valmisteveroluokan muutokseen liittyvästä 0,5 

miljoonan euron varauksesta. Viennin kasvu jatkui vakaana. 

Vertailukelpoinen käyttökate 
Vuonna 2018 vertailukelpoinen käyttökate oli 19,2 (19,6) miljoonaa euroa, mikä vastaa 14,3 (14,6) prosentin 

vertailukelpoista käyttökateprosenttia. Heikoilla monopoli- ja matkustajamyynneillä oli negatiivinen vaikutus 

kannattavuuteen, mutta liiketoiminnan kustannusten hallinta vähensi suurelta osin niiden vaikutusta. 

Viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 6,2 (7,2) miljoonaa euroa, mikä vastaa 15,7 (17,8) 

prosentin vertailukelpoista käyttökateprosenttia. Kannattavuus laski heikomman monopolimyynnin ja 

valmisteverovarauksen vuoksi, varauksen vaikutus vertailukelpoiseen käyttökateprosenttiin oli 1,0 

prosenttiyksikköä.     

Liiketoiminnan tapahtumia vuonna 2018 
Vuoden 2018 alusta alkaen Altia on lanseerannut kattavan valikoiman matala-alkoholisia tuotteita Suomen 

päivittäistavarakauppaan. Tuotteita on lanseerattu väkevien alkoholijuomien ikonisten brändien alle. Uusia 

lanseerauksia ovat muun muassa Koskenkorva Vichy ja Koskenkorva Village -sarja sekä Jaloviina- ja Leijona-

lonkerot. Uudet matala-alkoholiset päivittäistavarakauppatuotteet ovat saaneet hyvän vastaanoton ja 

saavuttaneet hyvän jakelupeiton.  

Altia toi vuoden 2018 aikana useita väkevien alkoholijuomien ja viinien uutuuksia Suomen 

vähittäismyyntimonopoliin, kuten esimerkiksi uudentyyppisen Renault Avec konjakin sekä useita roséviinejä 

kasvavaan roséviinien kategoriaan.   

Digitaalinen alusta Viinimaa, joka on Altian pääkanava kuluttajille suunnatussa viestinnässä, kehittyi vahvasti 

vuonna 2018. Sivuston kävijämäärä kasvoi yli 80 prosenttia kohdennetumpien toimenpiteiden ja optimoidun 

sisällön ansiosta. Toukokuussa Altia avasi Saksassa uuden verkkokaupan pohjoismaisille alkoholijuomille 
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(www.nordicspirits.com). Verkkokauppa on lisä Altian olemassa oleviin digitaalisin alustoihin ja sillä 

täydennetään perinteisiä vientikanavia. 

Scandinavia 

Scandinavia-segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja 

markkinoinnin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Liikevaihto 42,8 44,4 -3,6 117,7 123,7 -4,9 

Vertailukelpoinen käyttökate 8,0  8,9 -10,1 10,1  11,5 -12,1 

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta 18,7  20,1  8,6  9,3  

Henkilöstöä keskimäärin 83 87  85 86  

 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat 14,9 16,3 -8,6 45,9 49,8 -7,8 

Viinit 27,6 28,1 -1,8 68,0 68,5 -0,7 

Muut juomat 0,3 1,6 -81,3 3,8 7,0 -45,7 

Muut  -1,6   -1,5  

Yhteensä 42,8 44,4 -3,6 117,7 123,7 -4,9 

 

Liikevaihto 
Vuonna 2018 Scandinavia-segmentin raportoitu liikevaihto oli 117,7 (123,7) miljoonaa euroa. Heikoilla Ruotsin ja 

Norjan kruunuilla oli merkittävä negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Liiketoiminta on kehittynyt vakaasti koko 

vuoden, ja kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Viinien myynti 

Ruotsissa kasvoi uuden kumppanin kesäkuussa 2018 alkaneiden toimitusten ansiosta. Väkevien alkoholijuomien 

myynti Ruotsissa laski päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten takia. Norjassa väkevien alkoholijuomien 

myynti kehittyi edelleen hyvin.  

Viimeisellä neljänneksellä Scandinavia-segmentin raportoitu liikevaihto oli 42,8 (44,4) miljoonaa euroa. Kiinteillä 

valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 0,9 prosenttia edellisvuodesta. Ruotsin suurilla glögimarkkinoilla Altia 

vahvisti markkina-asemaansa entisestään Blossa-valikoiman avulla. 

Vertailukelpoinen käyttökate 
Vuonna 2018 vertailukelpoinen käyttökate oli 10,1 (11,5) miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,6 (9,3) prosentin 

vertailukelpoista käyttökateprosenttia. Kannattavuuden lasku johtui pääosin heikoista Ruotsin ja Norjan 

kruunuista ja jossain määrin myös päämiesportfolion muutoksista. Liiketoiminnan kulujen hallinta on 

kompensoinut osittain negatiivisia vaikutuksia.   

Viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 8,0 (8,9) miljoonaa euroa, mikä vastaa 18,7 (20,1) 

prosentin vertailukelpoista käyttökateprosenttia.  

Liiketoiminnan tapahtumia vuonna 2018 
Altia on lanseerannut aktiivisesti uusia tuotteita Ruotsin vähittäismyyntimonopolissa koko vuoden ajan. 

Esimerkiksi väkevissä alkoholijuomissa lanseerattiin uusia makuja avainbrändeissä. Explorer-brändiä 

laajennettiin kahden erilaisen ready-to-drink-juomasekoituksen hanapakkauksella, O.P. Anderson -brändiä 

laajennettiin O.P. Björkillä ja Xanté-brändiä laajennettiin Xanté Sour -juomalla.  

Altia vahvisti giniportfoliotaan entisestään aloittamalla yhteistyön palkitun ruotsalaisen premium-ginejä 

valmistavan Hernö Ginin kanssa.  

Altian markkina-asema viineissä vahvistui uuden päämiehen ansiosta. Lisäksi Altian omaa viinibrändiä Chill Outia 

uudistettiin uudella pakkauksella ja ilmeellä.    

Digitaalinen alusta folkofolk, joka on Altian pääkanava kuluttajille suunnatussa viestinnässä Ruotsissa, kehittyi 

vahvasti vuonna 2018. Alustan ja sosiaalisen median kanavien kohdentaminen ja terävöittäminen sekä 

analytiikan tehokas käyttö ovat lisänneet sivuston kävijämääriä. 
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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. 

Milj. euroa Q4 18 Q4 17 Muutos, % 2018 2017 Muutos, % 

Liikevaihto 28,6 24,7 15,8 105,8 101,3 4,4 

Vertailukelpoinen käyttökate 2,2 3,7 -39,8 10,9 12,5 -12,2 

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta 7,8 15,0  10,3 12,3  

Henkilöstöä keskimäärin 415 416  426 452 
 

 

Liikevaihto 
Vuonna 2018 Altia Industrial -segmentin liikevaihto oli 105,8 (101,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 

tärkkelyksen ja rehuraaka-aineen hyvän volyymikehityksen sekä ohran korkeamman hinnan myötä tehtyjen 

hinnankorotusten ansiosta. Teknisen etanolin kysyntä on pysynyt vakaana, ja sopimusvalmistusvolyymit olivat 

hieman viime vuotta korkeammalla.   

Viimeisellä neljänneksellä Altia Industrialin liikevaihto oli 28,6 (24,7) miljoonaa euroa. Kasvu johtui ohran 

korkeamman hinnan takia korotetuista hinnoista ja teollisten tuotteiden ja palvelujen hyvistä volyymeistä. 

Vertailukelpoinen käyttökate 
Vuonna 2018 vertailukelpoinen käyttökate oli 10,9 (12,5) miljoonaa euroa, mikä vastaa 10,3 (12,3) prosentin 

vertailukelpoista käyttökateprosenttia.  

Viimeisellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 2,2 (3,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 7,8 (15,0) 

prosentin vertailukelpoista käyttökateprosenttia. Kannattavuutta heikensi pääasiassa korkeammat 

ohrakustannukset vuoden toisella puoliskolla.  

Tuotantovolyymit ja avainhankkeet vuonna 2018 
Vuonna 2018 Rajamäen alkoholijuomatehdas valmisti 64,7 (63,4) miljoonaa litraa viinejä ja väkeviä 

alkoholijuomia. 

Tärkkelyksen vahvan kysynnän myötä Koskenkorvan tehdas on toiminut täydellä kapasiteetilla koko vuoden.  

Ohran käyttö Koskenkorvan tehtaalla ylsi vuonna 2018 ennätysmäiseen 211,7 (206,0) miljoonaan kiloon. Kasvua 

edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,8 prosenttia, mihin vaikutti pääasiassa tärkkelyksen tuotannon kasvu. 

Viljaviinaa, mukaan lukien tekninen etanoli, valmistettiin 22,0 (22,9) miljoonaa kiloa, tärkkelystä 68,9 (64,5) 

miljoonaa kiloa ja rehuraaka-ainetta 62,2 (59,8) miljoonaa kiloa. 

Koskenkorvan tehtaalla saatiin päätökseen investoinnit tärkkelyskapasiteetin lisäämiseksi ja uusi 

prosessiautomaatiojärjestelmä otettiin käyttöön. Vuonna 2018 Koskenkorva avasi viljan hankintaan tarkoitetun 

Viljatori-verkkopalvelun. Viljelijät voivat seurata Altian viljanostotarjouksia ja tehdä niihin liittyviä kauppoja 

verkkopalvelussa. Myös viljan vastaanottoprosessi digitalisoitiin. Toimittajat voivat nyt varata viljatoimitusten 

purkuaikoja ympäri vuorokauden.      

Rajamäen alkoholijuomatehtaalla jatkuivat investoinnit toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Uuden viineille ja 

matala-alkoholisille tuotteille tarkoitetun täyttölaitteen asennus valmistui. 

Tärkeimmät tapahtumat vuonna 2018 

• 23. helmikuuta: Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2017 

• 23. helmikuuta: Altia suunnittelee listautumista Nasdaq Helsingin viralliselle pörssilistalle 

• 23. helmikuuta: Altian 22.2.2018 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valitsi Jukka Ohtolan Altian 

hallituksen uudeksi jäseneksi. Jukka Ohtola toimii neuvottelevana virkamiehenä valtioneuvoston 

kanslian omistajaohjausosastossa. 

• 8. maaliskuuta: Altian yhtiökokous valitsi Altia Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Sanna Suvanto-

Harsaaen ja varapuheenjohtajaksi Kai Telanteen. Lisäksi yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat 

jäsenet: Kim Henriksson, Annikka Hurme, Tiina Lencioni, Jukka Ohtola ja Torsten Steenholt. 

• 12. maaliskuuta: Altia Oyj hakee osakkeidensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle; 

suomenkielinen esite on julkaistu  
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• 23. maaliskuuta: Kaupankäynti Altian osakkeella Nasdaq Helsingissä alkaa 

• 18. toukokuuta: Altia on avannut kansainvälisen verkkokaupan pohjoismaisille alkoholijuomille 

(nordicspirits.com) 

• 18. elokuuta: Altia ja ruotsalainen ginitalo Hernö Gin aloittavat Pohjoismaiden ja Baltian laajuisen 

yhteistyön 3.9.2018 alkaen  

• 31. elokuuta: Altia tiedottaa talousjohtaja Matti Pirin jättävän yhtiön  

• 1. lokakuuta: Altia mukaan Baltic Sea Action Groupin käynnistämään Carbon Action -hiilipilottiin 

• 12. lokakuuta: Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

• 21. marraskuuta: Altia ja Koskenkorvan tislaamo palkitaan Green Company of the Year -

tunnustuksella vuoden 2018 Green Awards -kilpailussa 

• 26. marraskuuta: Altia nimittää Niklas Nylanderin talous- ja rahoitusjohtajaksi 1.1.2019 alkaen 

• 14. joulukuuta: Altia alentaa vuoden 2018 ohjeistustaan 

Muutokset Altian johtoryhmässä 

Altia tiedotti 26.11.2018 Niklas Nylanderin nimityksestä Altian uudeksi talous- ja rahoitusjohtajaksi ja 

johtoryhmän jäseneksi 1.1.2019 alkaen. Altian edellinen talousjohtaja Matti Piri jatkoi tehtävässään marraskuun 

loppuun asti. 

Altian johtoryhmä koostuu 1.1.2019 alkaen seuraavista jäsenistä: 

• Pekka Tennilä, toimitusjohtaja 

• Janne Halttunen, SVP, Scandinavia 

• Kari Kilpinen, SVP, Finland & Exports 

• Kirsi Lehtola, SVP, HR 

• Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja 

• Kirsi Puntila, SVP, Marketing 

• Hannu Tuominen, SVP, Altia Industrial 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

Altian selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) julkaistaan hallituksen 

toimintakertomuksen yhteydessä viikolla 12. Selvitys on myös saatavilla Altian verkkosivustolla. 

Altian osake 

Altian osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin. Kaikki osakkeet tuottavat yhden äänen ja yhtäläiset 

äänestysoikeudet. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ALTIA” ja ISIN-tunnus FI4000292438. 

Liikkeeseen lasketut osakkeet ja osakepääoma 

Katsauskauden lopussa Altia Oyj:n osakepääoma oli 60 480 378,36 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden 

määrä oli 36 140 485. 

Osakkeenomistajat ja kaupankäynti 

Joulukuun 2018 lopussa Altialla oli 17 879 osakkeenomistajaa. Vuonna 2018 osakkeen korkein hinta oli 9,50 

euroa ja alhaisin hinta 7,015 euroa. Joulukuun lopussa Altian osakkeen päätöshinta oli 7,07 euroa ja markkina-

arvo noin 256 miljoonaa euroa.  

OMISTUSRAKENNE SEKTOREITTAIN (KATSAUSKAUDEN LOPUSSA) 

Sektori Osakkeiden määrä % osakkeista 

Julkisyhteisöt  16 147 068 44,7 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10 763 830 29,8 

Kotitaloudet 6 581 940 18,2 

Yritykset 1 430 189 4,0 

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  956 089 2,7 

Ulkomaat 261 369 0,7 

Yhteensä 36 140 485  

Lähde: Euroclear Finland 
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10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA (KATSAUSKAUDEN LOPUSSA) 

 Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä % osakkeista 

1 Valtioneuvoston kanslia 13 097 481 36,2 

2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 550 000 4,3 

3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 088 300 3,0 

4 OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 559 516 1,5 

5 Stiftelsen för Åbo Akademi 455 700 1,3 

6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 404 895 1,1 

7 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 265 481 0,7 

8 Mandatum Life 181 301 0,5 

9 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 150 000 0,4 

10 Takanen Jorma 122 617 0,3 

 Yhteensä 17 875 291 49,5 

 Hallintarekisteröidyt osakkeet 9 659 252 26,7 

Lähde: Euroclear Finland 

Henkilöstö 

Vuonna 2018 Altia-konsernissa työskenteli keskimäärin 718 (762) henkilöä. Vuoden 2018 lopussa Altia-

konsernin henkilöstömäärä oli 678 (703) työntekijää, joista Suomessa oli 402 (411), Ruotsissa 114 (117), 

Tanskassa 19 (21), Norjassa 28 (29), Latviassa 32 (37), Virossa 61 (65) ja Ranskassa 22 (23).  

Henkilöstön väheneminen oli pääasiassa seurausta luonnollisesta poistumasta, kun lähteneiden tilalle ei ole 

otettu uusia työntekijöitä ja toteutettiin sisäisiä järjestelyitä Suomessa, sekä Latvian toimintojen 

uudelleenjärjestelystä. Altian Scandinavia -segmentin uudelleenjärjestelyitä ja Suomen myyntitoimintojen 

muutoksia koskevat neuvottelut saatiin päätökseen loppuvuonna. Järjestelyjen tavoitteena on toimintatapojen 

uudistaminen ja organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen, ja ne vaikuttavat henkilöstön määrään vuonna 

2019. 

Yritysvastuu 

Joulukuussa 2018 Altia sai Green Company of the Year -tunnustuksen kansainvälisen The Drinks Business -

lehden järjestämässä Drinks Business Green Awards 2018 -kilpailussa. Tunnustus myönnettiin Altialle 

Koskenkorvan tislaamon bio- ja kiertotaloustyön ansiosta. 

Altialle vastuullisuus on sekä strateginen prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Altian tavoite 

vastuullisuudessa on rakentaa yhtiölle kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Altia haluaa tukea modernin ja 

vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehittymistä yhtiön toiminnan tarkoituksen, Let’s Drink Better, 

mukaisesti.  

Altian vastuullisuustyötä ohjaavat neljä kulmakiveä: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö ja 

Altia & henkilöstö. Kulmakivet pohjautuvat Altian toiminnan tarkoitukseen ja strategiaan, sidosryhmien 

odotuksiin, yhtiön omiin toimintaperiaatteisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä amfori BSCI -aloitteen eettisiin 

periaatteisiin, jotka puolestaan perustuvat keskeisiin työntekijöiden oikeuksia koskeviin kansainvälisiin 

sopimuksiin. Altia on liittynyt amfori BSCI -aloitteeseen, jonka avulla pyritään vuosi vuodelta parantamaan 

tuotteiden ja raaka-aineiden toimitusketjujen jäljitettävyyttä ja avoimuutta. Altia otti vuonna 2018 käyttöön 

yhtiön uudet eettiset periaatteet (Code of Conduct), joissa korostetaan entisestään yhtiön sitoutumista 

vastuullisuuteen, avoimuuteen ja lahjomattomuuteen.  

Vuonna 2018 Altia päivitti yritysvastuunsa olennaisuusanalyysin sijoittajanäkemysten perusteella. Tämä 

toteutettiin sekä yksityisille osakkeenomistajille suunnatun verkkokyselyn avulla, että useita institutionaalisia 

sijoittajia haastattelemalla. Altian yritysvastuun kulmakiviä terävöitettiin tulosten perusteella. Tärkeimmät Altian 

osakkeenomistajien esiin tuomat yritysvastuun osa-alueet olivat Altian tuotteiden laatu ja turvallisuus, 

kiertotalous, pohjaveden suojelu, kestävät pakkausratkaisut ja vastuullinen toimitusketju.   

Altia on laatinut vuosille 2018–2020 konsernitason yritysvastuuta koskevan toimintasuunnitelman, joka perustuu 

yhtiön strategiaan ja vastuullisuuden kulmakiviin. Toimintasuunnitelman toteutus edistyi suunnitelmien 

mukaisesti vuonna 2018.  
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Lisätietoa Altian vastuullisuustyöstä löytyy muita kuin taloudellisia tietoja koskevasta selvityksestä, joka 

julkaistaan viikolla 12 osana hallituksen toimintakertomusta sekä vuosikertomuksen yritysvastuuosiosta. 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijä 

Yhtiön liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja sen 

vaikutukseen kulutukseen sekä alkoholiverotuksen ja lainsäädännön vaikutuksiin kuluttajakäyttäytymiseen. 

Yllättävät ja ennakoimattomat tuotanto- ja toimitushäiriöt muodostavat lyhyen aikavälin merkittävät operatiiviset 

riskit, samoin raaka-aineiden, erityisesti ohran, hinnankehityksen nopeat ja merkittävät muutokset.  

Altia Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin riskienhallintapolitiikan. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Altia-

konsernin strategian toteutumista, riskien tunnistamista sekä keinoja pienentää riskien 

toteutumistodennäköisyyttä ja vaikutuksia sekä suojata liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskin aiheuttaja voi olla 

yhtiön sisäinen tai ulkoinen tapahtuma. 

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 

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.    

Osinkoehdotus 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084 125,87 euroa, joka sisältää 

tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.  

Emoyhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.  

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. 

Hallituksen esitys perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja huomioi vuoden 2018 tulokseen sisältyvät 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. 

Varsinainen yhtiökokous 2019 

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus 

kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.  

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2019 

Vuosikertomus vuodelta 2018, sisältäen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, 

tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, 

julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Altian verkkosivuilla viikolla 12 (18.3. alkava viikko). 
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Altia julkaisee vuonna 2019 taloudellisia katsauksia seuraavasti: 

• 8.5.2019: Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2019 

• 15.8.2019: Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019 

• 7.11.2019 Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2019 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

30.1.2019 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. 

Helsinki, 6.2.2019 

Altia Oyj 

Hallitus 

Lisätiedot: 

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja  

Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja 

Yhteystiedot: 

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864 

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867 

 

Tiedotustilaisuus: 

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tuloksesta medialle ja analyytikoille pidetään klo 9.00 Altian toimitilojen 

baarissa osoitteessa Kaapeliaukio 1, Ruoholahti. Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja 

talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander. 

Puhelinkokous ja webcast-lähetys: 

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisen puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen tänään klo 

11.00.  

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talous- rahoitusjohtaja Niklas Nylander esittelevät koko vuoden tuloksen. 

Esitysmateriaali julkaistaan ennen kokouksen alkua Altian verkkosivuilla: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat. 

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään 5–10 minuuttia ennen kokouksen alkamista 

seuraavissa numeroissa (pin: 46979445#): 

Suomi: +358981710310 

Ruotsi: +46 856642651 

Iso-Britannia: +44 3333000804 

Yhdysvallat: +1 6319131422 

 

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa osoitteessa https://altia.videosync.fi/2018-q4-teleconference ja 

tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla: https://altiagroup.com/fi/sijoittajat   

 

https://altia.videosync.fi/2018-q4-teleconference
https://altiagroup.com/fi/sijoittajat
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Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.altiagroup.fi 

  

http://www.altiagroup.fi/
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Konsernin tuloslaskelma 

Milj. euroa Q4 2018 Q4 2017 2018 2017 

  
  

 
  

 

LIIKEVAIHTO 110,9 109,8 357,3 359,0 

Liiketoiminnan muut tuotot  1,8 2,3 7,4 8,3 

Materiaalit ja palvelut -65,7 -60,7 -206,8 -202,0 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -11,8 -13,6 -49,9 -52,0 

Liiketoiminnan muut kulut -20,8 -21,5 -73,9 -72,9 

Poistot ja arvonalentumiset -3,7 -3,6 -14,4 -14,2 

LIIKETULOS 10,7 12,7 19,7  26,1  

Rahoitustuotot  0,3 1,9 3,5 4,5 

Rahoituskulut -0,9 -2,6 -5,8 -6,4 

Osuus osakkuusritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista yhteisiin 

toimintoihin 
0,2 - 1,2 0,9 

TULOS ENNEN VEROJA 10,3 12,1 18,6 25,0 

Tuloverot 
 

-1,8 -4,1 -3,6 -6,7 

TILIKAUDEN TULOS 8,6 8,0 15,1 18,3 

  
  

 
    

Tilikauden tuloksen jakautuminen:   
 

    

     Emoyhtiön osakkeenomistajille 8,6 8,0 15,1 18,3 

  
  

 
    

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu    
 

    

osakekohtainen tulos, euroa   
 

    

     Laimentamaton ja laimennettu  0,24 0,22 0,42 0,51 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

Milj. euroa Q4 2018 Q4 2017 2018 2017 

Tilikauden tulos 8,6 8,0 15,1 18,3 

  
  

 
    

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT   
 

    

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi   
 

  
 

Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien uudelleen määrittäminen 0,0  -0,0  0,0 -0,0  

Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -0,0  0,0  -0,0  0,0 

Yhteensä 
 

-0,0  -0,0  0,0 -0,0  

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi   
 

  
 

Rahavirran suojaukset 0,0 0,7 0,4 1,4 

Myytävissä olevat rahoitusvarat - 0,6 - 0,6 

Muuntoerot -0,2 -2,6 -3,5 -4,0 

Eriin liittyvät tuloverot 0,0  -0,1  -0,1  -0,3  

Yhteensä   -0,3 -1,4 -3,2 -2,3 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,3 -1,4 -3,2 -2,3 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 8,3 6,5 11,9 16,0 

  
        

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön osakkeenomistajille 8,3 6,5 11,9 16,0 
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Konsernin tase 

Milj. euroa   31.12.2018 31.12.2017 

   
  

 

VARAT 
  

  
 

   
  

 

Pitkäaikaiset varat 
 

  
 

Liikearvo 
  

80,7 82,1 

Muut aineettomat hyödykkeet 
 

29,6 34,4 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
 

64,6 67,4 

Osuudet osakkuusyrityksissä ja yhteisissä toiminnoissa 
 

7,9 7,6 

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 
 

1,4 - 

Myytävissä olevat rahavarat 
 

- 1,4 

Muut saamiset 
 

- 1,0 

Laskennalliset verosaamiset   0,8 1,0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä   185,1 194,8 

   
    

Lyhytaikaiset varat 
 

    

Vaihto-omaisuus 
 

99,6 94,5 

Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 
 

0,2 - 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 
 

60,9 53,9 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 
 

2,5 2,8 

Rahavarat     42,0 52,4 

Lyhytaikaiset varat yhteensä   205,3 203,6 

   
    

   
    

VARAT YHTEENSÄ   390,4 398,4 

   
    

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 

    

   
    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
 

    

Osakepääoma 
 

60,5 60,5 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
 

1,2 - 

Käyvän arvon rahasto 
 

0,6 0,6 

Suojausrahasto 
 

0,0 -0,3 

Muuntoerot 
 

-19,6 -16,0 

Kertyneet voittovarat 
 

107,3 92,0 

Oma pääoma yhteensä   150,1 136,8 

   
    

Pitkäaikaiset velat 
 

    

Laskennalliset verovelat 
 

16,8 17,7 

Lainat 
  

82,7 89,1 

Eläkevelvoitteet   1,3 1,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 
 

100,8 108,2 

   
    

Lyhytaikaiset velat 
 

    

Lainat 
  

6,7 11,0 

Varaukset 
  

0,5 - 

Ostovelat ja muut velat 
 

          131,4  137,4 

Sopimuksiin perustuvat velat 
 

0,6 - 

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   0,4 5,0 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 
 

139,5 153,4 

   
  

 

Velat yhteensä   240,3 261,6 

   
  

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   390,4 398,4 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

 

Milj. euroa 

Osake-

pääoma 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Käyvän 

arvon 

rahasto 

Suojaus

-

rahasto 

Muunto-

erot 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2017 60,5 - - -1,4 -12,3 144,5 191,3 

Laaja tulos 
       

Tilikauden tulos - - - - - 18,3 18,3 

 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksilla 

oikaistuna) 

       

 
Rahavirran suojaukset - - - 1,1  - - 1,1 

 
Myytävissä olevat rahavarat - - 0,6 - - - 0,6 

 
Muuntoerot - - - - -3,8 -0,2 -4,0 

 Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien 

uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 
- - - - - -0,0  -0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - 0,6 1,1 -3,8 18,0 16,0 

Liiketoimet omistajien kanssa 
       

 
Osingonjako - - - - - -70,5 -70,5 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - - -70.5 -70,5 

Oma pääoma 31.12.2017 60,5 - 0,6 -0,3 -16,0 92,0 136,8 

  
              

Oma pääoma 1.1.2018 60,5 - 0,6 -0,3 -16,0 92,0 136,8 

 
Laatimisperiaatteen muutos - - - - - 0.1 0.1 

Oma pääoma 1.1.2018, oikaistu 60,5 - 0,6 -0,3 -16,0 92,1 136,9 

Laaja tulos 
       

Tilikauden tulos - - - - - 15,1 15,1 

 Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksilla 

oikaistuna) 

       

 
Rahavirran suojaukset - - - 0,3 - - 0,3 

 
Muuntoerot - - - - -3,5 0,0 -3,5 

 
Työsuhteen päättymisen jälkeisten 

etuuksien uudelleenmäärittämisestä 

johtuvat erät 

- - - - - -0,0  -0,0  

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - 0,3 -3,5 15,1 11,9 

Liiketoimet omistajien kanssa 
       

 
Osakeanti - 1,2 - - - - 1,2 

 
Osakeperusteiset maksut, henkilöstöanti - - - - - 0,1 0,1 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - 1,2 - - - 0,1 1,4 

Oma pääoma 31.12.2018 60,5 1,2 0,6 0,0 -19,6 107,3 150,1 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

Milj. euroa Q4 2018 Q4 2017 2018 2017 

 
    

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 
    

Tulos ennen veroja 10,3 12,1 18,6 25,0 

Oikaisut 
    

   Poistot ja arvonalentumiset 3,7 3,6 14,4 14,2 

   Osuus osakkuusritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin -0,2 - -1,2 -0,9 

   Pitkäaikaisten varojen nettomyyntivoitot -0,0  -0,1 -0,5 -1,6 

   Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,7 2,3 1,9 

   Muut oikaisut 0,2 0,1 0,8 0,5 

 
4,3 4,3 15,7 14,1 

Käyttöpääoman muutokset 
    

   Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+) 9,2 14,8 -5,5 1,2 

   Sopimusvarojen, myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) /  

vähennys (+) 
-10,7 -3,0 -7,4 9,4 

   Sopimusvelkojen, osto- ja muiden velkojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)  26,4 28,1 -4,3 -2,6 

   Varausten muutos, lisäys (+) / vähennys (-) - -0,3 - -1,3 

   Käyttöpääoman muutos  25,0 39,6 -17,2 6,7 

     

Maksetut korot  -0,3 -0,7 -1,4 -1,7 

Saadut korot 0,0 0,1 0,1 0,3 

Muut maksetut rahoitustuotot ja kulut 0,5 -2,1 -1,4 -2,2 

Maksetut tuloverot -2,2 -0,2 -8,0 -4,6 

Rahoituserät ja verot -2,0 -2,9 -10,6 -8,2 

     

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 37,6 53,0 6,5 37,6 

     

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 
    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,6 -2,7 -7,7 -11,9 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,6 2,6 

Luovutustulot myytävissä olevista rahavaroista - 0,0 - 0,0 

Lainasaamisten takaisinmaksut - 0,0 0,9 0,3 

Saadut korot sijoituksista yhteisiin toimintoihin - - 0,9 0,9 

Saadut osingot  - 0,1 0,1 0,2 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -1,6 -2,6 -5,2 -7,8 

     

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 
    

Yrityslainaohjelman muutokset -13,0 - - - 

Lainojen nostot - 100,0 20,0 100,0 

Lainojen takaisinmaksut - -72,5 -30,7 -72,5 

Maksetut osingot ja muu voitonjako - -60,1 - -70,5 

Osakeanti henkilöstölle - - 1,2 - 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -13,0 -32,6 -9,5 -43,0 

     

RAHAVAROJEN MUUTOS  23,0 17,8 -8,2 -13,2 

     

Rahavarat tilikauden alussa 19,5 36,3 52,4 68,0 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 -1,7 -2,2 -2,5 

Rahavarojen muutos 23,0 17,8 -8,2 -13,2 

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 42,0 52,3 42,0 52,4 
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Laatimisperiaatteet 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen.  

Kaikki luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetyistä summista.  

Altia noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) 

vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Konserni julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä 

yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja 

taseesta. Lisäksi raporteissa käytetään oikaistuja vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka on johdettu vaihtoehtoisista 

tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.  

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Altia Oyj:n tilinpäätökseen 2018. 

Uudet standardit 

IFRS 15 – Myyntituotot asiakassopimuksista 

Altia otti käyttöön uuden tulouttamista koskevan IFRS 15 standardin 1.1.2018. Uusi standardi sisältää 

viisivaiheisen myyntituottojen tuloutusmallin. Standardin perusperiaatteena on, että myyntituotot kirjataan, kun 

tavaraa tai palvelua koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Altia sovelsi siirrossa mukautettua takautuvaa 

menetelmää, mikä tarkoittaa, ettei vertailutietoja oikaista ja Altian kohdalla käyttöönotosta ei aiheutunut 

olennaista vaikutusta kertyneisiin voittovaroihin 1.1.2018.  

Myynnin tulouttamiseksi vaadittavat vaiheet ovat seuraavat, ja niiden pohjalta Altia on tehnyt analyysin osana 

uuden standardin käyttöönottoprosessia: 

1. yksilöidään sopimus 

2. yksilöidään suoritevelvoitteet 

3. määritetään transaktiohinta 

4. kohdistetaan transaktiohinta sopimuksen sisältyville suoritevelvoitteille (kullekin erilliselle tavaralle tai 

palvelulle, joka on luvattu asiakkaalle) niiden suhteellisten erillismyyntihintojen perusteella 

5. kirjataan myyntituotot, kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täytetään luovuttamalla tavara tai 

palvelu asiakkaalle 

Altian liikevaihto koostuu pääasiassa alkoholituotteiden myynnistä, joka koostuu Altian omista tuotemerkeistä ja 

kansainvälisten yhteistyökumppanien tuotemerkeistä. Altia tuo, myy ja jakelee viinejä, väkeviä alkoholijuomia ja 

muita juomatuotteita monopoleille, hotelleille, ravintoloille, catering-yrityksille, vähittäismyyntiin, 

tukkuasiakkaille sekä vientiin, rajakauppaan ja meriliikenteen asiakkaille. Lisäksi Altia tarjoaa ratkaisuja ja 

palveluja teollisille kumppaneilleen. Altia myy teollisia tuotteita, kuten etanolia, tärkkelystä ja rehuraaka-aineita, 

ja tarjoaa teollisille asiakkailleen sopimusvalmistuspalveluja tislauksesta pullotukseen sekä asiakaspalvelua ja 

logistiikkaa. 

SUORITEVELVOITTEIDEN YKSILÖIMINEN:  

Alkoholituotteiden ja teollisten tuotteiden myynnissä kukin toimitettava tuote tai tuote-erä on erillinen 

suoritevelvoite ja asiakassopimukset eivät tyypillisesti sisällä erillistä lupausta kuljetuspalvelun järjestämisestä. 

Täten myös niissä tilanteissa, joissa määräysvalta tuotteisiin siirtyy asiakkaalle ennen toimitusta, Altia ei järjestä 

tuotteiden toimittamista eikä tarjoa asiakkailleen mitään muita kuljetus- tai käsittelypalveluja. Jos määräysvalta ei 

siirry asiakkaalle ennen toimitusta, kuljetuspalvelu on velvoitteen täyttämisestä aiheutuvaa toimintaa, eikä se ole 

erillinen palvelu. Näin ollen kuljetuspalvelu ei muodosta erillistä suoritevelvoitetta, joka käsiteltäisiin erillään 

tuotteiden myynnistä. Yhteistyökumppanien kanssa tehdyissä sopimuksissa, jotka oikeuttavat Altian jakelemaan 

kumppanien tuotteita, Altia toimii loppuasiakkaaseen nähden päämiehenä, ja sillä on määräysvalta tuotteeseen, 

hinnoittelua koskeva harkintavalta ja omistusoikeus tuotevarastoon. Näin ollen myyntituottona kirjataan 

bruttomäärä, johon Altia on oikeutettu näiden tuotteiden myynnissä.  

Altian teollisille asiakkaille tuotettavia sopimuspalveluja koskevat sopimukset sisältävät pääasiassa yhden 

suoritevelvoitteen, joka on sarja erillisiä palveluja, kuten sopimusvalmistuspalveluja, asiakaspalvelua, logistiikkaa 

ja varastointia. Näissä järjestelyissä Altialla ei ole määräysvaltaa tuotteisiin eikä varastoon liittyvää riskiä.   

TRANSAKTIOHINNAN MÄÄRITTÄMINEN:  

Asiakassopimuksiin sisältyy tyypillisesti useita muuttuvia vastikkeita (paljousalennuksia; bonuksia; 

markkinointitukia kuten hyllymaksuja; sanktioita, jotka liittyvät tiettyihin ennalta määritettyihin tunnuslukuihin 

tai siihen, ettei Altia täytä velvoitteitaan oikea-aikaisesti; palautuksia; standardikustannusten ja toteutuvien 
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kustannusten välisiä eroja jne.). IFRS 15:n mukaan yrityksen pitää arvioida muuttuvan vastikkeen määrä ja 

sisällyttää transaktiohintaan määrä, joka täyttää kriteerin siitä, että se on erittäin todennäköinen. Altia on 

kuitenkin arvioinut muuttuvat vastikkeet osana tulouttamisprosessiaan jo aikaisempien tuloutusstandardien 

mukaan ja näin ollen konsernin tilinpäätökseen ei ole tehty oikaisuja.   

IFRS 15:n mukaan hyllymaksut kirjataan myynnin vähennyseräksi. Aikaisemmin ne on kirjattu kuluiksi. 

Tunnistetut palautuksia ja hyllymaksuja koskevat esittämistapaerot eivät ole olennaisia Altian kannalta ja näin 

ollen konsernin tilinpäätökseen ei ole tehty oikaisuja.   

TRANSAKTIOHINNAN KOHDISTAMINEN:  

Hinnat ovat yleensä erillismyyntihintoja, eikä näin ollen ole tarvetta erillismyyntihinnan kohdistamiseen. Lisäksi 

johto katsoo, ettei alennusten kohdistaminen sopimuksen eri elementeille aiheuttaisi eroja kirjattavien 

myyntituottojen määrään tai ajoittumiseen, koska kaikkiin tilaukseen sisältyviin tuote-eriin ja/tai tuotteisiin 

koskeva määräysvalta siirtyy samanaikaisesti. Sopimuspalveluissa vaatimus muuttuvan vastikkeen 

kohdistamisesta sarjaan kuuluvalle erilliselle palvelulle täyttyy, ja näin ollen Altia kohdistaa ja kirjaa muuttuvan 

vastikkeen sille kaudelle, jolla sillä on sopimukseen perustuva oikeus palkkioon. 

MYYNTITUOTON KIRJAAMINEN:  

IFRS 15:n käyttöönotosta ei seurannut merkittäviä muutoksia myynnin tulouttamisajankohtiin. 

IFRS 9 – Rahoitusinstrumentit 
Altia on soveltanut IFRS Rahoitusinstrumentit -standardia 1.1.2018 alkaen. Siirtymässääntöjen mukaisesti 

vertailutietoja ei ole oikaistu. Rahoitusvarat on alkuperäisen kirjaamisen jälkeen arvostettu joko jaksotettuun 

hankintamenoon, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta tai käypään arvoon sen perusteella, mikä 

on yrityksen käyttämä liiketoimintamalli rahoitusvarojen hallinnoinnissa ja mitkä ovat rahoitusvarojen 

sopimukseen perustuvat rahavirtaominaisuudet. IFRS 9:n mukainen luokittelu ei aiheuttanut olennaisia 

muutoksia kyseisten erien käsittelyssä. Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeus sopimusperusteisiin 

rahavirtoihin on lakannut ja kun rahoitusvaraan liittyvät olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet konsernin 

ulkopuolelle.  

RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMINEN 

Rahoitusvarojen arvonalentumismalli perustuu odotettavissa oleviin luottotappioihin. Uutta arvonalentumismallia 

koskevaa vaatimusta sovelletaan jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon 

muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettaviin vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin, IFRS 15:n 

Myyntituotot asiakassopimuksista mukaisiin sopimukseen perustuviin omaisuuseriin, vuokrasaamisiin, 

luottositoumuksiin ja tiettyihin takaussopimuksiin.  

Myyntisaamisiin liittyvä tappiota koskeva vähennyserä perustuu myyntisaamisten ikäjakaumaan ja alueellisiin 

saamissalkkuihin. Odotettu luottotappioaste kaikista myyntisaamisista on 0,1 % ja lisäksi yli 120 päivää 

erääntyneistä saamisista kirjataan arvonalentuminen 60 %:n odotettavissa olevan luottotappioasteen mukaisesti. 

Saamiset monopoleilta Suomessa ja Ruotsissa on jätetty ulkopuolelle johtuen asiakkaan luonteesta ja siihen 

liittyvästä luottoriskistä. Analyysissa on otettu huomioon tulevaisuuteen suuntautuvaa makroekonomista 

informaatiota. 

Odotettavissa oleviin luottotappioihin perustuvan mallin käyttöönotto pienensi luottotappioita koskevaa 

vähennyserää 1.1.2018 ja Altia oikaisi kertyneiden voittovarojen alkusaldoa tämän vaikutuksella 0,1 MEUR.  

RAHOITUSVELAT  

IFRS 9:n käyttöönotolla ei ole vaikutusta Altian rahoitusvelkojen luokitteluun ja arvostamiseen.  

SUOJAUSLASKENTA  

Suojauslaskentaa sovelletaan konsernissa tiettyihin korko-, valuutta- ja sähköjohdannaisiin. IFRS 9:n 

käyttöönotolla ei ollut vaikutusta suojaussuhteisiin.  

IFRS 9:n mukaisessa rahavirran valuuttasuojauksessa Altia kohdistaa koko termiinisopimuksen käyvän arvon 

suojaussuhteeseen ja näin ollen se ei enää erottele termiinipisteitä erillistä tulosvaikutteista kirjaamista varten. 

Vaikutus ei ole merkittävä eikä vaikutusta ole kirjattu kertyneiden voittovarojen alkusaldoon.  

IFRS 16 –  Vuokrasopimukset  
IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia sovelletaan 1.1.2019 lukien. Uusi standardi vaikuttaa lähinnä 

vuokralleottajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ja johtaa siihen, että lähes kaikki vuokrasopimukset 
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merkitään taseeseen. Uusi vuokrasopimusstandardi poistaa nykyisen jaottelun operatiivisiin vuokrasopimuksiin 

ja rahoitusleasingsopimuksiin ja sen mukaan valtaosasta Altian vuokrasopimuksia on kirjattava omaisuuserä 

(vuokratun hyödykkeen käyttöoikeus) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka.  Lyhytaikaisia ja arvoltaan 

vähäisiä kohteita koskevia vuokrasopimuksia koskee valinnainen helpotus. Muutoksella on vaikutusta myös 

tuloslaskelmaan, koska kokonaiskulu on tyypillisesti suurempi vuokrasopimuksen ensimmäisinä vuosina ja 

pienempi myöhempinä vuosina. Lisäksi liikekulujen tilalle tulee korkokuluja ja poistoja, jolloin keskeiset 

tunnusluvut, kuten käyttökate muuttuvat.  

Rahavirtalaskelmassa esitettävät liiketoiminnan rahavirrat ovat aiempaa suuremmat, koska vuokrasopimusvelan 

lyhennyksen osuus maksuista luokitellaan rahoitustoimintaan. Vain korkomenon osuus maksuista esitetään 

edelleen liiketoiminnan rahavirtoina.  

Altian tekemän alustavan vaikutusarvioinnin perusteella, joka saattaa vielä muuttua, IFRS 16 kasvattaa taseeseen 

sisältyviä aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä pääasiassa nykyisten toimitiloja, varastoja, autoja ja trukkeja 

koskevien operatiivisten vuokrasopimusten vuoksi. IFRS 16 -standardin käyttöönoton yhteydessä laadittavassa ja 

standardissa tarkoitetulla tavalla laskettavassa avaavassa taseessa per 1.1.2019 konsernin vuokraoikeuteen 

perustuvien omaisuuserien määrän ja vastaavan korollisen velan määrän arvioidaan olevan n. 10,5 miljoonaa 

euroa. Konsernin tuloslaskelmassa liiketoiminnan kulut pienentyvät noin 3-4 miljoonalla eurolla, kun taas poistot 

ja korkokulut kasvavat, koska vuokrakuluja ei enää luokitella liiketoiminnan kuluiksi. Tämä johtaa käyttökatteen 

parantumiseen. Arviointi tulee valmistumaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  

Altia soveltaa käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelyä (mukautettu takautuva lähestymistapa), jonka 

mukaan vertailutietoja ei oikaista. IFRS 16:n käyttöönoton kertynyt vaikutus kirjataan oman pääoman oikaisuksi 

vuoden 2019 alussa. Lisäksi Altia käyttää mahdollisimman laajasti muita helpotuksia, kuten juoksuajaltaan alle 

12 kuukauden pituisten sopimusten ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevien sopimusten jättäminen 

ulkopuolelle. 

Muilla tiedossa olevilla IFRS-standardien tai IFRIC-tulkintojen muutoksilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta 

konsernin tilinpäätökseen. 
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Segmenttitietoa 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa 
Q4 

18 

Q3 

18 

Q2  

18  

Q1  

18 

Q4  

17 

Q3  

17 

Q2  

17 

Q1  

17 

Q4  

16 

Q3  

16 

Q2  

16 

Q1 

16 

Finland & Exports  39,5 31,8 35,4 27,1 40,7 31,4 35,7 26,0 41,1 31,6 33,9 27,3 

Scandinavia 42,8 25,0 27,4 22,5 44,4 26,5 29,7 23,2 45,9 26,7 30,0 25,0 

Altia Industrial  28,6 28,9 24,2 24,0 24,7 26,5 25,9 24,2 24,0 25,6 22,7 22,9 

Yhteensä  110,9 85,7 87,1 73,5 109,8 84,5 91,3 73,4 111,0 83,9 86,6 75,1 

 

Milj. euroa       Q4 2018  Q4 2017  Muutos %  2018 2017 Muutos %  

Finland & Exports              
 

    

Liikevaihto yhteensä 
  

39,8 40,8 -2,5 134,4 134,4 0,0 

Liikevaihto, sisäinen 
  

-0,3 -0,1 163,6 -0,6 -0,5 20,0 

Liikevaihto, ulkoinen 
  

39,5 40,7 -3,0 133,8 133,9 -0,1 

Scandinavia 
   

  
     

Liikevaihto yhteensä 
  

43,1 44,8 -3,9 118,6 124,4 -4,7 

Liikevaihto, sisäinen 
  

-0,3 -0,4 -35,4 -0,9 -0,7 28,6 

Liikevaihto, ulkoinen 
  

42,8 44,4 -3,6 117,7 123,7 -4,9 

Altia Industrial 
   

  
     

Liikevaihto yhteensä 
  

41,1 38,8 5,7 149,8 148,7 0,7 

Liikevaihto,sisäinen 
   

-12,4 -14,1 -11,9 -44,0 -47,4 -7,2 

Liikevaihto, ulkoinen 
  

28,6 24,7 15,8 105,8 101,3 4,4 

Konserni  
   

  
     

Liikevaihto yhteensä 
  

123,9 124,5 -0,5 402,8 407,5 -1,2 

Liikevaihto, sisäinen 
  

-13,0 -14,6 -11,4 -45,5 -48,6 -6,4 

Liikevaihto, ulkoinen     110,9 109,8 1,0 357,3 359,0 -0,5 

 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa       Q4 2018  Q4 2017  Muutos %  2018 2017 Muutos %  

Väkevät alkoholijuomat     38,2 38,1 0,3 124,0 125,9 -1,5 

Viinit 
    

43,5 46,5 -6,5 122,2 124,7 -2,0 

Muut juomat 
   

0,6 1,9 -68,4 5,3 8,4 -37,2 

Teolliset tuotteet ja palvelut 
  

28,6 24,7 15,8 105,8 101,3 4,4 

Muut 
    

0,0 -1,4 
 

0,0 -1,3 
 

Yhteensä       110,9 109,8 1,0 357,3 359,0 -0,5 

 

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa 
Q4  

18 

Q3 

18 

Q2 

18  

Q1 

18 

Q4 

17 

Q3 

17 

Q2 

17 

Q1 

17 

Q4 

16 

Q3 

16 

Q2 

16 

Q1  

16 

Finland & Exports   6,2 4,9 4,6 3,4 7,2 4,0 5,2 3,1 7,7 4,5 4,3 3,6 

Scandinavia 8,0  0,8 1,5 -0,1 8,9 1,0 2,1 -0,5 9,0 1,0 0,7 -0,3 

Altia Industrial  2,2 4,8 2,5 1,4 3,7 4,5 2,6 1,6 2,6 3,4 2,6 -0,2 

Muut  -0,6 -0,3 0,2 0,4 -1,3 0,9 -0,8 0,1 -0,5 1,6 0,2 0,6 

Vertailukelpoinen 

käyttökate yhteensä 
15,9 10,3 8,7 5,2 18,5 10,4 9,2 4,3 18,9 10,5 7,8 3,6 

Vertailukelpoisuuteen 

vaikuttavat erät 
-1,5 0,0 -0,4 -4,1 -2,2 0,7 -0,2 -0,5 15,7 1,6 2,8 -0,1 

Käyttökate 14,4 10,3 8,3 1,1 16,3 11,1 9,0 3,8 34,6 12,1 10,6 3,6 

Poistot ja 

arvonalennukset 
-3,7 -3,6 -3,5 -3,5 -3,6 -3,6 -3,5 -3,5 -3,7 -3,6 -3,6 -3,6 

Liiketulos 10,7 6,6 4,8 -2,5 12,7 7,6 5,4 0,3 30,9 8,5 7,0 -0,0 
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Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 

Milj. euroa       
Aineettomat 

hyödykkeet 
Liikearvo 

Aineelliset 

hyödykkeet 
Yhteensä 

        

Hankintameno 1.1.2018 
  

148,7 133,3 240,7 522,8 

Lisäykset 
   

1,5 - 6,2 7,7 

Vähennykset 
   

-0,0  - -2,1 -2,1 

Kurssierot 
   

-2,9 -5,3 -0,3 -8,5 

Hankintameno 31.12.2018     147,3 128,0 244,6 519,9 

        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2018 
 

-114,4 -51,3 -173,3 -339,0 

Poistot 
   

-5,8 - -8,6 -14,4 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
 

0,0 - 1,9 1,9 

Kurssierot 
   

2,4 4,0 0,2  6,5 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2018   -117,8 -47,3 -179,9 -345,0 

  
       

Kirjanpitoarvo 1.1.2018     34,4 82,1 67,4 183,8 

Kirjanpitoarvo 31.12.2018     29,6 80,7 64,6 174,9 

        

Hankintameno 1.1.2017 
  

150,4 144,7 245,4 540,6 

Lisäykset 
   

3,8 - 8,1 11,9 

Vähennykset 
   

-2,2  - -12,5 -14,8 

Kurssierot 
   

-3,3 -11,4 -0,3 -14,9 

Siirrot erien välillä     -0,0  - 0,0  0,0 

Hankintameno 31.12.2017     148,7 133,3 240,7 522,8 

        

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2017 
 

-113,7 -61,6 -175,4 -350,7 

Poistot 
   

-5,5 - -8,7 -14,2 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 
 

2,0 - 10,5 12,5 

Kurssierot 
   

2,9 10,4 0,2  13,4 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2017   -114,4 -51,3 -173,3 -339,0 

  
       

Kirjanpitoarvo 1.1.2017     36,7 83,1 70,0 189,9 

Kirjanpitoarvo 31.12.2017     34,4 82,1 67,4 183,8 

 

Lähipiiritapahtumat 

Lähipiirin kanssa ovat toteutuneet seuraavat liiketapahtumat: 

Milj. euroa     2018 2017 

Tavaroiden ja palvelujen myynti     

Osakkuusyhtiöt ja yhteiset toiminnot 
   

0,9 1,0 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 
   

79,2 82,8 

Yhteensä     80,1 83,8 

Tavaroiden ja palvelujen ostot     

Osakkuusyhtiöt ja yhteiset toiminnot 
   

2,8 2,1 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 
   

1,3 4,1 

Yhteensä     4,1 6,2 

            

Avoimet saldot tavaroiden ja palvelujen myynneistä ja ostoista   31.12.2018 31.12.2017 

Myyntisaamiset 
  

  
 

Osakkuusyhtiöt ja yhteiset toiminnot 0,1 0,2 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 3,2 2,8 

Ostovelat 
  

  
 

Osakkuusyhtiöt ja yhteiset toiminnot 0,3 0,0 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 0,0 0,1 
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Osakkuusyritykset 

Osakkuusyritysten taloudellinen yhteenveto: 

Milj. euroa       31.12.2018 31.12.2017 

Osakkuusyritysten taloudellinen yhteenveto:   
 

Varat 
    

7,6 5,9 

Velat          6,3 7,3 

Nettovarat        1,3 -1,5 

Liikevaihto       18,3 17,5 

Tilikauden tulos 
   

2,8 1,2 

 

Vakuudet ja vastuusitoumukset sekä ehdolliset varat ja velat 

Vakuuudet ja vastuusitoumukset, milj. euroa 31.12.2018 31.12.2017 

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet   
 

  Kiinteistökiinnitykset 18,5 18,5 

  Takaukset 5,3 6,4 

Vakuudet yhteensä 23,8 24,9 

Vastuusitoumukset     

  Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset     

  Erääntyminen yhden vuoden kuluessa 3,9 4,8 

  Erääntyminen vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 9,3 11,5 

  Erääntyminen yli viiden vuoden kuluttua 0,5 0,9 

  Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset yhteensä 13,6 17,1 

  Muut vastuut 15,5 19,7 

Vastuusitoumukset yhteensä 29,1 36,8 

      
 

  
  

 

Taseen ulkopuoliset varat     

Päästöoikeudet, kilotonneja 31.12.2018 31.12.2017 

Saadut päästöoikeudet 26,9 27,4 

Edelliseltä vuodelta jäljelle jääneet päästöoikeudet 45,6 39,2 

Edelliseen vuoteen liittyvien arvioiden tarkennukset 0,0 -0,0  

Myydyt päästöoikeudet -20,0 - 

Toteutuneet päästöt  -21,9 -21,0 

Jäljellä olevat päästöoikeudet  30,6 45,6 

        

Jäljelle jääneiden päästöoikeuksien käypä arvo (miljoonaa euroa) 0,7 0,4 

 

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot 

Rahoitusvarat, käypä arvo, milj. euroa 2018 2017 

  
 

    

Taso 2     

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     

 
Valuuttatermiinit 0,1 0,3 

  
    

Johdannaiset, suojauslaskennan alaiset     

 
Valuuttatermiinit 0,1 0,8 

 
Hyödykejohdannaiset 1,3 0,3 

  
  

 

Taso 3     

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta      

 
Noteeraamattomat osakkeet 1,4 1,4 
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Rahoitusvelat, käypä arvo, milj. euroa 2018 2017 

  
    

Taso 2     

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat     

 
Valuuttatermiinit 0,0 0,0 

  
    

Johdannaiset, suojauslaskennan alaiset     

 
Valuuttatermiinit 0,1 0,1 

 
Korkojohdannaiset 1,3 1,4 

 

Konsernin tunnusluvut 

      2018 2017 2016 

      

Tuloslaskelma 
     

Liikevaihto milj. euroa 
 

357,3 359,0 356,6 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) milj. euroa 
 

40,0 42,4 40,8 

(% liikevaihdosta) % 
 

11,2 11,8 11,5 

Käyttökate (EBITDA) milj. euroa 
 

34,0 40,3 60,8 

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) milj. euroa 
 

25,6 28,2 26,4 

(% liikevaihdosta) % 
 

7,2 7,8 7,4 

Liiketulos (EBIT) milj. euroa 
 

19,7 26,1 46,3 

Tulos ennen veroja milj. euroa 
 

18,6 25,0 45,0 

Kauden tulos  milj. euroa 
 

15,1 18,3 36,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  milj. euroa 
 

-6,0 -2,1 19,9 

      

Tase 
     

Rahavarat  milj. euroa 
 

42,0 52,4 68,0 

Oma pääoma milj. euroa 
 

150,1 136,8 191,3 

Lainat milj. euroa 
 

89,4 100,1 72,8 

Sijoitettu pääoma milj. euroa 
 

239,5 236,9 264,0 

      

Kannattavuus 
     

Oman pääoman tuotto (ROE) % 
 

10,5 11,1 20,0 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 
 

7,0 8,0 14,4 

      

Rahoitus ja taloudellinen asema 
     

Nettovelka milj. euroa 
 

47,4 47,7 4,7 

Nettovelkaantumisaste % 
 

31,6 34,9 2,5 

Omavaraisuusaste % 
 

38,4 34,3 44,2 

Liiketoiminnan nettorahavirta milj. euroa 
 

6,5 37,6 29,4 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 
  

1,2 1,1 0,1 

      

Osakekohtaiset tunnusluvut 
     

Osakekohtainen tulos (laimentamaton, laimennettu)  euroa 
 

0,42 0,51 1,00 

Oma pääoma/osake euroa 
 

4,15 3,80 5,32 

Osinko/osake euroa 
 

0,38* - 1,96 

Osinko/tulos % 
 

91,2* - 196 

Efektiivinen osinkotuotto % 
 

5,4* - - 

Hinta/tulos  
  

17,0 - - 

Osakkeen päätöskurssi euroa 
 

7,07 - - 

Osakkeen ylin kurssi euroa 
 

9,50 - - 

Osakkeen alin kurssi  euroa 
 

7,015 - - 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 
 

255,5 - - 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 
  

36 140 485 35 960 000 35 960 000 

      

Henkilöstö    
     

Henkilöstö keskimäärin 
  

718 762 829 

*) Hallituksen ehdotus 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS- tilinpäätöslukuihin ja 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

Milj. euroa         Q4 18 Q4 17 2018 2017 

      
  

 
  

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
 

  
 

  
 

Liiketoimintojen ja hyödykkeiden  myyntien voitot ja tappiot - - 0,4 1,3 

Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut  ja  uudelleenjärjestelykulut -0,8 -0,1 -1,1 -1,1 

Olennaiset projektit 
    

  
 

  
 

  Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa eläkejärjestelyssä 
  

-0,7 - -0,7 - 

Pörssilistautumiseen liittyvät kulut     - -2,2 -4,6 -2,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -1,5 -2,2 -6,0 -2,1 

      
  

 
  

 

Vertailukelpoinen käyttökate 
  

  
 

  
 

Liiketulos 
     

10,7 12,7 19,7 26,1 

Vähennettynä: 
    

  
 

  
 

 Poistot ja arvonalentumiset 
   

3,7 3,6 14,4 14,2 

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   1,5 2,2 6,0 2,1 

Vertailukelpoinen käyttökate 
  

15,9 18,5 40,0 42,4 

% liikevaihdosta 
    

14,3 16,9 11,2 11,8 

      
  

 
  

 

Vertailukelpoinen liiketulos 
   

  
 

  
 

Liiketulos 
     

10,7 12,7 19,7 26,1 

Vähennettynä: 
    

  
 

  
 

 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä   1,5 2,2 6,0 2,1 

Vertailukelpoinen liiketulos 
   

12,2 15,0 25,6 28,2 

% liikevaihdosta 
    

11,0 13,6 7,2 7,8 

 

Tunnuslukujen määritelmä ja käyttötarkoitus 

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Liiketulosprosentti Liiketulos / Liikevaihto Liiketulos osoittaa liiketoiminnasta 

kertyneen tuloksen. 

Käyttökate (EBITDA) 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 

Vertailukelpoinen  

liiketulosprosentti 

Vertailukelpoinen liiketulos / 

Liikevaihto 

Vertailukelpoinen  

käyttökate (EBITDA) 

 

Käyttökate ilman 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 

eriä 

 

Vertailukelpoinen  

käyttökateprosentti 

Vertailukelpoinen käyttökate / 

Liikevaihto 

Vertailukelpoisuuteen  

vaikuttavat erät 

Olennaisia tavanomaiseen 

liiketoimintaan kuulumattomia eriä 

kuten liiketoimintojen ja 

omaisuuserien luovutuksesta 

syntyvät voitot ja tappiot, 

arvonalentumistappiot, 

liiketoimintojen lopettamisesta ja 

uudelleenjärjestelystä johtuvat 
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menot, konsernin merkittävät 

projektit kuten yrityshankintoihin 

liittyvät välittömät transaktiomenot, 

vapaaehtoisen eläkejärjestelyn 

muutos ja muista konsernin 

kehittämishankkeista johtuvat 

menot.  

arvonmäärityksen perustana ja tästä syystä 

tärkeä jatkuvasti julkistettava tunnusluku.  

Sijoitettu pääoma Oma pääoma yhteensä + Lainat ROI-tunnusluvun perusta. 

Oman pääoman tuotto (ROE), % Tilikauden tulos / Oma pääoma 

yhteensä (kauden alkamispäivän ja 

päättymispäivän keskiarvo) 

Tätä mittaria voidaan käyttää arvioitaessa, 

kuinka tehokkaasti Altia on pystynyt 

kerryttämään tulosta suhteessa Yhtiön 

omaan pääomaan. 

Sijoitetun pääoman  

tuotto (ROI), % 

(Tilikauden tulos + Korkokulut) / 

(Oma pääoma yhteensä + Pitkä- ja 

lyhytaikaiset lainat) (kauden 

alkamispäivän ja päättymispäivän 

keskiarvo) 

Tätä mittaria käytetään arvioitaessa, kuinka 

tehokkaasti Altia on pystynyt kerryttämään 

nettotulosta suhteessa Yhtiöön sijoitettuun 

pääomaan. 

Lainat Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset 

lainat 

Nettovelka on mittari, joka osoittaa 

Konsernin ulkoista velkarahoituksen 

kokonaismäärää. 

Nettovelka Lainat – Rahavarat 

Nettovelkaantumisaste, % Nettovelka / Oma pääoma yhteensä Nettovelkaantumisaste auttaa osoittamaan 

rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on 

hyödyllinen mittari, jonka avulla johto 

seuraa Konsernin velkaantumista. 

Lainaportfolion merkittävä mittari. 

Omavaraisuusaste, % Oma pääoma yhteensä / Varat 

yhteensä – Saadut ennakot 

Omavaraisuusaste auttaa osoittamaan 

rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on 

hyödyllinen mittari, jonka avulla johto 

seuraa Konsernin liiketoiminnassa 

käytettävän pääoman tasoa. 

Nettovelka / Vertailukelpoinen 

käyttökate 

Nettovelka / Vertailukelpoinen 

käyttökate 

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen 

käyttökatteeseen on yksi Altian 

taloudellisista tavoitteista. 

Tulos / osake Emoyhtiön omistajille kuuluva 

kauden tulos / Osakkeiden 

osakeantikorjattu keskimääräinen 

kappalemäärä kauden aikana 

 

Oma pääoma / osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 

pääoma / Osakkeiden 

osakeantioikaistu lukumäärä 

kauden lopussa 

 

Osinko / osake Kauden osingonjako / Osakkeiden 

laimentamaton lukumäärä kauden 

lopussa 

 

Osinko / tulos % Osinko/osake / Tulos/osake  

Efektiivinen osinkotuotto, % Osinko/Osake / Osakkeen 

pörssikurssi tilikauden lopussa 

 

Hinta / tulos Osakkeen pörssikurssi tilikauden 

lopussa / Tulos/osake 

 

Osakekannan markkina-arvo Tilikauden lopun osakkeiden määrä 

X osakkeen pörssikurssi tilikauden 

lopussa 
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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. 
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