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Poikkeuksellisen vahva suoritus koronavuonna 
Tammi–joulukuu 2020 verrattuna tammi–joulukuu 2019 
• Raportoitu liikevaihto laski 4,8 prosenttia ja oli 342,4 (359,6) miljoonaa euroa 
• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 4,4 prosenttia  
• Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 117,2 (128,6) miljoonaa euroa 
• Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 123,9 (120,7) miljoonaa euroa; kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 

3,9 prosenttia   
• Altia Industrialin liikevaihto oli 101,2 (110,2) miljoonaa euroa 
• Vertailukelpoinen käyttökate oli 52,4 (44,8) miljoonaa euroa, 15,3 (12,4) prosenttia liikevaihdosta    
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -12,1 (-1,7) miljoonaa euroa ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja 

Arcuksen sulautumissuunnitelmaan 
• Raportoitu käyttökate oli 40,3 (43,1) miljoonaa euroa, 11,8 (12,0) prosenttia liikevaihdosta 
• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 56,1 (52,6) miljoonaa euroa 
• Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate oli -0,1 (0,6) 

Loka-joulukuu 2020 verrattuna loka-joulukuu 2019 
• Raportoitu liikevaihto laski 3,2 prosenttia ja oli 106,5 (110,1) miljoonaa euroa  
• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 3,5 prosenttia  
• Vertailukelpoinen käyttökate oli 19,0 (19,7) miljoonaa euroa, 17,9 (17,9) prosenttia liikevaihdosta    
• Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,5 (0,2) miljoonaa euroa ja ne liittyivät Altian ja Arcuksen 

sulautumissuunnitelmaan 
• Raportoitu käyttökate oli 13,5 (19,8) miljoonaa euroa, 12,7 (18,0) prosenttia liikevaihdosta 

Lyhyen aikavälin näkymät 2021 
Altia on päättänyt antaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemiasta johtuvien 
epävarmuuksien ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden vuoksi, sivulla 21. 

Hallituksen osinkoehdotus 
Altian osinkopolitiikan mukaisesti Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan 
vuotuista osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.  

Arcuksen hallitus on vastaavasti ehdottanut Arcuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuista osinkoa 
maksettaisiin 1,66 Norjan kruunua osakkeelta tilikaudelta 2020, mikä heijastaa sulautumissuunnitelmassa sovittua 
Altian ja Arcuksen suhteellista arvoa. Tämä tarkoittaa, että Altian ja Arcuksen tilikaudelta 2020 maksettavat osingot 
eivät vaikuta yhtiöiden sulautumista varten sovittuun arvostukseen. 

Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle myös, että vuoden 2020 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä 
osinkovaltuutus maksaa ylimääräinen 0,40 osakekohtainen osinko Altian osakkeenomistajille Altian ja Arcuksen 
yhdistymiseen liittyen ja ennen sen toteutumista uusitaan. 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia 
noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin 
esitetään liitteessä sivulla 35.  
 
Katso tärkeitä tietoja yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille kohdassa ”Tärkeää tietoa” sivulla 22.   
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AVAINLUVUT 
 Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Liikevaihto, milj. euroa 106,5 110,1 342,4 359,6 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 19,0 19,7 52,4 44,8 

   % liikevaihdosta 17,9 17,9 15,3 12,4 

Käyttökate, milj. euroa 13,5 19,8 40,3 43,1 

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 14,8 15,2 35,0 26,8 

   % liikevaihdosta 13,9 13,8 10,2 7,5 

Liiketulos, milj. euroa 9,3 15,3 22,9 25,1 

Kauden tulos, milj. euroa 7,3 10,4 17,8 18,4 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,20 0,29 0,49 0,51 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 50,2 53,4 56,1 52,6 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate -0,1 0,6 -0,1 0,6 

Henkilöstö keskimäärin 645 648 650 682 
   



  

   Tilinpäätöstiedote | Tammi-joulukuu 2020 | 25.2.2021 | sivu 4 

 

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:  
”Haluan kiittää koko henkilökuntaa vahvasta tuloksesta vuonna 2020. Viime vuosi oli meille poikkeuksellinen 
maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ja sen liiketoiminnallemme ja henkilöstömme terveydelle ja turvallisuudelle 
tuomien haasteiden vuoksi. Selvisimme tilanteesta erittäin hyvin, ja olen ylpeä henkilöstömme hienoista saavutuksista ja 
vahvasta sitoutumisesta tämän vaikean vuoden aikana.   

Neljäs vuosineljännes oli pitkälti odotustemme mukainen koronaviruspandemian rajoitusten edelleen vaikuttaessa 
matkustaja- ja anniskelumyyntiin. Tärkeän joulusesongin aikana sekä Blossan että perinteisten suomalaisten glögien 
myynti kehittyi hyvin, mutta juhlatilaisuuksien pois jääminen ja anniskelumyynnin rajoitukset vaikuttivat akvaviittien 
myyntiin Ruotsissa. 

Vuonna 2020 Altian liikevaihto laski 4,4 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Lasku johtui pääasiassa 
koronaviruspandemian rajoitusten negatiivisista vaikutuksista matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin sekä 
sopimusvalmistusvolyymeihin. Rajoitusten myötä kuluttajat ovat siirtäneet ostoksensa monopoleihin. Finland & Exports 
-segmentin liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtui matkustajamyynnin ja viennin laskusta, mutta Altian liikevaihto 
monopolikanavassa kasvoi väkevien alkoholijuomien vahvan myynnin myötä. Scandinavia-segmentin liikevaihdon kasvua 
edellisvuodesta vauhditti vahva myynti monopoleissa, mikä myös kompensoi anniskelumyynnistä tullutta laskua. Altia 
Industrial -segmentin liikevaihto laski alhaisempien sopimusvalmistusvolyymien takia, vaikka etanolin myynnin kasvua 
vauhditti vahva kysyntä.  

Vuonna 2020 kannattavuutemme parani edellisvuodesta ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 17,1 prosenttia eli 7,6 
miljoonaa euroa ja oli 52,4 miljoonaa euroa. Tämän hyvän kehityksen ansiosta saavutimme pitkän aikavälin taloudellisen 
tavoitteemme vertailukelpoisen käyttökatemarginaalin ollessa 15,3 prosenttia. Kannattavuuden poikkeuksellisen vahvan 
kehityksen taustalla olivat Altia Industrial -segmentti, positiivinen kanavavalikoima ja konserninlaajuiset 
kustannussäästöt. Vuoden 2020 raportoituun tulokseen vaikutti merkittävät Altia ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan 
liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kustannuserät. 

Taloudellinen asemamme oli vakaa koko vuoden ajan. Rahavirta kehittyi hyvin, ja likviditeetti oli vahva. Liiketoiminnan 
nettorahavirta parani 56,1 (52,6) miljoonaan euroon käyttöpääoman myönteisen kehityksen seurauksena.  

Altian hallitus esittää yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 
maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko on tarkoitus maksaa suunnitellun ylimääräisen osingon, 0,40 euroa 
osakkeelta, lisäksi. Ylimääräinen osinko maksetaan juuri ennen Altian ja Arcuksen sulautumista.  

Vuoden aikana meille oli tärkeintä henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden ja liiketoimintamme jatkuvuuden 
varmistaminen. Kiitän vilpittömästi tuotantotiimejämme sekä päämiehiämme ja toimittajiamme, joiden tuella 
toimintamme on jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. Pandemian aikana merkittävä panoksemme yhteiskunnalle oli 
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vastata käsidesinfiointiaineissa käytettävän teknisen etanolin kasvavaan kysyntään. Kun kysyntä saavutti huippunsa 
ensimmäisellä neljänneksellä, asiakkaille päivittäin toimittamamme denaturoidun alkoholin määrä riitti noin 200 000 
puolen litran käsidesinfiointipullon valmistukseen.   

Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että liiketoimintamme keskeinen menestystekijä. Vuoden 2020 
alusta alkaen olemme toteuttaneet vuoteen 2030 ulottuvaa vastuullisuustiekarttaamme. Keskeisenä tavoitteena on 
hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Investointi uuteen polttoainesiiloon Koskenkorvan tehtaalla vie meidät 
askeleen lähemmäksi tätä tavoitetta. Rajamäen tehtaalla olemme vahvistaneet kyvykkyyksiämme matala-alkoholisten ja 
alkoholittomien tuotteiden tuotannossa, mikä antaa meille erinomaiset lähtökohdat innovaatioille tässä kasvavassa 
kategoriassa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta ja olemme edenneet hyvin kohti pitkän 
aikavälin tavoitettamme, joka on nolla tapaturmista johtuvaa poissaoloa. Tapaturmataajuutemme laski myös vuonna 
2020 edellisvuoteen verrattuna.    

Vuonna 2021 tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä strateginen virstanpylväs. Altian ja Arcuksen suunnitellun 
yhdistymisen myötä syntyy johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo: Anora Group. 
Ilmoitimme sulautumissuunnitelmasta syyskuussa, ja Altian ja Arcuksen osakkeenomistajat hyväksyivät sen 
ylimääräisissä yhtiökokouksissa marraskuussa. Kilpailuviranomaisprosessi etenee odotustemme mukaisesti ja hyvässä 
yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Odotamme edelleen saavamme sulautumisen 
päätökseen vuoden 2021 alkupuoliskolla.   

Toimintaympäristössämme on odotettavissa merkittäviä epävarmuustekijöitä COVID-19-rajoitusten jatkuessa. 
Toimintaympäristön elpymisen ennustaminen on vaikeaa, koska se riippuu pitkälti koronaviruksen kehityksestä, 
rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista. Nämä epävarmuustekijät heikentävät koko vuoden 
2021 ennustettavuutta, minkä vuoksi olemme päättäneet julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta emme ohjeistusta 
vuodelle 2021.” 
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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 
Altian raportoitu liikevaihto vuonna 2020 laski 4,8 prosenttia ja oli 342,4 (359,6) miljoonaa euroa. Kiinteillä 
valuuttakursseilla liikevaihto laski 4,4 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui koronaviruspandemian merkittävistä 
negatiivisista vaikutuksista matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin sekä sopimusvalmistusvolyymeihin. Myös 
ohran hinnan laskulla Altia Industrial -segmentissä ja Tanskan liiketoimintamallin muutoksella (Q2 2019) oli 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

Juomatuotteiden liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laski 2,7 prosenttia. Altian liikevaihto kasvoi kaikissa kolmessa 
monopolissa suurten markkinavolyymien myötä. Väkevien alkoholijuomien myynti kasvoi monopoleissa, mutta se ei 
kompensoinut koronaviruspandemian aiheuttaman matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin laskun vaikutusta. 
Viinien liikevaihto laski edellisvuoden tasosta päämiesportfoliossa Q2 2020 tapahtuneiden muutosten ja Q2 2019 
puretun verovarauksen (0,5 miljoonaa euroa) takia. Lasku muiden juomien liikevaihdossa johtui päämiesportfolion 
muutoksista (Q3 2019). 

Q4 
Altian raportoitu liikevaihto laski neljännellä neljänneksellä 3,2 prosenttia ja oli 106,5 (110,1) miljoonaa euroa. Kiinteillä 
valuuttakursseilla liikevaihto laski 3,5 prosenttia. Liikevaihdon lasku johtui matkustajamyynnin laskusta ja alhaisemmista 
sopimusvalmistusvolyymeistä. 

Juomatuotteiden liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laski 2,2 prosenttia. Huolimatta väkevien alkoholijuomien 
hyvästä kehityksestä monopoleissa, myynti laski laskeneen matkustajamyynnin takia. Viinien myynti kehittyi vahvasti 
Norjassa mutta ei kompensoinut päämiesportfoliossa Q2 2020 tapahtuneiden muutosten negatiivista vaikutusta. 
Glögien myynti kehittyi hyvin sekä Ruotsissa että Suomessa.  

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Finland & Exports 34,4 37,8 -9,0 117,2 128,6 -8,9 

Scandinavia 46,4 44,5 4,4 123,9 120,7 2,7 

Altia Industrial 25,7 27,8 -7,7 101,2 110,2 -8,2 

Yhteensä 106,5 110,1 -3,2 342,4 359,6 -4,8 



  

   Tilinpäätöstiedote | Tammi-joulukuu 2020 | 25.2.2021 | sivu 7 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat  35,3 35,7 -1,1 119,1 121,3 -1,8 

Viinit  44,6 45,8 -2,6 119,5 124,9 -4,4 

Muut juomat 0,9 0,8 12,5 2,5 3,1 -19,7 

Teolliset tuotteet ja palvelut 25,7 27,8 -7,7 101,2 110,2 -8,2 

Yhteensä 106,5 110,1 -3,2 342,4 359,6 -4,8 

Kauden kannattavuus ja tulos 

Koko vuosi 
Vuonna 2020 vertailukelpoinen käyttökate (käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) oli 52,4 (44,8) 
miljoonaa euroa eli 15,3 (12,4) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -12,1 (-
1,7) miljoonaa euroa, ja ne liittyivät pääasiassa Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan. Raportoitu käyttökate oli 
40,3 (43,1) miljoonaa euroa. 

Vuonna 2020 vertailukelpoinen käyttökate parani 7,6 miljoonalla eurolla. Kannattavuuden hyvän kehityksen taustalla 
olivat Altia Industrial -segmentti, vahva myynti ja jatkuva tuottojohtaminen monopolikanavissa sekä konserninlaajuiset 
koronaviruspandemiaan liittyvät kustannussäästötoimet. Altia Industrial -segmentin merkittävä parannus liittyi etanolin 
vahvaan myyntiin ja toimitusketjun tehostamiseen sekä edellisvuotta alhaisempaan ohran hintaan vuoden yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden aikana.  

Q2 2019 purettu verovaraus (0,5 miljoonaa euroa) ja päästöoikeuksien myynti (0,8 miljoonaa euroa) vuonna 2019 
vaikuttavat negatiivisesti edellisvuoden vertailuun. 

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Finland & Exports 6,0 7,3 19,8 20,6 

Scandinavia 9,5 9,1 14,2 12,1 

Altia Industrial 4,2 4,5 17,9 11,4 

Muut -0,8 -1,3 0,5 0,7 

Yhteensä 19,0 19,7 52,4 44,8 

% liikevaihdosta 17,9 17,9 15,3 12,4 

VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Vertailukelpoinen käyttökate 19,0 19,7 52,4 44,8 

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

  Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut - -0,1 -0,3 -0,2 

  Olennaiset projektit     

    Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa eläkejärjestelyssä  - - -0,5 -1,6 

    Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan liittyvät kulut -5,5 - -11,4 - 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -5,5 0,2 -12,1 -1,7 

     

Käyttökate 13,5 19,8 40,3 43,1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään liitteessä sivulla 35. 
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Liiketoiminnan muut tuotot olivat 6,2 (7,6) miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät pääosin - (0,8) miljoonaa euroa 
päästöoikeuksien myyntituottoja, 3,3 (3,4) miljoonaa euroa myyntituloja lähinnä höyryn, energian ja veden myynnistä 
sekä vuokratuottoja 1,4 (1,3) miljoonaa euroa. 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 49,1 (45,9) miljoonaa euroa, josta palkkojen osuus oli 38,1 (34,2) 
miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuneista kuluista 2,0 (-) miljoonaa euroa liittyi Altian ja Arcuksen 
sulautumissuunnitelmaan ja on luokiteltu vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi vertailukelpoisen käyttökatteen 
laskennassa.  

Liiketoiminnan muut kulut olivat 66,6 (65,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muista kuluista 9,3 (-) miljoonaa euroa 
liittyi Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan ja on luokiteltu vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi 
vertailukelpoisen käyttökatteen laskennassa. Kustannussäästöjä tuli koronaviruspandemiasta johtuen markkinoinnista, 
matkustamisesta ja edustamisesta sekä ostetuista palveluista.   

Nettorahoituskulut olivat 2,9 (2,2) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja tuotot sijoituksista yhteisiin 
toimintoihin olivat yhteensä 1,2 (1,6) miljoonaa euroa.  

Raportointikauden verot olivat 3,5 (6,2) miljoonaa euroa, joka vastaa 16,5 (25,1) prosentin efektiivistä veroastetta. 
Vertailukauden korkeampaan efektiiviseen veroasteeseen vaikutti Ranskassa tehdyn verotarkastuksen lopputulokseen 
liittynyt verovaraus ja Tanskan yhtiön kevään 2019 uudelleenjärjestelystä johtuvasta tappiosta kirjaamaton 
laskennallinen verosaaminen.  

Tilikauden tulos oli 17,8 (18,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,49 (0,51) euroa. 

Q4 
Vertailukelpoinen käyttökate neljännellä neljänneksellä oli 19,0 (19,7) miljoonaa euroa eli 17,9 (17,9) prosenttia 
liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -5,5 (0,2) miljoonaa euroa, ja ne liittyivät Altian ja 
Arcuksen sulautumissuunnitelmaan. Raportoitu käyttökate oli 13,5 (19,8) miljoonaa euroa.  

Rahavirta, tase ja investoinnit 

Koko vuosi 
Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2020 oli 56,1 (52,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta parani 
käyttöpääoman positiivisen kehityksen myötä. Nettokäyttöpääoman positiiviseen kehitykseen vaikutti, korkeammista 
myynneistä monopoleihin johtuen, kasvu myydyissä saamisissa Suomessa ja Ruotsissa sekä korkeammat maksettavat 
valmiste- ja arvonlisäverot. Myydyt saamiset olivat tilikauden lopussa 91,9 (76,7) miljoonaa euroa.  

Konsernin nettovelka raportointikauden lopussa oli -3,9 (28,9) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 130,7 (64,2) miljoonaa 
euroa, ja korolliset velat olivat 126,8 (93,1) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste raportointikauden lopussa oli -2,5 
(19,1) prosenttia ja omavaraisuusaste oli 34,3 (37,8) prosenttia. Raportoitu nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen 
käyttökatteeseen oli -0,1 (0,6).  

Konsernilla on 60,0 (60,0) miljoonan euron valmiusluottolimiitti, josta 0,0 (0,0) miljoonaa euroa oli käytössä 
raportointikauden lopussa. Liikkeeseen laskettujen yritystodistusten nimellisarvo raportointikauden lopussa oli 40,0 
(0,0) miljoonaa euroa. Altia-konsernin likviditeetti on ollut vahva koko kauden ajan. Likviditeettiä ovat vahvistaneet 
liiketoiminnan rahavirran myönteinen kehitys sekä toimenpiteet varmistaa likviditeettiä pandemian aikana laskemalla 
liikkeelle yritystodistuksia. 

Konsernitaseen loppusumma tilikauden lopussa oli 455,6 (400,2) miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumman kasvu 
liittyy konsernin hyvään kassatilanteeseen, joka on seurausta yritystodistusten liikkeeseen laskusta ja vahvasta 
liiketoiminnan rahavirrasta. 

Bruttoinvestoinnit vuonna 2020 olivat 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. Rajamäen alkoholijuomatehtaalla saatiin päätökseen 
tuotantoprosessin investoinnit, kuten alkoholin poistamiseen liittyvä prosessi. Investointi uuteen hanapakkauslinjaan 
käynnistyi, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Koskenkorvan tehtaalla saatiin 
päätökseen investointi uuteen polttoainesiiloon. Investointi tukee Altian pitkän aikavälin suunnitelmaa 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi Rajamäen ja Koskenkorvan tehtailla toteutettiin kunnossapitoon ja 
turvallisuuteen liittyviä investointeja. 
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Q4 
Liiketoiminnan nettorahavirta neljännellä neljänneksellä oli 50,2 (53,4) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman hyvä kehitys ei 
täysin kompensoinut vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien kasvun tulosvaikutusta.  

TASEEN TUNNUSLUVUT 

 2020 2019 

Raportoitu nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate -0,1 0,6 

Lainat, milj. euroa 116,1 82,6 

Nettovelka, milj. euroa -3,9 28,9 

Omavaraisuusaste, %  34,3 37,8 

Nettovelkaantumisaste, % -2,5 19,1 

Investoinnit, milj. euroa -7,0 -6,8  

Varat yhteensä, milj. euroa 455,6 400,2 
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Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset  
COVID-19-rajoitukset vaikuttavat merkittävästi Altian toimintaympäristöön ja myyntikanaviin. Jatkuvasti muuttuvat 
rajoitukset heikentävät ennakoitavuutta, minkä vuoksi ennustaminen on vaikeaa. Koronaviruspandemian keskeisiä 
vaikutuksia ja sen aiheuttamaa epävarmuutta kuvataan alla.  

Kuluttajatuotteet (Finland & Exports- ja Scandinavia-segmentit) 
• Koronaviruspandemian rajoitukset rajoittavat tai jopa sulkevat Altian juomatuotteiden myyntikanavia 

matkustajamyyntiä, vientiä ja anniskelumyyntiä. 
• Vaikka kuluttajat ovat siirtyneet ostamaan alkoholijuomia monopolikanavasta, monopolimyynti ei ole kompensoinut 

matkustajamyynnistä, viennistä ja anniskelumyynnistä tulevaa laskua. 
• Matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, 

lähikontaktien välttämiseen, ravintoloiden aukioloaikoihin ja anniskeluun liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta 
ja laajuudesta.  

• Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan 
vaihtelevan myyntikanavasta toiseen: anniskelumyynnin voidaan odottaa toipuvan matkustajamyyntiä nopeammin. 

• Monopolikanavan myyntejä koskeva epävarmuus liittyy 1) monopolien aukioloon ja normaalin toiminnan 
jatkumiseen, joka voi riippua esimerkiksi monopolien henkilöstön terveydentilasta ja poliittisesta päätöksenteosta 
ja 2) Altian kykyyn toimittaa tuotteita.  

Altia Industrial 
• Epävarmuus on suurta sekä teollisissa tuotteissa että palveluissa. Tärkkelyksen kysyntä on heikentynyt laskeneen 

painopaperikysynnän vuoksi. Etanolimarkkinan odotetaan vakautuvan. Etanolin kysyntä on jatkanut kasvuaan 
maailmanlaajuisilla markkinoilla, minkä vuoksi tuontietanolin ostohinnat ovat nousseet, laskien teknisen etanolin 
katteita. Koronaviruksen odotetaan vaikuttavan teollisten palveluiden volyymeihin. 

• Epävarmuus, joka koskee Altian kykyä toimittaa tuotteita juomatuotteiden myyntikanaviin (monopoli- ja 
päivittäistavarakauppakanavat), liittyy tuotteiden ja raaka-aineiden, kuten pakkaamattoman viinin, 
pakkaustarvikkeiden ja päämiestuotteiden saatavuuteen.  

• Altian tuotanto- ja logistiikkatoiminnoissa riskit henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen sekä toimitusketjun 
häiriöihin liittyen pysyvät korkealla. Laitteistojen varaosien ja huoltohenkilöstön saatavuuteen liittyvä epävarmuus 
jatkuu.  

Kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet  
• Myynnin ja kannattavuuden kehityksen tarkka seuranta jatkuu, ja kustannussäästötoimenpiteitä lisätään 

tarvittaessa. 

Konsernin taloudellinen asema 
• Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa Altian taloudelliseen asemaan monella tavalla ja lisätä epävarmuutta liittyen 

omaisuuserien arvoihin. Tämän johdosta Altia on arvioinut pandemian vaikutusta sen taloudelliseen asemaan ja 
käynyt läpi sellaisten varojen ja velkojen arvoja, joihin liittyy arvioita ja johdon harkintaa. Identifioidut ja odotetut 
vaikutukset on otettu huomioon raportoiduissa luvuissa ja johdon harkintaa edellyttävissä ennusteissa. 

• Vaihto-omaisuuden arvoa seurataan säännöllisesti myös hitaasti kiertävien tuotteiden osalta. 
Koronaviruspandemialla ei ole ollut olennaista vaikutusta vaihto-omaisuuden arvoon. 

• Myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia on analysoitu raportointikauden lopussa ja johtopäätöksenä 
todettiin, että taseessa on riittävästi varauksia.  

• Nettokäyttöpääoman hallintaan keskittyminen ja yritystodistusten liikkeelle laskeminen ovat varmistaneet, että 
Altian likviditeettitilanne on ollut hyvä koko tilikauden ajan. 
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Markkinoiden kehitys 2020   
Poikkeuksellisen korkeat markkinavolyymit pohjoismaisissa monopoleissa liittyivät koronavirusrajoitusten aiheuttamaan 
kanavasiirtymään. Hallitusten ja terveysviranomaisten vuoden aikana asettamat rajoitukset kohdistuivat niin 
matkustukseen ja kokoontumisiin kuin alkoholijuomien myyntiin ja anniskelumyynnin asiakasmääriin. Näiden rajoitusten 
seurauksena kuluttajat siirsivät alkoholijuomien ostoksia matkustajamyynti- ja anniskelukanavista monopolikanaviin.  

Markkinavolyymit pohjoismaisissa monopoleissa kasvoivat yhteensä 17,1 prosenttia vuonna 2020. Väkevien 
alkoholijuomien markkinavolyymi kasvoi 18,5 prosenttia ja kanavasiirtymä näkyi esimerkiksi korkealaatuisten väkevien 
alkoholijuomien myynnissä, joita yleensä myydään laajalti matkustajamyynnissä. Viinien markkinavolyymi kasvoi 16,9 
prosenttia ja hanapakkausten osuus viineissä kasvoi.  

VIINIEN JA VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIVOLYYMIEN KEHITYS POHJOISMAISISSA MONOPOLEISSA  

% muutos edelliseen vuoteen verrattuna Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Pohjoismaat, kokonaismyyntivolyymit +18,6 +1,4  +17,1 +0,1 

  Väkevät alkoholijuomat +21,6 +0,9  +18,5 +1,0 

  Viinit +18,1 +1,5  +16,9 +0,0 

Suomi, kokonaismyyntivolyymit +14,8 -2,9  +13,7 -2,6 

  Väkevät alkoholijuomat +13,2 -3,7  +10,4 -2,0 

  Viinit +15,4 -2,6  +15,0 -2,8 

Ruotsi, kokonaismyyntivolyymit +9,7 +2,6  +10,0 +1,0 

  Väkevät alkoholijuomat +19,5 +4,4  +18,8 +3,9 

  Viinit +8,6 +2,4  +9,2 +0,7 

Norja, kokonaismyyntivolyymit +45,7 +2,6  +40,4 +0,4 

  Väkevät alkoholijuomat +37.9 +3,0  +32,1 +1,6 

  Viinit +47.2 +2,5  +41,8 +0,2 
Lähde: Myyntivolyymit litroittain, Alko, Systembolaget, Vinmonopolet. 

Suomi 
Suomen vähittäismyyntimonopolissa väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntivolyymit kasvoivat 13,7 prosenttia 
vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.  

Väkevien alkoholijuomien markkinavolyymi kasvoi 10,4 prosenttia ja kasvua oli kaikissa kategorioissa. Kasvu oli suurinta 
gini-, viski-, rommi- ja rypäletisleiden kategorioissa. Viinien markkinavolyymi kasvoi 15,0 prosenttia. Isoista 
viinikategorioista punaviinit kasvoivat 15,2 prosenttia ja valkoviinit 17,1 prosenttia. Roséviinit kasvoivat 39,7 prosenttia.  

Ruotsi 
Ruotsin vähittäismyyntimonopolissa väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntivolyymit kasvoivat 10,0 prosenttia 
vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.  

Väkevissä alkoholijuomissa markkinavolyymi kasvoi 18,8 prosenttia. Kasvu oli suurinta viski-, gini-, rommi- ja 
katkerokategorioissa. Akvaviittikategorian volyymit laskivat. Viinien markkinavolyymi kasvoi 9,2 prosenttia. Isoista 
viinikategorioista punaviinit kasvoivat 6,8 prosenttia ja valkoviinit 10,0 prosenttia. Roséviinit kasvoivat 22,1 prosenttia.   

Norja 
Norjan vähittäismyyntimonopolissa väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntivolyymit kasvoivat 40,4 prosenttia vuonna 
2020 edellisvuoteen verrattuna. 

Väkevien alkoholijuomien markkinavolyymi kasvoi 32,1 prosenttia ja kasvua oli kaikissa kategorioissa. Kasvu oli suurinta 
gini-, rommi-, akvaviitti- ja viskikategorioissa. Viinien markkinavolyymi kasvoi 41,8 prosenttia. Isoista viinikategorioista 
punaviinit kasvoivat 40,3 prosenttia ja valkoviinit 44,2 prosenttia. Roséviinit kasvoivat 72,5 prosenttia. 
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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. 

 Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Liikevaihto, milj. euroa 34,4 37,8 -9,0 117,2 128,6 -8,9 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 6,0 7,3 -17,6 19,8 20,6 -3,7 

Vertailukelpoinen käyttökate,  
% liikevaihdosta 

17,6 19,4  16,9 16,0  

Henkilöstöä keskimäärin 94 86  90 89  

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat 19,4 21,7 -10,6 67,6 75,1 -10,0 

Viinit 14,6 15,8 -7,6 48,3 52,5 -7,9 

Muut juomat 0,4 0,3 33,3 1,3 1,0 26,3 

Yhteensä 34,4 37,8 -9,0 117,2 128,6 -8,9 

Liikevaihto 
Vuonna 2020 Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 117,2 (128,6) miljoonaa euroa eli 8,9 prosenttia edellisvuotta 
pienempi. Liikevaihdon lasku johtui koronaviruspandemian merkittävistä negatiivisista vaikutuksista 
matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Väkevien alkoholijuomien myynti laski matkustajamyynnin ja viennin 
vähenemisen myötä, ja viinien myynti laski päämiesportfoliossa Q2 2020 tapahtuneiden muutosten ja Q2 2019 puretun 
verovarauksen (0,5 miljoonaa euroa) seurauksena. Suomessa monopolin markkinavolyymit olivat suuria, kun kuluttajat 
siirsivät ostoksiaan rajoitetuista myyntikanavista monopoliin. Altian liikevaihto monopolissa kasvoi edellisvuodesta 
väkevien alkoholijuomien vahvan myynnin myötä. Suomen päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi tasaisesti uusien 
lanseerausten ja parantuneenjakelun ansiosta. Baltian maiden päivittäistavarakaupan hyvä kehitys kumosi satama- ja 
rajakaupan laskun vaikutuksen.  

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 34,4 (37,8) miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden 
vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon lasku johtui matkustajamyynnin laskusta. Altian liikevaihto monopolissa kasvoi 
väkevien alkoholijuomien vahvan myynnin myötä. Viineissä uudet viinikumppanit (Q3 2020) kompensoivat osittain 
päämiesportfolion aiempien (Q2 2020) muutosten negatiivisen vaikutuksen. Blossan ja perinteisten suomalaisten 
glögien myynti kehittyi suotuisasti sekä monopolissa että päivittäistavarakaupassa.  
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Vertailukelpoinen käyttökate 
Vuonna 2020 vertailukelpoinen käyttökate oli 19,8 (20,6) miljoonaa euroa eli 16,9 (16,0) prosenttia liikevaihdosta. 
Positiivinen kanavavalikoima, tuottojohtaminen ja kustannussäästöt kompensoivat osittain koronaviruspandemiasta 
johtuvaa volyymien laskun negatiivista vaikutusta, minkä vuoksi koko vuoden kannattavuus jäi alle edellisvuoden tason. 
Q2 2019 purettu verovaraus (0,5 miljoonaa euroa) vaikuttaa negatiivisesti edellisvuoden vertailuun.  

Neljännellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 6,0 (7,3) miljoonaa euroa eli 17,6 (19,4) prosenttia 
liikevaihdosta. Kannattavuuden heikkeneminen johtui matkustajamyynnin ja viennin volyymien laskusta.  

Liiketoiminnan tapahtumia 
Altia lanseerasi useita innovaatioita Suomessa vuonna 2020. Koskenkorva-brändin alla lanseerattiin esimerkiksi 
Koskenkorva 7 Botanicals sekä Koskenkorva Espresso-, Lemon- ja Mojito-liköörit. Leijona-brändiä laajennettiin uusilla 
miedommilla juomilla, kuten Leijona Bahama Mango Mojito. Jaloviina-brändin alla lanseerattiin Jaloviina Hanki -likööri 
tilausvalikoimassa. Päivittäistavarakaupassa Koskenkorva- ja Leijona-brändejä laajennettiin uusilla tuotteilla kuten 
esimerkiksi Koskenkorva Green, joka on Koskenkorvan ready-to-drink-tuotevalikoiman ensimmäinen luomutuote. 
Leijonan ready-to-drink-valikoimassa lanseerattiin uusi pakkausmuotoilu ja kolme uutta makua.  

Toisella neljänneksellä Altia aloitti yhteistyön Underbergin kanssa ja aloitti Koskenkorva Vodkan ja O.P. Anderson 
Aquavitin viennin Saksan markkinoille. Tämä pitkän aikavälin yhteistyökumppanuus sisältää Koskenkorva Vodka 
Originalin ja O.P. Anderson Original Aquavitin myynnin, markkinoinnin ja jakelun. Kumppanuuden aloitusta hidastivat 
merkittävät sulkutoimet Saksassa, mutta jälleenmyyntikanavan jakelua laajennettiin neljännellä neljänneksellä uusilla 
listauksilla. 

Suomen viiniportfoliota vahvistettiin uusilla jakelusopimuksilla kahden saksalaisen viinituottajan kanssa: F. W. Langguth 
Erben GmbH & Co. KG ja Leitz Weingut.   

Pitkäaikainen tavoitteellinen työ, kuluttajakäyttäytymisen muutos ja COVID-19 tukivat Altian digitaalisten alustojen 
(viinimaa.fi ja nordicspirits.com) vahvaa kehitystä, ja vierailut molemmilla sivustoilla lisääntyivät merkittävästi. Tämä 
vahvistaa entisestään Viinimaan asemaa johtavana suomalaisena viinimarkkinoinnin alustana. Altia järjesti vuoden 2020 
aikana online-maistiaisia ja muita virtuaalisia tapahtumia asiakkaille, kuluttajille, tiedotusvälineiden edustajille ja 
vaikuttajille. Nordic Spirits -sivustoa kehitettiin edelleen Altian verkkokaupan myyntikanavana Saksassa ja Amazonissa 
avattiin suoramyyntikanava.  

Suomessa Altia on tukenut COVID-19-kriisin vaikutuksista kärsiviä anniskelumyynnin asiakkaitaan erilaisilla 
kampanjoilla esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

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

 Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Liikevaihto, milj. euroa 46,4 44,5 4,4 123,9 120,7 2,7 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 9,5  9,1 4,7 14,2  12,1 18,0 

Vertailukelpoinen käyttökate,  
% liikevaihdosta 

20,5  20,4  11,5  10,0  

Henkilöstöä keskimäärin 77 67  74 74  

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat 15,9 14,0 13,6 51,5 46,2 11,5 

Viinit 30,0 30,0 0,0 71,2 72,4 -1,7 

Muut juomat 0,5 0,5 0,0 1,2 2,1 -42,2 

Yhteensä 46,4 44,5 4,4 123,9 120,7 2,7 
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Liikevaihto 
Vuonna 2020 Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 123,9 (120,7) miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia edellisvuotta 
suurempi. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia. Monopolien suuret markkinavolyymit tukivat 
liikevaihdon kasvua, kun kuluttajat siirsivät ostoksiaan monopolikanaviin koronaviruspandemian takia. Ruotsissa Altian 
liikevaihdon kasvua vauhditti väkevien alkoholijuomien vahva myynti monopolissa, kun taas päämiesportfoliossa Q2 
2020 tapahtuneilla muutoksilla oli negatiivinen vaikutus viinien myyntiin. Norjassa sekä viinien että väkevien 
alkoholijuomien liikevaihto kasvoi monopolin suurten markkinavolyymien myötä. Lasku muiden juomien liikevaihdossa 
johtuu päämiesportfoliossa (Q2 2019) tapahtuneista muutoksista. Tanskan liiketoimintamallin muutoksella (Q2 2019) oli 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 46,4 (44,5) miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden 
vastaavalla jaksolla. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. Vahva myynti monopoleissa vauhditti 
liikevaihdon kasvua. Norjassa viinien vahva myynti kumosi päämiesportfoliossa Q2 2020 tapahtuneiden muutosten 
negatiivisen vaikutuksen. Tanskassa päivittäistavarakaupan hyvä kehitys tuki liikevaihdon kasvua. Blossan myynti oli 
hyvällä tasolla, mikä on osoitus brändin vahvuudesta. Juhlatilaisuuksien poisjäämisellä ja anniskelumyynnin rajoituksilla 
oli odotetusti negatiivinen vaikutus akvaviittien myyntiin Ruotsissa.  

Vertailukelpoinen käyttökate 
Vuonna 2020 vertailukelpoinen käyttökate oli 14,2 (12,1) miljoonaa euroa eli 11,5 (10,0) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuus parani kaikilla kolmella markkinalla. Ruotsissa ja Norjassa monopolien myynnin kasvu ja tuottojohtaminen 
tukivat kannattavuuden paranemista. Tanskassa kannattavuuden paraneminen liittyy liiketoimintamallin muutokseen (Q2 
2019). Norjan kruunun kurssikehityksellä oli negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.  

Neljännellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 9,5 (9,1) miljoonaa euroa eli 20,5 (20,4) prosenttia 
liikevaihdosta.  

Liiketoiminnan tapahtumia 
Altia lanseerasi vuoden 2020 aikana useita tuotteita Ruotsissa ja Norjassa. Kasvavassa ginien kategoriassa lanseerattiin 
Hernö Pink Gin ja Explorer Pink Gin sekä O.P. Anderson -brändin alla kuiva luomugini. Lisäksi lanseerattiin 
Koskenkorva-liköörejä, kuten Koskenkorva Ginger ja Lemon. Xanté-brändiä laajennettiin Xanté Rum & Pear- ja Coconut 
Cream & Pear -likööreillä. Ennen glögikauden alkua lanseerattiin kiinnostavia uutuuksia Blossa-valikoimassa: Blossa 
2020 ja uusi Blossa Saffran -maku.  

Neljännellä neljänneksellä Altia vastaanotti ilmoituksia muutamista rikkoutuneista Blossa Sparkling -pulloista. Kukaan ei 
loukkaantunut rikkoutumisten yhteydessä. Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat Altian tärkeimmät tavoitteet, joten 
varotoimenpiteenä kaikki Blossa Sparkling -tuotteet vedettiin pois kaupoista. Ongelma ei koskenut muita Blossa-
tuotteita.  

Altia ja Distell uusivat sopimuksen, joka koskee Distellin brändien jakelua ja markkinointia Ruotsissa, Suomessa, 
Norjassa ja Pohjoismaiden matkustajamyynnissä. Distellin ja Altian yhteistyö on kestänyt lähes kaksi vuosikymmentä. 

Koska koronaviruspandemialla oli merkittävä vaikutus anniskelumyyntiin, Altia perusti ravintoloiden työntekijöille ja 
muille pandemian seurauksista kärsineille apurahan (Altia krOgfolk-hjälpen). Apurahalla tuetaan ammatillista 
koulutusta. 

Vuonna 2020 folkofolk.se-sivusto vahvisti jälleen asemaansa Ruotsin johtavana viinien ja väkevien alkoholijuomien 
markkinointialustana. Kävijäliikenne sivustolle saavutti kaikkien aikojen ennätyksen, ja vierailut yli kaksinkertaistuivat 
edellisvuodesta. Tämä oli seurausta hakukoneoptimoinnin, käyttäjäkokemuksen ja sisällön kohdennetusta kehitystyöstä.  
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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. 

 Q4 20 Q4 19 Muutos, % 2020 2019 Muutos, % 

Liikevaihto, milj. euroa 25,7 27,8 -7,7 101,2 110,2 -8,2 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 4,2 4,5 -6,4 17,9 11,4 56,5 

Vertailukelpoinen käyttökate,  
% liikevaihdosta 

16,5 16,3  17,6 10,4  

Henkilöstöä keskimäärin 393 408  404 426  

Liikevaihto 
Vuonna 2020 Altia Industrial -segmentin liikevaihto oli 101,2 (110,2) miljoonaa euroa eli 8,2 prosenttia edellisvuotta 
pienempi. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa koronavirusrajoitusten vuoksi laskeneista sopimusvalmistusvolyymeistä. 
Teknisen etanolin kysyntä on ollut vahvaa koronaviruspandemian aikana, ja Altian volyymit ovat olleet edellisvuotta 
suurempia. Tärkkelykseen vaikutti negatiivisesti alhaisemmat volyymit painopaperien heikosta kysynnästä johtuen sekä 
ohran alhaisemmat hinnat vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. 

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 25,7 (27,8) miljoonaa euroa eli 7,7 prosenttia pienempi kuin edellisvuoden 
vastaavalla jaksolla. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa sopimusvalmistuksen volyymien laskusta.  

Vertailukelpoinen käyttökate 
Vuonna 2020 vertailukelpoinen käyttökate oli 17,9 (11,4) miljoonaa euroa eli 17,6 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuuden paraneminen liittyi teknisen etanolin myynnin suotuisaan kehitykseen ja toimitusketjun tehostamiseen 
sekä edellisvuotta alhaisempaan ohran hintaan vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana.  

Neljännellä neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 4,2 (4,5) miljoonaa euroa eli 16,5 (16,3) prosenttia 
liikevaihdosta. Korkeammat liiketoiminnan kulut sekä Blossa Sparkling -tuotteiden takaisinvetoon liittyvät 
hävikkikustannukset heikensivät vertailukelpoista käyttökatetta. Lisäksi päästöoikeuksien myynti vuonna 2019 vaikuttaa 
edellisvuoden vertailuun.  

Tuotantovolyymit ja avainhankkeet 
Vuonna 2020 Rajamäen alkoholijuomatehdas tuotti 56,8 (65,8) miljoonaa litraa viinejä ja väkeviä alkoholijuomia.  

Koskenkorvan tislaamo käytti vuonna 2020 ennätyksellisen määrän viljaa ja etanolin tuotanto kasvoi merkittävästi. 
Tehdas toimi täydellä kapasiteetilla katsauskauden ajan ja käytti 214 (212) miljoonaa kiloa viljaa. Viljaviinaa, mukaan 
lukien tekninen etanoli, valmistettiin 23,4 (22,2) miljoonaa kiloa, tärkkelystä 64,1 (65,1) miljoonaa kiloa ja rehuraaka-
ainetta 66,4 (65,6) miljoonaa kiloa. 

Koskenkorvan tehtaalla otettiin käyttöön uusi polttoainesiilo, joka lisää uusiutuvan energian osuutta tehtaan 
energiantuotannossa. Investoinnin avulla Altia voi vähentää hiilidioksidipäästöjään vuositasolla jopa 20 prosenttia. Tämä 
vie Altiaa askeleen lähemmäksi tavoitetta hiilineutraalista tuotannosta vuoteen 2025 mennessä. 

Rajamäen alkoholijuomatehtaalla otettiin käyttöön alkoholin poistamiseen liittyvä tuotantoprosessi. Se parantaa Altian 
mahdollisuuksia lanseerata vähäalkoholisia ja alkoholittomia tuotteita pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteen 
mukaisesti.  

Altia ja Brown-Forman uusivat Finlandia Vodkan tuotantosopimuksen. Uusittu sopimus on voimassa vuoteen 2035 
saakka. 
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Tärkeimmät tapahtumat 2020  
Kauden tärkeimmät tapahtumat olivat: 
• 29. tammikuu: Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020  
• 13. helmikuu: Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote: Vakaa Q4 tuki koko vuoden kannattavuuden paranemista 
• 13. helmikuu: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2020 
• 13. helmikuu: Uusi ansaintajakso osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Altian johdolle ja 

avainhenkilöille 
• 2. maaliskuu: Altian vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu 
• 17. maaliskuu: Altia toimittaa etanolia raaka-aineeksi käsidesiin isoja määriä – toimitukset päivässä jopa 200 000 

käsidesipullon tarpeisiin 
• 18. maaliskuu: Altia siirtää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen 
• 30. maaliskuu: Altia sopeuttaa toimintaansa ja varautuu muutoksiin työmäärässä 
• 6. huhtikuu: Altia yhteistyöhön Underbergin kanssa: Koskenkorva Vodka ja O.P. Anderson Aquavit Saksan 

markkinoille 
• 29. huhtikuu: Q1 2020 liiketoimintakatsaus: Kannattavuus parani vakaalla Q1:llä, loppuvuodelle epävarmuutta, 

ohjeistuksesta pidättäydytään toistaiseksi 
• 4. toukokuu: Muutos Altian johtoryhmässä 
• 13. toukokuu: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 
• 13. toukokuu: Altian hallitus täsmentää aiempaa osinkoehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
• 4. kesäkuu: Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset 
• 1. heinäkuu: Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 
• 13. elokuu: Altia ja Brown-Forman pidentävät Finlandia Vodkan tuotantosopimustaan 
• 19. elokuu: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Vahva tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä 
• 2. syyskuu: Investointi Altian Koskenkorvan tehtaalla vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 1 000 t kolmessa kuukaudessa 
• 29. syyskuu: Altia ja Arcus yhdistyvät johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi 
• 29. syyskuu: Altia Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n välisestä 

sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle 
• 2. lokakuu: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 
• 23. lokakuu: Finanssivalvonta on hyväksynyt Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumista varten laaditun esitteen 
• 6. marraskuu: Q3 2020 liiketoimintakatsaus: Vahva kolmas neljännes, ohjeistus päivitetty 
• 12. marraskuu: Altian ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen 
• 16. marraskuu: Altian hallitus on päättänyt tilikaudelta 2019 maksettavan osingon toisen erän, 0,21 euroa 

osakkeelta, maksamisesta 
• 18. marraskuu: Altia nimetty “Vodka Producer of the Year” maineikkaassa International Spirits Challenge 2020 -

kilpailussa 
• 15. joulukuu: Ruotsin kilpailuviranomainen siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan tarkastuksensa vaiheen 

II -käsittelyyn 
• 21. joulukuu: Norjan kilpailuviranomainen siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan tarkastuksensa vaiheen 

II -käsittelyyn 
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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 2020 lopussa Altialla oli 21 083 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Vuoden 2020 aikana osakkeen korkein 
hinta oli 10,40 euroa ja alhaisin hinta 7,01 euroa. Altian osakkeen päätöshinta 30.12.2020 oli 9,98 euroa ja markkina-
arvo noin 360,7 miljoonaa euroa.  

OMISTUSRAKENNE SEKTOREITTAIN (KAUDEN LOPUSSA) 

Sektori Osakkeiden määrä % osakkeista 

Julkisyhteisöt  15 641 386 43,3 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 8 984 661 24,9 

Kotitaloudet 8 213 480 22,7 

Yritykset 2 185 942 6,0 

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  779 565 2,2 

Ulkomaat 335 451 0,9 

Total 36 140 485 100,0 
Lähde: Euroclear Finland 

10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA (KAUDEN LOPUSSA) 
 Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä % osakkeista 

1 Valtioneuvoston kanslia 13 097 481 36,2 

2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 113 300 3,1 

3 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 050 000 2,9 

4 WestStar Oy 684 085 1,9 

5 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 355 530 1,0 

6 Fim Fenno Sijoitusrahasto 207 908 0,6 

7 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 150 000 0,4 

8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 146 860 0,4 

9 Petter ja Margit Forsströmin säätiö Karl ja Olivia Forsströmin muistolle 140 200 0,4 

10 Takanen Jorma 122 617 0,3 

 Yhteensä 17 067 981 47,2 

 Hallintarekisteröidyt osakkeet 8 519 390 23,6 
Lähde: Euroclear Finland   
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Liputusilmoitukset 
Loka-joulukuun 2020 aikana, Altia vastaanotti seuraavat ilmoitukset omistuksessa tapahtuneista muutoksista:  

• 7. lokakuuta 2020, Lazard Asset Management LLC ilmoitti ylittäneensä 5 prosentin rajan 5,02 prosentin 
omistuksella, josta 1,47 prosenttia on osakkeita äänioikeudella.  

• 30. lokakuuta 2020, Lazard Asset Management LLC ilmoitti alittaneensa 5 prosentin rajan 4,99 prosentin 
omistuksella, josta 1,45 prosenttia on osakkeita äänioikeudella.  

• 5. marraskuuta 2020, Lazard Asset Management LLC ilmoitti ylittäneensä 5 prosentin rajan 5,36 prosentin 
omistuksella, josta 1,44 prosenttia on osakkeita äänioikeudella.  

• 18.12.2020, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy luovutti 13 097 481 Altia Oyj:n osaketta Suomen valtiolle. Valtion 
kehitysyhtiö Vake Oy on valtion kokonaan omistama ja siten valtion määräysvallassa oleva yhtiö. 

Hallinnointi 
Ylimääräinen yhtiökokous 2020 
Altian ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 12.11.2020 Helsingissä. Yhtiökokous hyväksyi Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n 
sulautumissuunnitelman. 

Osingonmaksu 
Altian hallitus päätti 16.11.2020 varsinaisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen osingon toisen erän, 0,21 euroa 
osakkeelta, maksamisesta. Osingon toinen erä maksettiin 25.11.2020 osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä 18.11.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. 

Altian ja Arcuksen yhdistyminen 
Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n hallitukset tiedottivat yhdessä 29.9.2020, että Altia ja Arcus ovat solmineet 
yhdistymissopimuksen, jolla muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. 
Yhdistyminen toteutetaan lain mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa Arcus sulautuu Altiaan ja 
purkautuu. 

Altian ja Arcuksen 12.11.2020 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumissuunnitelman.  

Altia julkaisi 15.12.2020, 21.12.2020 ja 8.1.2021 pörssitiedotteella tiedon Ruotsin, Norjan ja Suomen 
kilpailuviranomaisten päätöksistä siirtää käsittelynsä vaiheeseen II. Kilpailuviranomaisten mahdolliset päätökset 
käsittelyiden vaiheeseen II siirtämisestä on huomioitu arvioidussa täytäntöönpanoaikataulussa. Näin ollen Altia ja Arcus 
odottavat edelleen saavansa kilpailuviranomaisten hyväksynnät ja täytäntöönpanevansa sulautumisen vuoden 2021 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. 

Lisätietoa yhdistymisestä on saatavilla osoitteessa: https://altiagroup.com/investors/merger. 

Henkilöstö 
Vuonna 2020 Altia-konsernissa työskenteli keskimäärin 650 (682) henkilöä. Vuoden 2020 lopussa (31.12.2020) Altia-
konsernin henkilöstömäärä oli 637 (632) työntekijää. Tästä Suomessa oli 378 (381), Ruotsissa 115 (110), Tanskassa 4 
(4), Norjassa 23 (21), Latviassa 34 (31), Virossa 58 (60) ja Ranskassa 25 (25). Henkilöstömäärässä ei tapahtunut 
merkittäviä muutoksia vuoden aikana. 

Altian henkilöstön terveyden ja turvallisuuden sekä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen on ollut 
ensisijaista koronaviruspandemian aikana. Altian henkilöstö siirtyi mahdollisuuksien mukaan etätyöhön maaliskuun 
2020 puolivälistä alkaen. Hygieniakäytäntöjä ja -rutiineja tiukennettiin tuotantolaitoksissa, joissa henkilöstön läsnäolo 
on välttämätöntä. Koronaviruspandemian vaikutusten lieventämiseksi toteutettiin väliaikaiset lomautukset Suomessa, 
Ruotsissa ja Norjassa. Tilapäiset lomautukset koskivat noin 180 henkilöä.  

https://altiagroup.com/investors/merger
https://altiagroup.com/investors/merger
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Vastuullisuus 
Vastuullisuus on helmikuusta 2020 alkaen ollut osa Altian strategian ydintä yhdessä Altian toiminnan tarkoituksen 
kanssa, jonka tavoitteena on vastuullisempi juomakulttuuri: Let’s drink better. Altialle vastuullisuus on sekä strateginen 
prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Koskenkorvan tislaamo ja sen palkittu kiertotalous ovat Altian 
vastuullisuusajattelun ytimessä. Vastuullisuustyö kaikilla osa-alueilla tähtää Altian tavoitteeseen olla Pohjoismaiden 
vastuullisin alkoholijuomayhtiö.   

Altian vastuullisuustiekarttaa viedään käytäntöön   
Altian vastuullisuustyötä on vuoden 2020 alusta alkaen ohjannut yhtiön vastuullisuustiekartta, joka ulottuu vuoteen 
2030. Tiekartta asettaa kunnianhimoiset, numeeriset tavoitteet neljälle valitulle painopistealueelle. Altian keskeisin 
tavoite on hiilineutraali oma tuotanto vuonna 2025 ilman kompensaatioita. Seuraavassa on esimerkkejä vuonna 2020 
toteutetuista hankkeista. 

1. Tislaamo – Hiilineutraali tuotanto  
Koskenkorvan tehtaalla otettiin käyttöön uusi polttoainesiilo, joka lisää uusiutuvan energian osuutta tehtaan 
energiantuotannossa. Investoinnin avulla tehdas voi vähentää hiilidioksidipäästöjään vuositasolla jopa 20 prosenttia. 
Tämä vie Altiaa askeleen lähemmäksi tavoitetta hiilineutraalista tuotannosta vuoteen 2025 mennessä. 

Jätteen hyötykäyttöaste Altian tuotantolaitoksilla oli 99,5 (99,5) prosenttia. 

Altia edistää ilmastoystävällisempää viljelyä ja on kehittänyt maailman ensimmäisen vodkan (Koskenkorva Climate 
Action), jonka raaka-aine viljellään uudistavasti sitomalla hiiltä maaperään. 

2. Yhteiskunta – 10 prosenttia tuotteista ovat mietoja ja alkoholittomia juomia  
Altian väkevien alkoholijuomien portfoliosta jo yli 10 prosenttia resepteistä koskee mietoja juomia (tilavuusprosentti alle 
30 prosenttia väkevissä alkoholijuomissa ja alle 10 prosenttia viineissä). Vuonna 2020 lanseerattiin 10 vähäalkoholista 
tuotetta ja tilavuusprosentin pienentäminen jatkui vuodesta 2019. 

3. Juomat – Sataprosenttisesti kierrätettävät pakkaukset  
Vuonna 2020 Altia toi markkinoille ensimmäiset kierrätysmuovia sisältäviin rPET-pulloihin pakatut tuotteensa. PET-
pullojen osalta Altian tavoitteena on nostaa kierrätysmuovin osuus 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kun EU:n 
vaatimus on 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. 

4. Ihmiset – Nolla tapaturmasta johtuvaa poissaoloa  
Tapaturmataajuus on laskenut raportointikauden aikana. Turvallisuushavaintojen määrä on noussut ja oli 2,3 havaintoa 
henkilöä kohti (2019: 1,2). Se ylittää Altian tavoitteen, joka oli 2,0 vuodelle 2020. Altia saavutti tason II luokituksen 
Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla tapaturmaa -foorumissa. Altia on parantanut luokitustaan joka vuosi, ja 
yhtiön tavoitteena on tason I luokitus.  
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Altia sai kultamitalin EcoVadisin vastuullisuusarvioinnissa  
Huhtikuussa Altia sai Gold Medal -luokituksen EcoVadisin yhteiskuntavastuuta mittaavassa arvioinnissa. Altian 
pistemäärä (71/100) oli korkeampi kuin 98 prosentilla arvioinnissa mukana olleista yrityksistä.  

VASTUULLISUUDEN TUNNUSLUVUT 
Raportointijaksolla avainluvut ovat kehittyneet vuositavoitteiden mukaisesti.  

 2020 2019 

Sairauspoissaolot, % 4,0 3,7 

Tapaturmataajuus, kaikki, TRIF  12 14 

Tapaturmataajuus, vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet, LTIF 7 9 

 

 2020 2019 

 Koskenkorva Rajamäki  
ja Tabasalu 

Koskenkorva 
Rajamäki  

ja Tabasalu 

Energian käytön vähentäminen (MWh/m3 tuotetta tai t tuotetta) 0,71 0,28 0,63 0,27 

Veden käytön vähentäminen (m3/m3 tuotetta tai t tuotetta)(1) 2,33 2,01 1,49 1,65 

Jäteveden laadun parantaminen (kg COD/m3 tai t tuotetta )(2) 4,09 2,09 3,37 2,29 
(1) Rajamäen tunnusluku sisältää vedenkulutuksen alkoholijuomatehtaalla. (2) Tabasalussa ei seurata jäteveden laadun tunnuslukua. 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 
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 2021 
Markkinat 
Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset 
talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän 
muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin 
kannattavuuteen.   

Koronavirustilanteen päivitys: Koronaviruspandemian rajoitukset rajoittavat tai jopa sulkevat Altian juomatuotteiden 
myyntikanavia matkustajamyyntiä, vientiä ja anniskelumyyntiä. Näiden kanavien elpyminen riippuu hallitusten 
asettamien rajoitusten tasosta ja laajuudesta sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Elpymisen kestoa on vaikea 
arvioida, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavan mukaan. Talouden ja toimintaympäristön epävarmuus on suurta, 
ja talouden hidastumisen riski on todellinen.  

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. 
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Lyhyen aikavälin näkymät  
Altia on päättänyt antaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemiasta johtuvien 
epävarmuuksien ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden vuoksi. 

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemian odotetaan vaikuttavan matkustajamyyntiin, vientiin ja 
anniskelumyyntiin. Monopolimarkkinoilla kuluttajien ostojen siirtymisen monopolikanaviin odotetaan jatkuvan niin 
kauan kuin matkustajamyyntiä ja anniskelumyyntiä rajoitetaan. Tilanteen odotetaan vakautuvan aikaisintaan kesäkauden 
jälkeen.  

Altia Industrial -segmentissä koronaviruspandemian odotetaan vaikuttavan edelleen merkittävästi 
sopimusvalmistukseen ja teollisiin tuotteisiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tuontietanolin hintojen nousu 
aiheuttaa painetta teknisen etanolin katteisiin. Ohran hinta on noussut tämän vuoden alussa, ja hintatason odotetaan 
olevan korkeampi kuin vuonna 2020, uuteen satoon saakka.  

Toimintaympäristön elpymiseen vaikuttaa koronaviruksen kehitys, rokotusten edistyminen ja kuluttajien käyttäytymisen 
muutos.  

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2021 
Altian vuosikertomus vuodelta 2020, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, 
tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioraportin, julkaistaan 
suomen- ja englanninkielisenä pdf-tiedostona Altian verkkosivuilla viikon 8 lopussa. Vuosikertomus sisältää myös 
vastuullisuusraportin. 

Altia Oyj julkaisee vuonna 2021 taloudellisia katsauksia seuraavasti: 

• 28.4.2021: Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2021 
• 18.8.2021: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 
• 3.11.2021: Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021 

Varsinainen yhtiökokous 2021 
Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi 19. maaliskuuta 2021 Helsingissä. 
Yhtiökokouskutsu ja ohjeet julkaistaan Altian verkkosivuilla.  

Osinkoehdotus 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2020 tilinpäätöksen mukaan 87 630 619,27 euroa, joka sisältää tilikauden 
voiton 5 873 094,86 euroa.  

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

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta.  

Arcuksen hallitus on vastaavasti ehdottanut Arcuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuotuista osinkoa 
maksettaisiin 1,66 Norjan kruunua osakkeelta tilikaudelta 2020, mikä heijastaa sulautumissuunnitelmassa sovittua 
Altian ja Arcuksen suhteellista arvoa. Tämä tarkoittaa, että Altian ja Arcuksen tilikaudelta 2020 maksettavat osingot 
eivät vaikuta yhtiöiden sulautumista varten sovittuun arvostukseen. 

Altian hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle myös, että vuoden 2020 ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä 
osinkovaltuutus maksaa ylimääräinen 0,40 osakekohtainen osinko Altian osakkeenomistajille Altian ja Arcuksen 
yhdistymiseen liittyen ja ennen sen toteutumista uusitaan. 
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Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
8.1. tiedotettiin, että Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymistä koskevan 
tarkastuksensa vaiheen II -käsittelyyn. 

21.1. tiedotettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen 
jäsenistä ja hallituksen palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021.  

Helsinki, 24. helmikuuta 2021 
Altia Oyj 
Hallitus 

 

TÄRKEÄÄ TIETOA 
Tässä asiakirjassa tarkoitettuja sulautumiseen liittyviä arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 
1933 arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti 
(kuten Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä on määritelty) eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai 
välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista 
säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen, ja soveltuvia 
Yhdysvaltain osavaltioiden tai muita Yhdysvaltain arvopaperilakeja noudattaen. Tämä asiakirja ei ole tarjous myydä tai kehotus tarjoutua 
ostamaan kyseisiä osakkeita Yhdysvalloissa. Mikä tahansa uusien Altian osakkeiden tarjous tai myynti Yhdysvalloissa sulautumisen 
yhteydessä voidaan tehdä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan 
poikkeuksen nojalla. 
Altia on suomalainen yhtiö ja Arcus on norjalainen yhtiö. Transaktioon, mukaan lukien sulautumisen ja tähän liittyvien 
osakkeenomistajien äänestysten yhteydessä annettaviin tietoihin, sovelletaan muun maan kuin Yhdysvaltain tiedonantovelvollisuuksia ja 
aikataulu- ja menettelyvaatimuksia, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Tässä asiakirjassa esitettävät tai viitatut taloudelliset tiedot on 
laadittu IFRS-standardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden soveltamiin tai Yhdysvalloissa 
sovellettaviin tilinpäätösstandardeihin, tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. 
Arcuksen yhdysvaltalaisten osakkeenomistajien oikeuksien toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain 
liittovaltion tai osavaltioiden arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Altia ja Arcus ovat sijoittautuneet Yhdysvaltain ulkopuolelle ja 
kaikki tai osa niiden johtajista ja hallituksen jäsenistä asuu Yhdysvaltain ulkopuolella. Ulkomaalaisen yhtiön tai näiden lähipiiriin 
kuuluvien tahojen pakottaminen noudattamaan Yhdysvaltain tuomioistuinten tuomioita voi olla vaikeaa. Arcuksen yhdysvaltalaiset 
osakkeenomistajat eivät välttämättä voi haastaa Altiaa tai Arcusta tai näiden johtajia ja hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain lakien, 
mukaan lukien liittovaltion arvopaperilakien, rikkomisesta muussa kuin yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa tai ainakin tällaisten 
haasteiden todistaminen voi olla vaikeaa. Lisäksi voi olla vaikeaa pakottaa Altiaa, Arcusta tai näiden lähipiiriin kuuluvia tahoja 
hyväksymään yhdysvaltalaisen tuomioistuimen toimivaltaa. Lisäksi Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien yksityisoikeudellista 
vastuuta koskeviin säännöksiin perustuvien itsenäisten kanteiden tai Yhdysvaltain tuomioistuinten päätöksiin perustuvien kanteiden 
täytäntöönpanokelpoisuudesta vieraassa maassa on merkittävää epävarmuutta. 
Arcuksen osakkeenomistajien tulee huomioida, että Altia ei saa hankkia Arcuksen osakkeita muutoin kuin sulautumisen yhteydessä, 
kuten julkisessa kaupankäynnissä tai yksityisten ostojen kautta sulautumisen vireilläolon aikana Sulautumissuunnitelman mukaan. 
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 
       

LIIKEVAIHTO 106,5 110,1 342,4 359,6 

Liiketoiminnan muut tuotot  1,8 2,3 6,2 7,6 

Materiaalit ja palvelut -59,8 -63,2 -192,5 -213,1 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -13,4 -11,7 -49,1 -45,9 

Liiketoiminnan muut kulut -21,5 -17,6 -66,6 -65,0 

Poistot ja arvonalentumiset -4,3 -4,5 -17,4 -17,9 

LIIKETULOS 9,3 15,3 22,9 25,1 

Rahoitustuotot  0,0 0,6 0,2 3,5 

Rahoituskulut -1,1 -1,1 -3,1 -5,7 

Osuus osakkuusritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja  
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 

0,1 0,2 1,2 1,6 

TULOS ENNEN VEROJA 8,2 15,0 21,3 24,6 

Tuloverot -0,9 -4,6 -3,5 -6,2 

TILIKAUDEN TULOS 7,3 10,4 17,8 18,4 
     

Tilikauden tuloksen jakautuminen:     

     Emoyhtiön osakkeenomistajille 7,3 10,4 17,8 18,4 
     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, euroa     

     Laimentamaton ja laimennettu 0,20 0,29 0,49 0,51 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Tilikauden tulos 7,3 10,4 17,8 18,4 
     

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT     

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     

Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien uudelleen määrittäminen 0,2  -0,2  0,2 -0,2  

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

Yhteensä 0,2  -0,2  0,2 -0,2  

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi     

Rahavirran suojaukset -0,4 -0,6 0,2  -1,3  

Muuntoerot 4,2 1,0 1,8 -2,4 

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

Yhteensä 3,9 0,5 2,0 -3,5 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,1 0,3 2,2 -3,6 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 11,4 10,7 20,0 14,8 
     

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     

     Emoyhtiön osakkeenomistajille 11,4 10,7 20,0 14,8 
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KONSERNIN TASE 

Milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019 

VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 81,4 80,1 
Muut aineettomat hyödykkeet 20,7 25,2 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 58,9 60,9 
Käyttöoikeusomaisuus 10,2 10,4 
Osuudet osakkuusyrityksissä, yhteisyrityksissä ja yhteisissä toiminnoissa 9,1 8,8 
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 1,4 1,4 
Laskennalliset verosaamiset 1,4 0,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 183,2 187,7 
   
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 92,3 92,0 
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 0,2 0,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,8 54,4 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2,4 1,6 
Rahavarat 130,7 64,2 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 272,3 212,4 
   
VARAT YHTEENSÄ 455,6 400,2 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
Osakepääoma 60,5 60,5 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,2 1,2 
Käyvän arvon rahasto 0,6 0,6 
Vararahasto 0,1 0,1 
Suojausrahasto -0,9 -1,0 
Muuntoerot -20,5 -22,1 
Kertyneet voittovarat 115,3 111,9 
Oma pääoma yhteensä 156,3 151,2 
   
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 16,8 16,7 
Lainat 69,6 76,1 
Vuokrasopimusvelat 7,0 7,1 
Eläkevelvoitteet 1,1 1,4 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 94,5 101,3 
   
Lyhytaikaiset velat     
Lainat 46,5 6,5 
Vuokrasopimusvelat 3,7 3,4 
Ostovelat ja muut velat 152,6 134,7 
Sopimuksiin perustuvat velat 0,5 0,5 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,5 2,5 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 204,8 147,6 
   
Velat yhteensä 299,2 249,0 
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 455,6 400,2 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
Emoyhtiön omistajille  
kuuluva oma pääoma 

Milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Sijoitetun  
vapaan  

pääoman 
rahasto 

Käyvän  
arvon 

rahasto 
Vara- 

rahasto 
Suojaus- 

rahasto 
Muunto-

erot 

Kerty- 
neet 

voitto- 
varat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2019 60,5 1,2 0,6 - 0,0 -19,6 107,3 150,1 

Laaja tulos         

Tilikauden tulos - - - - - - 18,4 18,4 

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksilla oikaistuna) 

        

Rahavirran suojaukset - - - - -1,0  - - -1,0  

Muuntoerot - - - - - -2,5 0,1  -2,4 

Työsuhteen päättymisen jälkeisten 
etuuksien uudelleenmäärittämisestä 
johtuvat erät 

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - - -1,0 -2,5 18,3 14,8 

Liiketoimet omistajien kanssa         

Osingonjako - - - - - - -13,7 -13,7 

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

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - - - -13,6 -13,6 

Rahastosiirto - - - 0,1 - - -0,1 0,0 

Oma pääoma 31.12.2019 60,5 1,2 0,6 0,1 -1,0 -22,1 111,9 151,2 

         

Oma pääoma 1.1.2020 60,5 1,2 0,6 0,1 -1,0 -22,1 111,9 151,2 

Laaja tulos         

Tilikauden tulos - - - - - - 17,8 17,8 

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksilla oikaistuna) 

        

Rahavirran suojaukset - - - - 0,2  - - 0,2  

Muuntoerot - - - - - 1,6 0,3  1,8 

Työsuhteen päättymisen jälkeisten 
etuuksien uudelleenmäärittämisestä 
johtuvat erät 

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - - 0,2 1,6 18,3 20,0 

Liiketoimet omistajien kanssa         

Osingonjako - - - - - - -15,2 -15,2 

Osakeperusteiset maksut - - - - - - 0,3 0,3 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - - - -14,9 -14,9 

Oma pääoma 31.12.2020 60,5 1,2 0,6 0,1 -0,9 -20,5 115,3 156,3 
 

  



  

   Tilinpäätöstiedote | Tammi-joulukuu 2020 | 25.2.2021 | sivu 26 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA     

Tulos ennen veroja 8,2 15,0 21,3 24,6 

Oikaisut     

Poistot ja arvonalentumiset 4,3 4,5 17,4 17,9 

Osuus osakkuusritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja  
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 

-0,1  -0,2  -1,2 -1,6 

Pitkäaikaisten varojen nettomyyntivoitot -0,0  - -0,0  -0,0  

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

Muut oikaisut 0,2  -0,6  0,4 -0,8 
 5,6 4,2 19,4 17,7 

Käyttöpääoman muutokset     

Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+) 13,1 18,8 0,2 7,4 

Sopimusvarojen, myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / vähennys (+) -0,2 -8,8 7,7 5,3 

Sopimusvelkojen, osto- ja muiden velkojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)  26,2 24,1 16,8 3,8 

Käyttöpääoman muutos  39,1 34,1 24,7 16,5 
     

Maksetut korot  -0,4 -0,4 -1,6 -1,6 

Saadut korot 0,0 0,1 0,1 0,2 

Muut maksetut rahoitustuotot ja kulut -0,7  -0,2  -1,4 -1,7 

Maksetut tuloverot -1,7 0,6 -6,4 -3,1 

Rahoituserät ja verot -2,7 0,1 -9,3 -6,1 
     

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 50,2 53,4 56,1 52,6 
     

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA     

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,3 -1,5 -7,0 -6,8 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,1 0,0 0,3 0,1 

Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta - - - -0,2 

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

Saadut osingot  - - 0,2 - 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -2,2 -1,5 -5,6 -6,0 
     

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA     

Yrityslainaohjelman muutokset 10,0 -12,0 40,0 - 

Lainojen takaisinmaksut - - -6,5 -6,5 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -1,0 -0,9 -3,7 -3,7 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -7,6 - -15,2 -13,7 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 1,4 -12,9 14,6 -23,9 
     

RAHAVAROJEN MUUTOS  49,4 39,0 65,1 22,7 
     

Rahavarat tilikauden alussa 77,4 24,1 64,2 42,0 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 3,9 1,2 1,4 -0,5 

Rahavarojen muutos 49,4 39,0 65,1 22,7 

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 130,7 64,2 130,7 64,2 
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Laatimisperiaatteet 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 
Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Tätä tilinpäätöstiedotetta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 
2020 kanssa.  

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

Altia noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisten (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 2020. 

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. 

Koronaviruspandemian vaikutukset konsernin rahoitusasemaan 
• Koronaviruspandemia saattaa vaikuttaa Altian taloudelliseen asemaan monella tavalla ja lisätä epävarmuutta liittyen 

omaisuuserien arvoihin. Tämän johdosta Altia on arvioinut pandemian vaikutusta sen taloudelliseen asemaan ja 
käynyt läpi sellaisten varojen ja velkojen arvoja, joihin liittyy arvioita ja johdon harkintaa. Identifioidut ja odotetut 
vaikutukset on otettu huomioon  raportoiduissa luvuissa ja johdon harkintaa edellyttävissä ennusteissa.  

• Altia on toteuttanut vuosittaiset arvonalentumistestaukset 31.10.2020 ja arvioinut goodwillin ja muiden 
aineettomien oikeuksien  kirjanpitoarvoja. COVID -19 vaikutukset on otettu huomioon ennustetussa 
kannattavuudessa ja muissa arvonalennustestauksessa käytettävissä arvoissa. Yhtiö on myös arvioinut aineettomien 
hyödykkeiden poistoaikoja. Arvonalennustestauksien perusteella yhtiöllä ei ole tarvetta liikearvon  
arvonalennukseen tai tavaramerkkien arvonalennukseen. 

• Vaihto-omaisuuden arvoa seurataan säännöllisesti myös hitaasti kiertävien tuotteiden osalta. 
Koronaviruspandemialla ei ole ollut olennaista vaikutusta vaihto-omaisuuden arvoon. 

• Altia on vuonna 2020 erityisellä huolellisuudella tarkistanut rahoitusriskinsä COVID -19 pandemian vuoksi. 
Myyntisaamisten luottoriskejä ja odotettujen luottotappioiden määrää on analysoitu raportointikauden lopussa 
31.12.2020. Erääntyneet saamiset on arvioitu asiakaskohtaisesti ja odotettavissa olevat luottotappioasteet on otettu 
huomioon arvostuksessa. Läpikäynnin perusteella merkittäviä haitallisia vaikutuksia myyntisaamisten arvoon ei ole 
tunnistettu. Johto on analysoidut myyntisaamisten luottoriskejä ja niistä kirjattuja luottotappiovarauksia. Johto on 
todennnut, että taseessa on riittävästi varauksia seuraavista seikoista johtuen. Finland ja Exports sekä Scandinavia 
segmenttien myynnistä merkittävä osa on monopoleille. Suomen ja Ruotsin monopolien myyntisaamiset pääasiassa 
myydään ja kirjataan pois taseesta, koska niihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet konsernin ulkopuolelle. Altia 
Industrial segmentin asiakkaiden maksukäyttäytyminen ei ole muuttunut koronapandemian seurauksena. Altialla on 
historiallisesti ollut vähän erääntyneitä myyntisaamisia ja erääntyneiden myyntisaamisten määrä ei ole olennaisesti 
kasvanut COVID-19 kriisin seurauksena. Erääntyneiden myyntisaamisten kuranttiutta on arvioitu asiakaskohtaisesti. 
Raportointihetken jälkeen ei ole ilmennyt tekijöitä, jotka olisivat jälkeenpäin osoittaneet raportointihetkellä taseessa 
olleen arvonalennuksen riittämättömäksi. 

• Altia on todennut, että maksuvalmiusriski ei ole merkittäväksi lisääntynyt perustuen seuraaviin tekijöihin. 
Raportoitu nettovelka  31.12.2020 oli -3,9 miljoonaa euroa ja rahat ja pankkisaamiset 130,7 miljoonaa euroa. 
Konsernin likviditeettitilanne on ollut vahva koko tilikauden ajan. Likviditeettiä on vahvistanut liiketoiminnan 
rahavirran myönteinen kehittyminen sekä yritystodistusten liikkeelle laskeminen likviditeetin varmistamiseksi. 
Konsernilla on myös 60 miljoonan euron käyttämätön valmiusluottolimiitti. Altia on täyttänyt tilikauden aikana 
rahoitussopimuksiin liittyvät kovenanttiehdot.  
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Segmenttitietoa 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q3 20 Q2 20 Q1 20 Q4 19 Q3 19 Q2 19 Q1 19 Q4 18 Q3 18 Q2 18 Q1 18 

Finland & Exports  34,4 29,8 29,2 23,8 37,8 31,2 34,7 25,0 39,5 31,8 35,4 27,1 

Scandinavia 46,4 27,4 28,1 22,0 44,5 25,6 29,0 21,7 42,8 25,0 27,4 22,5 

Altia Industrial  25,7 29,4 23,8 22,4 27,8 27,7 27,5 27,1 28,6 28,9 24,2 24,0 

Yhteensä  106,5 86,6 81,0 68,2 110,1 84,5 91,2 73,8 110,9 85,7 87,1 73,5 
 

Milj. euroa Q4 20  Q4 19  Muutos, %  2020 2019 Muutos, % 

Finland & Exports        

Liikevaihto, yhteensä 34,5 37,9 -9,0 117,7 129,0 -8,8 

Liikevaihto, sisäinen -0,1 -0,1 -25,8 -0,5 -0,4 25,0 

Liikevaihto, ulkoinen 34,4 37,8 -9,0 117,2 128,6 -8,9 

Scandinavia       

Liikevaihto, yhteensä 46,6 44,7 4,2 124,4 121,4 2,5 

Liikevaihto, sisäinen -0,2 -0,3 -27,9 -0,5 -0,7 -28,6 

Liikevaihto, ulkoinen 46,4 44,5 4,4 123,9 120,7 2,7 

Altia Industrial       

Liikevaihto, yhteensä 38,0 38,6 -1,7 143,1 149,7 -4,4 

Liikevaihto, sisäinen -12,3 -10,8 13,7 -41,9 -39,4 6,3 

Liikevaihto, ulkoinen 25,7 27,8 -7,7 101,2 110,2 -8,2 

Konserni       

Liikevaihto, yhteensä 119,1 121,3 -1,8 385,2 400,0 -3,7 

Liikevaihto, sisäinen -12,6 -11,2 12,2 -42,9 -40,5 5,9 

Liikevaihto, ulkoinen 106,5 110,1 -3,2 342,4 359,6 -4,8 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN (IFRS 15) 

Milj. euroa Q4 20  Q4 19  Muutos, %  2020 2019 Muutos, % 

Väkevät alkoholijuomat 35,3 35,7 -1,1 119,1 121,3 -1,8 

Viinit 44,6 45,8 -2,6 119,5 124,9 -4,4 

Muut juomat 0,9 0,8 12,5 2,5 3,1 -19,7 

Teolliset tuotteet ja palvelut 25,7 27,8 -7,7 101,2 110,2 -8,2 

Yhteensä  106,5 110,1 -3,2 342,4 359,6 -4,8 

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Finland & Exports 6,0 7,3 19,8 20,6 

Scandinavia 9,5 9,1 14,2 12,1 

Altia Industrial 4,2 4,5 17,9 11,4 

Muut -0,8 -1,3 0,5 0,7 

Yhteensä 19,0 19,7 52,4 44,8 

% liikevaihdosta 17,9 17,9 15,3 12,4 
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Milj. euroa 
Q4 
20 

Q3 
20 

Q2 
20 

Q1 
20 

Q4 
19 

Q3 
19 

Q2 
19 

Q1 
19 

Q4 
18 

Q3 
18 

Q2 
18  

Q1 
18 

Finland & Exports  6,0 5,5 5,5 2,8 7,3 5,0 5,3 3,0 6,2 4,9 4,6 3,4 

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

Altia Industrial  4,2 6,5 4,9 2,2 4,5 3,6 2,3 1,0 2,2 4,8 2,5 1,4 

Muut -0,8 0,7 -0,1 0,7 -1,3 1,5 -0,2 0,6 -0,6 -0,3 0,2 0,4 

Vertailukelpoinen käyttökate 
yhteensä 

19,0 14,6 13,2 5,5 19,7 11,4 9,4 4,3 15,9 10,3 8,7 5,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat 
erät  

-5,5 -5,9 -0,7 -0,1 0,2 -1,6 -0,2 - -1,5 0,0 -0,4 -4,1 

Käyttökate 13,5 8,8 12,6 5,4 19,8 9,8 9,2 4,3 14,4 10,3 8,3 1,1 

Poistot ja arvonalennukset -4,3 -4,3 -4,4 -4,4 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -3,7 -3,6 -3,5 -3,5 

Liiketulos 9,3 4,5 8,2 1,0 15,3 5,3 4,8 -0,3 10,7 6,6 4,8 -2,5 
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Liitetiedot 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUS 

Milj. euroa 
Aineettomat 
hyödykkeet Liikearvo 

Aineelliset 
hyödykkeet 

Käyttöoikeus-
omaisuus Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2020 148,1 128,3 247,9 14,1 538,4 

Lisäykset 1,2 - 6,1 3,3 10,6 

Vähennykset -0,0  - -1,4 -0,2 -1,7 

Kurssierot 1,8 -5,3 0,2 0,3 -3,0 

Hankintameno 31.12.2020 151,1 123,0 252,9 17,5 544,4 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2020 

-123,0 -48,2 -187,0 -3,7 -361,8 

Poistot -6,0 - -8,0 -3,5 -17,4 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
poistot 

0,0 - 1,2 0,1 1,3 

Kurssierot -1,5 6,6 -0,1 -0,2  4,8 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2020 

-130,4 -41,6 -194,0 -7,2 -373,2 

      

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 25,2 80,1 60,9 10,4 176,6 

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 20,7 81,4 58,9 10,2 171,3 
      

Hankintameno 1.1.2019 147,3 128,0 244,6 - 519,9 

IFRS 16 hankintameno 1.1.2019 - - - 10,7 10,7 

Oikaistu hankintameno 1.1.2019 147,3 128,0 244,6 10,7 530,6 

Lisäykset 2,0 - 4,8 3,5 10,3 

Vähennykset -0,1  - -1,3 -0,1 -1,5 

Kurssierot -1,1 0,3 -0,1 -0,1 -1,0 

Hankintameno 31.12.2019 148,1 128,3 247,9 14,1 538,4 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2019 

-117,8 -47,3 -179,9 - -345,0 

Poistot -6,2 - -8,1 -3,7 -18,0 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
poistot 

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

Kurssierot 0,9 -0,9 0,0  -0,0  0,1 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
31.12.2019 

-123,0 -48,2 -187,0 -3,7 -361,8 

      

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 29,6 80,7 64,6 - 174,9 

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 25,2 80,1 60,9 10,4 176,6 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
Lähipiirin kanssa ovat toteutuneet seuraavat liiketapahtumat: 

Milj. euroa 2020 2019 

Tavaroiden ja palvelujen myynti    

Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 1,0 0,8 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 83,1 76,5 

Yhteensä 84,0 77,3 

Tavaroiden ja palvelujen ostot   

Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 1,7 1,9 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 1,7 1,2 

Yhteensä 3,4 3,2 
    

Avoimet saldot tavaroiden ja palvelujen myynneistä ja ostoista 31.12.2020 31.12.2019 

Saamiset    

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 0,9 0,9 

Velat   

Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 0,5 0,2 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 0,2 0,1 
 
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot. Lähipiiritapahtumina on 
esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä. 

Lähipiiriin kuuluvat myös hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja heidän perheenjäsenensä sekä näiden 
henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa olevat yritykset. Altian lähipiiriä ovat myös yritykset, jotka 
ovat valtion määräysvallassa, yhteisessä määräysvallassa, tai ovat valtion osakkuusyhtiöitä. Altia on soveltanut 
helpotusta, minkä perusteella se raportoi ainoastaan merkittävät liiketoimet valtioon sidoksissa olevien yritysten kanssa. 
Lähipiiriliiketoimet tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Altialla on lähipiiriliiketoimia jatkuvasti suurimman 
asiakkaansa Alkon kanssa. Liiketoimet Alkon kanssa, sekä muut materiaaliset liiketoimet valtion omistamien yhtiöiden 
kanssa, on esitetty yllä kohdassa Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset. 

OSAKKUUSYRITYKSET JA YHTEISJÄRJESTELYT 

Milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019 

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä:    

Tilikauden alussa 1,2 0,3 

Tilikauden lisäykset - 0,2 

Osuus tuloksesta 0,3 0,7 

Tilikauden lopussa 1,5 1,2 

   

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä:    

Varat 8,7 8,8 

Velat  3,3 4,9 

Nettovarat  5,4 3,9 

Liikevaihto 16,4 18,5 

Tilikauden tulos 1,3 2,6 
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET SEKÄ EHDOLLISET VARAT JA VELAT 
MIlj. euroa 31.12.2020 31.12.2019 
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet    
  Kiinteistökiinnitykset 18,5 18,5 
  Takaukset 3,8 5,9 

Vakuudet yhteensä 22,3 24,4 
Vastuusitoumukset   
  Lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset   
  Erääntyminen yhden vuoden kuluessa 0,1 0,2 
  Erääntyminen vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 0,1 0,1 

  Lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäiset vuokrasopimukset yhteensä 0,2 0,3 
  Muut vastuut 19,1 20,8 

Vastuusitoumukset yhteensä 19,4 21,1 
     
Taseen ulkopuoliset varat    
Päästöoikeudet, kilotonneja 31.12.2020 31.12.2019 

Saadut päästöoikeudet 26,4 26,4 
Edelliseltä vuodelta jäljelle jääneet päästöoikeudet 4,0 30,6 
Edelliseen vuoteen liittyvien arvioiden tarkennukset - -0,0  
Myydyt päästöoikeudet - -33,0 
Toteutuneet päästöt  -19,6 -20,0 

Jäljellä olevat päästöoikeudet  10,9 4,0 

  
 

  
Jäljelle jääneiden päästöoikeuksien käypä arvo (miljoonaa euroa) 0,3 0,1  

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 
Rahoitusvarat, käypä arvo, milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019 
      
Taso 2    
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat    
 Valuuttatermiinit 0,0 0,0 
    
Johdannaiset, suojauslaskennan alaiset   
 Valuuttatermiinit 0,0 0,0 
 Hyödykejohdannaiset 0,6 0,3 
    
Taso 3   
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta   
 Noteeraamattomat osakkeet 1,4 1,4 

 
Rahoitusvelat, käypä arvo, milj. euroa 31.12.2020 31.12.2019 
    
Taso 2    
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat    
 Valuuttatermiinit 0,2 0,1 
   
Johdannaiset, suojauslaskennan alaiset   
 Valuuttatermiinit 0,8 0,4 
 Korkojohdannaiset 1,0 1,2 

Johdannaiset on esitetty yllä olevassa taulukossa. Muiden rahoitusinstrumenttien käyvät arvot vastaavat tase-arvoa raportointipäivänä.   
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Osakepohjainen kannustinjärjestelmä  
Helmikuussa 2020 Altia Oyj:n hallitus päätti uudesta ansaintajaksosta pitkän aikavälin suoriteperusteisessa 
osakepalkkio-ohjelmassa (performance share plan, PSP) Altia-konsernin johdolle ja avainhenkilöille. 
Kannustinjärjestelmä perustettiin ja siitä tiedotettiin alunperin helmikuussa 2019. 

Järjestelmän toinen ohjelma, PSP 2020-2022, alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat 
osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. 
Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Altia Oyj:n listattuina osakkeina. 

Toiseen, PSP 2020 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Altian osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen 
kehitykseen sekä Altian osakekohtaiseen tulokseen (EPS). PSP 2020-2022 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 
25 henkilöä. 

Jos PSP 2020-2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella 
maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 271 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee 
palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä 
suoritetaan osallistujille osakkeina. 

PSP 2020-2022 -ohjelman kokonaisarvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. 
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Liite 1 

TUNNUSLUVUT 

    2020 2019 2018 

Tuloslaskelma     

Liikevaihto milj. euroa 342,4 359,6 357,3 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) milj. euroa 52,4 44,8 40,0 

(% liikevaihdosta) % 15,3 12,4 11,2 

Käyttökate (EBITDA) milj. euroa 40,3 43,1 34,0 

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) milj. euroa 35,0 26,8 25,6 

(% liikevaihdosta) % 10,2 7,5 7,2 

Liiketulos (EBIT) milj. euroa 22,9 25,1 19,7 

Tulos ennen veroja milj. euroa 21,3 24,6 18,6 

Kauden tulos milj. euroa 17,8 18,4 15,1 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa -12,1 -1,7 -6,0 
     

Tase     

Rahavarat  milj. euroa 130,7 64,2 42,0 

Oma pääoma milj. euroa 156,3 151,2 150,1 

Lainat milj. euroa 116,1 82,6 89,4 

Sijoitettu pääoma milj. euroa 272,4 233,8 239,5 
     

Kannattavuus     

Oman pääoman tuotto (ROE) % 11,6 12,2 10,5 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 7,7 8,5 7,0 
     

Rahoitus ja taloudellinen asema     

Nettovelka milj. euroa -3,9 28,9 47,4 

Nettovelkaantumisaste % -2,5 19,1 31,6 

Omavaraisuusaste % 34,3 37,8 38,4 

Liiketoiminnan nettorahavirta milj. euroa 56,1 52,6 6,5 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate  -0,1 0,6 1,2 
     

Osakekohtaiset tunnusluvut     

Osakekohtainen tulos (laimentamaton/laimennettu) euroa 0,49 0,51 0,42 

Oma pääoma/osake euroa 4,33 4,18 4,15 

Osinko/osake euroa 0,75* 0,42 0,38 

Osinko/tulos % 152,2* 82,6 91,2 

Efektiivinen osinkotuotto % 7,5* 5,1 5,4 

Hinta/tulos   20,3 16,1 17,0 

Osakkeen päätöskurssi euroa 9,98 8,18 7,07 

Osakkeen ylin kurssi euroa 10,40 8,22 9,50 

Osakkeen alin kurssi  euroa 7,01 7,08 7,015 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa milj. euroa 360,7 295,6 255,5 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  36 140 485 36 140 485 36 140 485 
     

Henkilöstö        

Henkilöstö keskimäärin  650 682 718 
* Hallituksen osinkoehdotus tilikaudelta 2020 0,35 euroa osakkeelta ja valtuutus 0,40 euron osakekohtaiseen ylimääräiseen osinkoon.   
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VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYKSET IFRS-LUKUIHIN JA VERTAILUKELPOISUUTEEN 
VAIKUTTAVAT ERÄT 
Milj. euroa Q4 20 Q4 19 2020 2019 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     

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

Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut - -0,1 -0,3 -0,2 

Olennaiset projektit     

   Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa järjestelyssä - - -0,5 -1,6 

   Altian ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan liittyvät kulut -5,5 - -11,4 - 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -5,5 0,2 -12,1 -1,7 

     

Vertailukelpoinen käyttökate     

Liiketulos 9,3 15,3 22,9 25,1 

Vähennettynä:     

   Poistot ja arvonalentumiset 4,3 4,5 17,4 17,9 

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 5,5 -0,2 12,1 1,7 

Vertailukelpoinen käyttökate 19,0 19,7 52,4 44,8 

% liikevaihdosta 17,9 17,9 15,3 12,4 

     

Vertailukelpoinen liiketulos     

Liiketulos 9,3 15,3 22,9 25,1 

Vähennettynä:     

   Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 5,5 -0,2 12,1 1,7 

Vertailukelpoinen liiketulos 14,8 15,2 35,0 26,8 

% liikevaihdosta 13,9 13,8 10,2 7,5 
 
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. 
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TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT JA KÄYTTÖTARKOITUS 
Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 
Liiketulosprosentti Liiketulos / Liikevaihto Liiketulos osoittaa liiketoiminnasta kertyneen 

tuloksen. 
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 
liiketulosprosentti, % 

Vertailukelpoinen liiketulos / 
Liikevaihto 

Vertailukelpoinen 
käyttökate  

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 menot, 
konsernin merkittävät projektit, kuten 
yrityshankintoihin liittyvät välittömät 
transaktiomenot, vapaaehtoisen 
eläkejärjestelyn muutokset ja muista 
konsernin kehittämishankkeista 
johtuvat menot.  

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 + Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset 
leasingvelat – 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 
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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 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Tennilä, toimitusjohtaja 
Juhana Jokinen, väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja 
 
Yhteydenotot: 
Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 7488864 
Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867 
 
Englanninkielinen tulospresentaatio pidetään 25.2.2021 klo 11.00 Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme, että 
kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla: liity kokoukseen tästä.  
 
Esitystä voi seurata myös puhelimitse soittamalla alla olevaan numeroon noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista: 
 
FI: +358 9 2310 6678 
SE: +46 8 502 428 54 
UK: +44 20 3443 9579 
US: +1 917-781-4622 
Conference ID: 988 958 12# 
 
Kysymysosuus (Q&A):Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta. 
 
Esitysmateriaali: Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata samana päivänä Altian verkkosivuilta 
osoitteessa: www.altiagroup.fi/sijoittajat   
   
Tallenne: Tallenne julkaistaan myöhemmin Altian verkkosivuilla.  
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.altiagroup.fi  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlZGQ1OWUtZjViZS00MTU3LTk3MmItMGY0MDUyYzVmZjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c32b30ff-5871-4a7d-a29e-6f63e6b0ebfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d962bdab-ca8e-4e3f-9cc3-2f868d5a7ef3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdlZGQ1OWUtZjViZS00MTU3LTk3MmItMGY0MDUyYzVmZjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c32b30ff-5871-4a7d-a29e-6f63e6b0ebfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d962bdab-ca8e-4e3f-9cc3-2f868d5a7ef3%22%7d
http://www.altiagroup.fi/sijoittajat
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