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Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto 
oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2006. Kuluttajatuote- ja tarjoilupakkaus-
markkinoita palvelee noin 14.800 työntekijää 66 tehtaassa ja useissa 
myyntikonttoreissa 36 maassa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on noteerattu Helsingin 
Pörssissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Lisätietoja osoitteessa 
www.huhtamaki.fi 

 
 

Huhtamäki Oyj 
 



TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2006  
 

Huhtamäen koko vuoden tulos tasainen - hallitus ehdottaa osinkoa nostettavaksi 0,42 
euroon osakkeelta (+ 11 %) 

 

•  Liikevaihto 2.275,6 milj. euroa (+ 2 %)  

•  Toiminnallinen liiketulos 157,6 milj. euroa (160,2 milj. euroa) 

•  Amerikassa kannattavuus parani huomattavasti 

•  Hyvä kasvu sekä joustopakkaus- ja kalvodivisioonissa että kovissa tarjoilupakkauksissa  
   kehittyvillä markkinoilla  

•  Katteet laskivat Euroopan ja Oseanian kovien pakkausten liiketoiminnassa  

•  Suuri osa Euroopan toimintojen uudelleenjärjestelyistä saatiin päätökseen  

•  Vuoden 2007 toiminnallisen liiketuloksen arvioidaan olevan lähellä vuoden 2006 tasoa 
 
 
Avainluvut       
 Q4 Q4 Muutos, Muutos, 
Milj. euroa 2006 2005 % 2006 2005 % 
Liikevaihto 557,2 558,4 0% 2.275,6 2.226,6 2% 
Liiketulos (EBIT) - 
toiminnallinen* 23,7 35,0 -32% 157,6 160,2 -2% 
Liiketulos % 4,3 6,3 - 6,9 7,2 - 
Liiketulos – raportoitu 20,4 25,1 -19% 145,5 57,7 152% 
Tulos osaketta kohti 
(EPS) - raportoitu 0,12 0,12 0% 0,94 0,07 - 
Vapaa kassavirta -35,7 5,3 - -8,4 65,5 - 

______________________________ 
* Toiminnallinen liiketulos ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja eikä liikearvon alaskirjauksia. 
 
Toimitusjohtaja Heikki Takanen: ”Vuosi 2006 oli tapahtumarikas. Olemme tyytyväisiä 
saavuttamastamme kasvusta strategisissa tuotesegmenteissä ja kehittyvillä markkinoilla. Erityisen iloisia 
olemme Amerikka-alueen merkittävästä kannattavuuden parantumisesta. Olemme myös edenneet 
muutosohjelmien toteuttamisessa, ja toimintojen uudelleenjärjestelyt on saatu suurimmaksi osaksi 
päätökseen Euroopassa. Raaka-aine- ja energiakustannusten huomattava nousu laski katteitamme 
eritoten Euroopan ja Oseanian kovien pakkausten liiketoiminnassa. Myös markkinoiden muutos Isossa-
Britanniassa oli yllättävä ja laski myyntivolyymiamme.” 
 
”Pidämme edelleen tärkeänä keskittymistä toiminnan tehokkuuden parantamiseen. Painopistealueina 
ovat muutosohjelmien loppuunvieminen ja kannattavan kasvupohjan rakentaminen strategiaa 
täsmentäen. Arvioimme vuoden 2007 toiminnallisen liiketuloksen olevan lähellä vuoden 2006 tasoa.” 
 
 
Loka-joulukuu 2006 
 
Liikevaihto säilyi lähes ennallaan ja oli 557,2 milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa 
kasvattivat myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (+ 2 %) ja siihen vaikuttivat jonkin verran volyymin 
aleneminen (+ 1 %) sekä valuuttakurssimuutokset (- 3 %). 
 



 
 
Eurooppa-alueen liikevaihto kasvoi ja oli 288,4 milj. euroa (+ 5 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Liikevaihtoa nosti volyymikasvu (+ 4 %) ja siihen vaikuttivat jonkin verran myynnin rakenteen ja hintojen 
muutokset sekä valuuttakurssimuutokset. Alueen toiminnallinen liiketulos laski viimeisellä 
vuosineljänneksellä 71 prosenttia ja oli 3,4 milj. euroa (11,7 milj. euroa), joka oli 1,2 prosenttia 
liikevaihdosta (4,2 %). Raportoitu liiketulos oli 0,4 milj. euroa (7,7 milj. euroa), ja se sisälsi 3,0 milj. euroa 
uudelleenjärjestelykuluja (4,0 milj. euroa). 
 
Amerikka-alueen raportoitua liikevaihtoa 170,3 milj. euroa (- 6 %) laskivat valuuttakurssimuutokset  
(- 7 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kasvattivat myynnin rakenteen ja hintojen muutokset 
(+ 3 %) ja sitä laski alentunut volyymi (- 2 %). Amerikka-alueen vertailukelpoisen myyntivolyymin kasvu 
tasaantui. Alueen toiminnallinen liiketulos viimeisellä vuosineljänneksellä oli 13,9 milj. euroa  
(14,9 milj. euroa), joka oli 8,2 prosenttia (8,1 %) liikevaihdosta ja samalla tasolla kun vastaavana 
ajanjaksona edellisenä vuotena. Raportoitu ja toiminnallinen liiketulos olivat samansuuruisia viimeisellä 
vuosineljänneksellä. 
 
Aasia-Oseania-Afrikka –alueella liikevaihto oli 98,5 milj. euroa (- 2 %) viimeisellä vuosineljänneksellä. 
Liikevaihtoa laskivat valuuttakurssimuutokset (- 7 %) ja sitä nostivat myynnin rakenteen ja hintojen 
muutokset (+ 2 %) sekä volyymikasvu (+ 3 %). Alueen toiminnallinen liiketulos parani viimeisellä 
vuosineljänneksellä 11 prosenttia ja oli 6,9 milj. euroa (6,2 milj. euroa), joka oli 7,0 prosenttia (6,2 %) 
liikevaihdosta. Raportoitu liiketulos 6,6 milj. euroa (0,2 milj. euroa), sisälsi 0,2 milj. euroa 
uudelleenjärjestelykuluja (6,0 milj. euroa). 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä toiminnallinen liiketulos ennen konsernieriä aleni 26 prosenttia ja oli  
24,2 milj. euroa (32,7 milj. euroa), joka vastasi 4,3 prosenttia liikevaihdosta (5,9 %). Vuosineljänneksen 
konsernineton määrään, -0,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa) vaikutti merkittävien rojaltitulojen päättyminen. 
Konsernin toiminnallinen liiketulos laski 32 prosenttia ja oli 23,7 milj. euroa (35,0 milj. euroa), joka vastasi 
4,3 prosenttia liikevaihdosta (6,3 %). Raportoitu liiketulos oli 20,4 milj. euroa (25,1 milj. euroa), johon 
sisältyi 3,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja (9,9 milj. euroa). 
 
Jakson nettorahoituskulut olivat 9,4 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Kauden raportoitu tulos oli 12,5 milj. 
euroa (12,0 milj. euroa). Raportoitu tulos osaketta kohti pysyi ennallaan 12 sentissä. 
 
Viimeisellä vuosineljänneksellä vapaa kassavirta oli -35,7 milj. euroa (5,3 milj. euroa) ja se sisälsi 80,7 
milj. euroa (58,3 milj. euroa) investointeja. 
 
 
Tammi-joulukuu 2006 
 
Vuonna 2006 Huhtamäen valmistamien kuluttajapakkausten kysyntä vakiintuneilla markkinoilla säilyi 
ennallaan. Kasvu jatkui vahvana kehittyvillä markkinoilla, joilta kertyi noin 17 prosenttia konsernin 
liikevaihdosta. 
 
Toiminnallinen liiketulos oli pääosin odotusten mukainen. Euroopassa ja Oseaniassa kovien pakkausten 
liiketoiminnan tulos oli odotettua heikompi. Amerikka–alueella liikevaihto pysyi hyvällä tasolla, ja 
kannattavuus parani huomattavasti. Liikevaihdon vahva kasvu joustopakkaus- ja kalvodivisioonissa sekä 
kehittyvillä markkinoilla paransi tulosta. 
 
Muutosohjelmien toteutusta jatkettiin suunnitellusti. Vuoden loppua kohden toiminnan painopiste siirtyi 
kannattavan kasvupohjan rakentamiseen. 
 
 
 
 



 
 
Liiketoiminnan kehitys alueittain 
 
Koko vuoden liikevaihto oli 2.275,6 milj. euroa (+ 2 % verrattuna vuoteen 2005) ja sitä nosti 
volyymikasvu (+ 2 %). Myynnin rakenteen ja hintojen muutosten sekä valuuttakurssien vaikutukset olivat 
vähäiset. Myynti jakautui alueittain seuraavasti: Eurooppa 52 prosenttia, Amerikka 31 prosenttia ja 
Aasia-Oseania-Afrikka 17 prosenttia. 
 
Raaka-aineiden hinnat pysyivät korkeina. Ne nousivat selvästi edellisvuoden keskitasosta saavuttaen 
huippunsa lokakuussa. Myös energiakustannukset nousivat edellisvuoden tasosta. 
 
Eurooppa 
Eurooppa-alueen koko vuoden liikevaihto 1.188,7 milj. euroa (+ 1 %) nousi hieman volyymikasvun  
(+ 2 %) ansiosta. Myynnin rakenteen ja hintojen muutosten sekä valuuttakurssimuutosten vaikutus oli 
vähäinen. 
 
Liikevaihdon kehitys Euroopassa oli vaihtelevaa. Kuluttajatuotepakkausten myynti jatkui vahvana 
joustopakkaus- ja kalvodivisioonissa, kuten makeis- ja juomatuoteryhmissä, ja kasvua vauhdittivat 
uusien tuotteiden lanseeraukset. Kovien pakkausten divisioonan myynti oli vaimeaa eräissä yksiköissä. 
Voimakkain volyymin lasku koettiin Isossa-Britanniassa muuttuneen kysynnän johdosta. 
Kuitupakkausdivisioonan liikevaihto kehittyi tasaisesti. Tarjoilupakkausten liikevaihto kasvoi vakaasti ja 
se vahvistui loppuvuotta kohti. Itä-Euroopan kasvumarkkinoilta tuli noin 11 prosenttia alueen koko 
liikevaihdosta ja kasvu oli vahvaa erityisesti Venäjällä ja Puolassa.  
 
Alueen toiminnallinen liiketulos laski 28 prosenttia 52,1 milj. euroon (71,9 milj. euroa), joka oli  
4,4 prosenttia liikevaihdosta (6,1 %). Uudelleenjärjestelyohjelmalla saavutetut kustannussäästöt 
vaikuttivat tulokseen positiivisesti. Korkeat raaka-aine- ja energiakustannukset supistivat kovien 
pakkausten katteita. Lisäksi tuotannon käynnistysvaikeudet laajojen muutosohjelmien kohteena olleissa 
yksiköissä heikensivät tulosta ennakoitua enemmän erityisesti vuoden lopulla. Tilanteen korjaamiseksi 
kovien pakkausten liiketoiminnassa hinnoittelun hallintaa ryhdyttiin tehostamaan ja Ison-Britannian 
toimintoja sopeuttamaan vastaamaan markkinoiden kehitystä. Raportoitu liiketulos 40,3 milj. euroa  
(8,1 milj. euroa) sisältää uudelleenjärjestelykuluja 11,8 milj. euroa (63,9 milj. euroa). Liukuvana 12 
kuukauden keskiarvona laskettu sidotun pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä oli 6,7 prosenttia  
(9,2 %). 
 
Amerikka 
Amerikka-alueen koko vuoden liikevaihto oli 711,5 milj. euroa (+ 3 %) ja sitä vahvistivat myynnin 
rakenteen ja hintojen muutokset (+ 4 %). Volyymikasvu tasaantui hyvän ensimmäisen vuosineljänneksen 
jälkeen. Valuuttakurssit vaikuttivat positiivisesti vuoden alkupuoliskolla, mutta koko vuoden liikevaihtoon 
vaikutus oli vähäinen. 
 
Tarjoilupakkausliiketoiminnan menestystä vauhditti eritoten Chinet®-tuoteperheen laajentaminen Chinet 
Casuals® –tuotteilla. Vuoden jälkipuoliskolla toteutetut muutokset tuotevalikoimissa laskivat muiden 
tarjoilupakkausten liikevaihtoa ennen uusien tuotteiden tuomista markkinoille loppuvuodesta lähtien. 
Kuluttajatuotepakkauksissa jäätelöpakkausten myynti kasvoi vahvasti alkuvuonna. Myös 
joustopakkausten ja kalvojen myynti kehittyi myönteisesti koko vuoden. Etelä-Amerikassa 
meijeripakkausten myynti kehittyi suotuisasti. Alueen liikevaihdosta noin 14 prosenttia kertyi Etelä-
Amerikasta. 
 
Alueen toiminnallinen liiketulos kasvoi huomattavat 33 prosenttia ja oli 61,3 milj. euroa (46,0 milj. euroa), 
joka oli 8,6 prosenttia (6,7 %) liikevaihdosta. Toiminnan tehokkuuden jatkuva parantaminen sekä 
onnistunut toimitusketjun ja hinnoittelun hallinta tuottivat hyvää tulosta. Positiivinen tuloskehitys tasaantui 
loppuvuotta kohti. Raportoitu liiketulos oli 61,3 milj. euroa (14,8 milj. euroa). Edellisvuoden raportoitu 



 
 
liiketulos sisälsi liikearvon alaskirjauksia 31,2 milj. euroa. Liukuvana 12 kuukauden keskiarvona laskettu 
sidotun pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä oli 11,0 prosenttia (8,0 %). 
 
Aasia-Oseania-Afrikka 
Aasia-Oseania-Afrikka –alueella koko vuoden liikevaihto oli 375,4 milj. euroa (+ 3 %). Liikevaihtoa 
vahvisti volyymikasvu (+ 6 %) ja sitä heikensivät valuuttakurssimuutokset (- 3 %). Ripeä kasvu jatkui 
erityisesti Intian joustopakkausliiketoiminnassa, ja Etelä-Afrikassa liikevaihto kehittyi myönteisesti. 
Oseaniassa kasvu kuitenkin hidastui. Alueen liikevaihdosta noin 43 prosenttia kertyi kehittyviltä 
markkinoilta. 
 
Alueen toiminnallinen liiketulos 24,7 milj. euroa (24,3 milj. euroa) jäi edellisvuoden tasolle. Liiketulos oli 
6,6 prosenttia liikevaihdosta (6,7%). Tulosta nosti kehittyvien markkinoiden parantunut kannattavuus, 
mutta sitä heikensivät Oseanian kovien pakkausten liiketoiminnan kiristynyt kilpailutilanne sekä 
kohonneet raaka-aine- ja energiakustannukset. Koko vuoden raportoitu liiketulos 24,4 milj. euroa sisältää 
0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. Edellisvuoden raportoitu liiketulos 16,8 milj. euroa sisälsi 6,0 
milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 1,5 milj. euroa liikearvon alaskirjauksia. Liukuvana 12 kuukauden 
keskiarvona laskettu sidotun pääoman tuotto ilman kertaluontoisia eriä oli 8,1 prosenttia (8,2 %). 
 
 
Tuloskehitys 
 
Kertomusvuoden toiminnallinen liiketulos ennen konsernieriä laski 3 prosenttia 138,1 milj. euroon (142,2 
milj. euroa), joka oli 6,1 prosenttia (6,4 %) liikevaihdosta. Tuloksen lievä lasku johtuu eräiden kovien 
pakkausten yksiköiden heikentyneistä tuloksista Euroopassa ja Oseaniassa. Kannattavuuden 
parantaminen Amerikassa, kasvu joustopakkaus- ja kalvodivisioonissa sekä kehittyvillä markkinoilla ei 
riittänyt tasapainottamaan negatiivista tuloskehitystä. 
 
Koko vuoden konserninetto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 19,5 milj. euroa (18,0 milj. euroa). 
Konsernin toiminnallinen liiketulos laski hieman ja oli 157,6 milj. euroa (160,2 milj. euroa), joka vastasi 
6,9 prosenttia liikevaihdosta (7,2 %). Raportoitu liiketulos oli 145,5 miljoonaa ja se sisälsi 12,1 milj. euroa 
uudelleenjärjestelykuluja. Edellisvuoden raportoitu liiketulos oli 57,7 milj. euroa ja sisälsi 69,8 milj. euroa 
uudelleenjärjestelykuluja sekä 32,7 milj. euroa liikearvon alaskirjauksia. 
 
Nettorahoituskulut 36,8 milj. euroa (36,9 milj. euroa) pysyivät samalla tasolla. Tilikauden tulos oli  
96,6 milj. euroa (9,4 milj. euroa) ja tulos osaketta kohti oli 94 senttiä (7 senttiä). 
 
Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 99.169.003 
(98.501.625) kappaletta, johon eivät sisälly yhtiön hallussa olevat omat 5.061.089 osaketta. 
 
Liukuvana 12 kuukauden keskiarvona laskettu sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 9,4 prosenttia (4,0 %) 
ja oman pääoman tuotto (ROE) oli 11,7 prosenttia (1,3 %). 
 
Tase ja kassavirta 
Vuoden 2006 lopussa nettovelka pysyi lähes ennallaan ja oli 710,7 milj. euroa (711,5 milj. euroa). Tätä 
vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,83 (0,87). 
 
Vapaa kassavirta oli negatiivinen 8,4 milj. euroa (65,5 milj. euroa). Investointien kasvu ja 
uudelleenjärjestelyistä aiheutuneet menot vähensivät vapaata kassavirtaa. Muutosohjelmien kohteina 
olleissa yksiköissä kohonneet varastoarvot kasvattivat käyttöpääomaa. 
 
Koko vuoden investointien määrä nousi 154,0 milj. euroon (113,4 milj. euroa), joka vastasi 162 prosentin 
(113 %) investointiastetta suhteessa poistoihin. Investointien kasvu johtui pääosin laajennushankkeista 
Kiinassa, Intiassa ja Vietnamissa sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta Euroopassa. 



 
 
 
Vuoden 2006 välittömät tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 19,3 milj. euroa (18,7 milj. euroa). 
 
Kertomusvuonna myydyistä yksiköistä saadut kauppahinnat olivat yhteensä 22,9 milj. euroa. Meksikon 
kuitupakkausyhtiö myytiin maaliskuussa. Yhtiön liikevaihto oli noin 12 miljoonaa euroa ja se työllisti noin 
100 henkilöä. Myynnin jälkeen Pohjois-Amerikan kuitupakkaustuotanto keskittyy tarjoilupakkauksiin ja 
vähittäiskaupan kerta-astioihin. Solumuovipakkausyksiköt Ranskassa ja Portugalissa myytiin 
kesäkuussa. Yksiköiden liikevaihto oli yhteensä noin 21 miljoonaa euroa ja ne työllistivät noin 130 
henkilöä. Euroopan tuoretuotemarkkinoiden kysyntään vastataan jatkossa laajentamalla kapasiteettia 
vaihtoehtoisiin teknologioihin. 
 
 
Strateginen suunta ja taloudelliset tavoitteet 
 
Ydinliiketoimintojen pitkäaikaisen kilpailukyvyn turvaamiseksi on käynnistetty useita muutosohjelmia. 
Uudelleenjärjestelyohjelman ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen vuonna 2005. Kertomusvuonna 
keskityttiin tuotannon tehostamiseen, jolloin uudelleenjärjestelyohjelman toisen vaiheen toteutuksen 
lisäksi tavoitteena oli muiden kehitysohjelmien vauhdittaminen sekä konsernisynergioiden 
hyödyntäminen. Vuoden loppupuolella kehitystyön painopiste siirtyi kannattavan kasvupohjan 
rakentamiseen kiinnostavilla markkinoilla ja tuoteryhmissä. 
 
Kertomusvuoden aikana ohjelmien toteutus jatkui. Saksassa Göttingenin kovien pakkausten tuotannosta 
osa siirrettiin Espanjaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja loppuosa Puolaan vuoden puolivälissä. 
Henkilöstövähennys Göttingenissä oli yli 400. Göttingenin tuotantolaitos suljetaan kokonaisuudessaan 
vuoden 2007 puolivälissä. Isossa-Britanniassa Portadownin kovien pakkausten tuotantoyksikön 
toimintaa supistettiin ja lähes 90 henkilöä vähennettiin. 
 
Aasia-Oseania-Afrikka –alueella uuden, kovia pakkauksia valmistavan tuotantolaitoksen rakentaminen 
alkoi Guangzhoussa Kiinassa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Sinne siirretään kovien 
pakkausten tuotanto Hongkongin yksiköstä, joka suljetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. 
Henkilöstövaikutus Hongkongissa on yli 100 henkilöä. Kertomusvuonna Uttaranchaliin Intiaan 
rakennettiin uusi joustopakkausyksikkö, joka otettiin käyttöön vuoden vaihteessa. Lisäksi Vietnamin 
joustopakkausyksikön laajennus otettiin käyttöön kolmannella vuosineljänneksellä. 
 
Kokonaisuudessaan uudelleenjärjestelyohjelmalla tavoitellaan arviolta 40 miljoonan euron vuotuisia 
kustannussäästöjä vuoteen 2008 mennessä. 
 
Kertomusvuoden aikana konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet täsmennettiin. 
Liikevoittotavoite (EBIT) on 9 prosenttia ja sijoitetun pääoman tuottotavoite (ROI) 15 prosenttia. 
Velkaantumisaste pyritään pitämään noin 100 prosentin tasolla. Tavoitteena on pitää keskimääräinen 
osinkosuhde suhteessa tulokseen edelleen 40 prosentissa. 
 
 
Riskienhallinta 
 
Riskienhallinta on olennainen osa konsernin sisäistä valvontajärjestelmää, jolla pyritään tunnistamaan ja 
seuraamaan liiketoimintaan liittyviä riskejä. Toimintavuoden aikana konsernissa tehostettiin 
riskienhallintaan liittyviä toimintoja. Huhtamäen riskienhallinta käsittää riskienhallintaan osallistuvan 
organisaation, riskienhallinnan järjestelmät ja niihin liittyvän raportoinnin sekä konsernin 
riskienhallintapolitiikan. Kaikki konsernitoiminnot ja liiketoimintayksiköt osallistuvat säännöllisiin 
riskikartoituksiin, joita suoritetaan keskeisissä yksiköissä vuosittain. Merkittävimmät riskit jaotellaan 
strategisiin riskeihin, rahoitusriskeihin ja toiminnallisiin riskeihin. Riskien mahdollisia vaikutuksia pyritään 
hallitsemaan ja rajaamaan. 



 
 
 
Strategisten riskien osalta konsernissa on kiinnitetty erityistä huomiota tuotantoteknologioissa ja 
materiaaleissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Laajimpiin muutosohjelmiin liittyviin riskeihin on 
kiinnitetty erityistä huomiota. Raaka-aineiden ja energian hintojen vaihtelut sekä muutokset 
asiakasrakenteissa asettavat haasteita liiketoiminnan kannattavuuden ja tuotteiden hinnoittelun 
hallinnalle. Strategisiin riskeihin kuuluvat myös ympäristöriskit. 
 
Rahoitusriskit liittyvät luottoihin, maksuvalmiuteen, korkoihin ja valuuttakursseihin. 
 
Toiminnallisia riskejä hallitaan luomalla toimintatapoja, järjestelmiä ja malleja, jotka tukevat parhaita 
käytäntöjä. Merkittävimpiä toiminnallisia riskejä ovat tuotantolaitosten tuhoutumiset, tuoteturvallisuuteen 
ja laadunvarmistukseen liittyvät riskit, raaka-ainetoimitusten keskeytymiset, sopimusriskit ja henkilöstöön 
liittyvät riskit. Vakuutettavissa olevien toiminnallisten riskien hallinnoimiseksi on luotu konsernitason 
vakuutusohjelmia. Ne kattavat konsernin omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen, erinäisiin 
vastuihin, kuljetuksiin ja liikematkustamiseen liittyviä riskejä. 
 
 
Ympäristö 
 
Huhtamäen ympäristöpolitiikassa määritellään kaikissa konsernin yksiköissä noudatettavat yhtenevät 
toimintaohjeet. Politiikkaa täydentävät yksityiskohtaisemmat konsernipolitiikat ja ohjeet, kuten eettiset 
säännöt toimittajille ja alihankkijoille. Lisäksi konserni on sitoutunut noudattamaan Kansainvälisen 
kauppakamarin kestävän kehityksen periaatteita. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmiä ja -menetelmiä 
on kehitetty tukemaan politiikan käyttöönottoa ja mittaamaan tuloksia. Kaikki yksiköt raportoivat 
säännöllisesti toiminnastaan käyttämällä asetettuja ympäristötavoitteiden mittareita. Kaikista 
tuotantoyksiköistä 51 prosenttia (49 %) noudatti ulkoisesti auditoitua ympäristöjohtamisjärjestelmää 
(ISO14001 ja EMAS - the Eco-Management and Audit Scheme) tai sisäisesti valvottua ohjelmaa 
(Environmental Care Program, USA). Tuotannon merkittävimmät suorat ympäristövaikutukset liittyvät 
energian käyttöön, ilmakehän päästöihin ja jätteen määrään. 
 
Toimenpiteitä asetettujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi jatkettiin. Nykyiset vuonna 2003 
asetetut tavoitteet arvioidaan uudelleen vuoden 2007 kuluessa. Nykyisten tavoitteiden saavuttamisessa 
on edistytty energiatehokkuuden ja hyödynnettävän jätteen osalta. Haihtuvien orgaanisten 
yhdistepäästöjen (VOC) päästötavoitteista ollaan hieman jäljessä, vaikka suhteutettu päästömäärä 
vähentyi edellisvuodesta. Euroopan Unionin uuden kemikaaliasetuksen (REACH) suorat vaikutukset 
toimintaan eivät näyttäisi olevan merkittäviä kemikaalien käyttäjille, kuten Huhtamäelle.  
 
 
Henkilöstö 
Kertomusvuoden päättyessä konsernin palveluksessa oli 14.792 (14.935) henkilöä. Eurooppa-alueella 
henkilöstön määrä oli 6.731 (7.022); vastaava luku Amerikka–alueella oli 3.728 (3.867) ja Aasia-
Oseania-Afrikka -alueella 4.333 (4.046). Henkilöstöä oli keskimäärin 14.749 (15.294). 
 
Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden päättyessä 839 (762) henkilöä. Lukuun sisältyvät Espoon 
pääkonttorin 75 (80) henkilöä ja Hämeenlinnan tuotantoyksikön henkilöstö, 764 (682). Vastaava 
vuosikeskiarvo oli 850 (783). 
 
 
Muutoksia yhtiön johdossa 
 
Vuoden aikana konsernin johtoryhmää vahvistettiin useilla nimityksillä. Pii Kotilainen nimitettiin 
henkilöstöjohtajaksi 2.1.2006. Timo Salonen siirtyi strategia- ja kehitysjohtajaksi 1.9.2006 alkaen ja 
Walter Günter nimitettiin Euroopan muovi- ja kartonkipakkausliiketoiminnan johtajaksi. Samanaikaisesti 



 
 
Maurice Petitjean nimitettiin joustopakkaus-, kalvo- ja kuitupakkausliiketoiminnan johtajaksi. Hän otti 
vastuulleen globaalin joustopakkaus- ja kalvoliiketoiminnan vuoden 2007 alusta. George T. Lai nimitettiin 
Aasia-Oseania-Afrikka –alueen johtajaksi ja hän vastaa alueen muovi- ja kartonkipakkaus- sekä 
kuitupakkausliiketoiminnasta 1.1.2007 alkaen. Hän seuraa tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Henk 
Koekoekia. 
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 27.3.2006. Yhtiökokous vahvisti yhtiön 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2005 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,38 euroa osakkeelta, joka oli 
saman verran kuin vuotta aiemmin. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi Huhtamäki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden 
johtoon kuuluville avainhenkilöille suunnatun vuoden 2006 optio-ohjelman. Ohjelma oikeuttaa 3.300.000 
osakkeen merkitsemiseen vuosien 2008 – 2014 välisenä aikana. Yhtiökokous myönsi hallitukselle 
valtuutuksen päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta vuoden kuluessa 
yhtiökokouksesta. Valtuutusta ei käytetty tilivuoden aikana. 
 
Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, George V. Bayly, Robertus van Gestel, 
Paavo Hohti, Mikael Lilius, Anthony J.B. Simon ja Jukka Suominen. Hallitus valitsi Mikael Liliuksen 
puheenjohtajakseen ja Paavo Hohdin varapuheenjohtajakseen. 
 
 
Osakepääoma ja osakkeenomistajat 
 
Kertomusvuoden päättyessä yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 358.657.670,00 euroa (353.053.864,80 
euroa), jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 105.487.550 kappaletta (103.839.372) 
sisältäen 5.061.089 (lukumäärä ennallaan) yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Nämä 5.061.089 
osaketta edustavat yhteensä 4,8 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Liikkeessä olevien 
osakkeiden määrä oli 100.426.461 (98.778.283). Vuoden aikana yhteensä 1.648.178 uutta osaketta 
merkittiin vuoden 2000 A, B ja C sekä 2003 A ja B –optio-oikeuksien perusteella. Vuoden 2000 optio-
ohjelma päättyi 31.10.2006. 
 
Yhtiön omistusrakenne suurimpien osakkeenomistajien osalta ei muuttunut merkittävästi vuoden aikana. 
Vuoden lopussa yhtiöllä oli 21.582 (20.268) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Ulkomaisessa 
omistuksessa oli yhteensä 23,7 prosenttia (21,3 %) osakekannasta. Tästä osuudesta 
hallintarekisteröityjä osakkeita oli 19,2 prosenttia (17,8 %). 
 
 
Osakkeen kehitys 
 
Huhtamäen osake noteerataan Helsingin Pörssin Pohjoismaiden suuret yhtiöt (Large Cap) -listalla 
perusteollisuusryhmässä. Vuoden päättyessä yhtiön markkina-arvo oli 1.569,7 milj. euroa (1.444,4 milj. 
euroa) ja 1.494,3 milj. euroa (1.374,0 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Vuoden 
viimeisen päivän päätöskurssi oli 14,88 euroa (13,91 euroa). Osakkeen kurssi nousi vuoden aikana  
7 prosenttia (17 %). Samanaikaisesti OMX Helsinki CAP PI-indeksi kohosi 25 prosenttia (30 %). Vuoden 
ylin osakekurssi 16,73 euroa toteutui 7.4.2006 (14,88 euroa 14.7.2005) ja alin osakekurssi 12,21 euroa 
noteerattiin 13.6.2006 (11,37 euroa 18.4.2005). Osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta 
oli 14,35 euroa (12,84 euroa). 
 
Osakkeen kokonaisvaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 1.085,6 milj. euroa. Kaupankäynnin volyymi 
oli 75,6 milj. (84,4 milj.) osaketta. Tätä vastaavat päiväkeskiarvot olivat 4,3 milj. euroa (4,3 milj. euroa) ja 



 
 
301.371 (333.665) osaketta. Erityisen vilkasta kaupankäynti oli lokakuussa, jolloin vaihtoa kertyi  
126,4 milj. euroa. Hiljaisimmillaan kaupankäynti oli heinäkuussa vaihdon jäädessä 62,7 milj. euroon. 
 
Yhtiön vuoden 2000 A, B ja C sekä 2003 A ja B -optio-oikeuksien vaihto oli yhteensä 14,6 milj. euroa 
(9,4 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 1.252.614 (738.916) optio-oikeutta. Yhtiön vuoden 2003 B -
optio-oikeudet noteerattiin Helsingin Pörssissä 2.5.2006 lukien. 
 
 
Näkymät vuodelle 2007 
 
Orgaaniseen kasvuun panostaminen jatkuu. Myynnin kasvulla ja kustannussäästöillä pyritään 
tasapainottamaan kohdistamattomien tuottojen merkittävää vähentymistä. Polymeeripohjaisten raaka-
aineiden ja energian nopeat hinnanvaihtelut saattavat vaikuttaa katteisiin. 
 
Investointien määrä jäänee jonkin verran vuoden 2006 tasosta. 
 
Huolimatta ensimmäisen vuosipuoliskon hitaasta tuloskehityksestä koko vuoden toiminnallisen 
liiketuloksen arvioidaan olevan lähellä vuoden 2006 tasoa. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2007 
 
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 12.4.2007 kello 15.00 Helsingissä 
Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e. 
 
 
Osinkoehdotus 
 
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,42 euroa (0,38 euroa) osakkeelta. 
 
 
 
 
Espoossa 14.2.2007 
Huhtamäki Oyj 
Hallitus 
 
 
Tulosten julkistaminen 
 
Vuonna 2007 Huhtamäki julkaisee kolme osavuosikatsausta: tammi-maaliskuun katsaus julkaistaan 
10.5., tammi-kesäkuun katsaus 19.7. ja tammi-syyskuun katsaus 25.10. 



MUUTOKSET LAATIMISPERIAATTEISSA

Konserni on 1.1.2006 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä:

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot
Seuraavat muutokset IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen -standardiin
  Käyvän arvon suojaukset
  Konsernin sisäisten tapahtumien rahavirran suojauslaskenta
  Rahoitustakuusopimukset ja luottovakuutus
Seuraava lisäys IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset -standardiin
  Nettosijoitukset ulkomaiseen yksikköön

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut merkittävää tulosvaikutusta.

Amerikka-segmentillä on siirretty hinnanalennustyyppinen erä myynnin ja markkinoinnin kuluista oikaisemaan liikevaihtoa.
Liiketoimintasegmenteillä koko erä kohdistuu Foodservice-segmenttiin. Esitystavan muutoksen vaikutus liikevaihtoon oli -13,8 milj. euroa 
tammi-syyskuussa 2006 ja -17,1 milj. euroa vuonna 2005. Esitystavan muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta liikevaihtoon perustuviin
tunnuslukuihin.

Tuloslaskelma

milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos Q4 Q4 Muutos

2006 2005 % 2006 2005 %

Liikevaihto 2.275,6 2.226,6 2,2% 557,2 558,4 -0,2%

Käyttökate 240,4 190,2 26,4% 44,7 51,0 -12,4%

Liiketulos 145,5 57,7 152,2% 20,4 25,1 -18,7%

% liikevaihdosta 6,4% 2,6% - 3,7% 4,5% -

Rahoituskulut, netto -36,8 -36,9 -0,3% -9,4 -11,5 -18,3%

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,5 0,6 -16,7% 0,2 0,3 -33,3%

Tulos ennen veroja 109,2 21,4 410,3% 11,2 13,9 -19,4%

Verot -12,6 -12,0 5,0% 1,3 -1,9 -168,4%

Tilikauden tulos 96,6 9,4 927,7% 12,5 12,0 4,2%

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 93,3 6,9 11,8 11,3 4,4%

Vähemmistölle 3,3 2,5 32,0% 0,7 0,7 0,0%

96,6 9,4 - 12,5 12,0 4,2%

Tulos osaketta kohti (EUR) 0,94 0,07 - 0,12 0,12 0,0%

Tulos osaketta kohti (EUR) - laimennettu 0,93 0,07 - 0,12 0,11 9,1%

Alueet

Liikevaihto

Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2006 2005 % 2006 2005 %

Eurooppa 1.188,7 1.172,1 1,4% 288,4 276,1 4,5%

Amerikka 711,5 690,0 3,1% 170,3 181,7 -6,3%

Aasia-Oseania-Afrikka 375,4 364,5 3,0% 98,5 100,6 -2,1%

Yhteensä 2.275,6 2.226,6 2,2% 557,2 558,4 -0,2%

Alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.

Liiketulos

Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2006 2005 % 2006 2005 %

Eurooppa 40,3 8,1 397,5% 0,4 7,7 -94,8%

% liikevaihdosta 3,4% 0,7% - 0,1% 2,8% -

Amerikka 61,3 14,8 314,2% 13,9 14,9 -6,7%

% liikevaihdosta 8,6% 2,1% - 8,2% 8,2% -

Aasia-Oseania-Afrikka 24,4 16,8 45,2% 6,6 0,2 -

% liikevaihdosta 6,5% 4,6% - 6,7% 0,2% -

Liiketulos ennen konsernieriä 126,0 39,7 217,4% 20,9 22,8 -8,3%

% liikevaihdosta 5,5% 1,8% - 3,8% 4,1% -

Konserninetto 19,5 18,0 8,3% -0,5 2,3 -121,7%

Yhteensä 145,5 57,7 152,2% 20,4 25,1 -18,7%

% liikevaihdosta 6,4% 2,6% 3,7% 4,5%



Nettovarallisuus ja RONA % (12 kk liukuva)

31.12. 31.12. Muutos

milj. euroa 2006 2005 %

Eurooppa 782,7 781,9 0,1%

RONA-% ilman kertaluontoisia eriä 6,7% 9,2% -

RONA-% raportoitu 5,1% 1,0% -

Amerikka 558,1 575,6 -3,0%

RONA-% ilman kertaluontoisia eriä 11,0% 8,0% -

RONA-% raportoitu 11,0% 2,6% -

Aasia-Oseania-Afrikka 301,0 296,3 1,6%

RONA-% ilman kertaluontoisia eriä 8,1% 8,2% -

RONA-% raportoitu 8,1% 5,7% -

Liiketoiminta-alueet

Liikevaihto

Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2006 2005 % 2006 2005 %

Consumer Goods 1.495,3 1.470,2 1,7% 359,0 360,3 -0,4%

Foodservice 780,3 756,4 3,2% 198,2 198,1 0,1%

Yhteensä 2.275,6 2.226,6 2,2% 557,2 558,4 -0,2%

Alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.

Liikevoitto 

Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos Q4 Q4 Muutos

milj. euroa 2006 2005 % 2006 2005 %

Consumer Goods 74,7 26,8 178,7% 11,6 13,9 -16,5%

% liikevaihdosta 5,0% 1,8% - 3,2% 3,9% -

Foodservice 51,3 12,9 297,7% 9,3 8,9 4,5%

% liikevaihdosta 6,6% 1,7% - 4,7% 4,5% -

Liiketulos ennen konsernieriä 126,0 39,7 217,4% 20,9 22,8 -8,3%

% liikevaihdosta 5,5% 1,8% - 3,8% 4,1% -

Konserninetto 19,5 18,0 8,3% -0,5 2,3 -121,7%

Yhteensä 145,5 57,7 152,2% 20,4 25,1 -18,7%

% liikevaihdosta 6,4% 2,6% 3,7% 4,5%



Tase

31.12. 31.12.

milj. euroa 2006 % 2005 %

VASTAAVAA

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 560,3 24,7% 554,0 24,0%

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 840,1 37,0% 849,2 36,8%

Sijoitukset 3,3 0,1% 3,5 0,2%

Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 6,6 0,3% 4,3 0,2%

Laskennalliset verosaamiset 14,1 0,6% 16,0 0,7%

Muut saamiset 69,0 3,0% 83,9 3,6%

1.493,4 65,8% 1.510,9 65,5%

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 341,8 15,1% 311,3 13,5%

Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 0,5 0,0% 17,2 0,7%

Tuloverosaamiset 9,9 0,4% 29,6 1,3%

Myyntisaamiset ja muut saamiset 400,7 17,7% 400,7 17,4%

Rahat ja pankkisaamiset 22,3 1,0% 37,6 1,6%

775,2 34,2% 796,4 34,5%

Vastaavaa yhteensä 2.268,6 100,0% 2.307,3 100,0%

VASTATTAVAA

Oma pääoma 841,1 37,1% 802,0 34,8%

Vähemmistöosuus 19,3 0,9% 18,4 0,8%

 860,4 37,9%  820,4 35,6%

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 314,7 13,9% 404,1 17,5%

Laskennalliset verovelat 62,9 2,8% 81,5 3,5%

Varaukset 46,8 2,1% 51,1 2,2%

Muut pitkäaikaiset velat 115,3 5,1% 122,7 5,3%

 539,7 23,8%  659,4 28,5%

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 425,4 18,8% 366,5 15,9%

Varaukset 11,9 0,5% 24,2 1,0%

Tuloverovelat 19,7 0,9% 35,4 1,5%

Muut lyhytaikaiset velat 411,5 18,1% 401,4 17,4%

 868,5 38,3%  827,5 35,9%

Vastattavaa yhteensä 2.268,6 100,0% 2.307,3 100,0%

31.12. Muutos 31.12.

2006 % 2005

Nettovelka 710,7 -0,1% 711,5

Velkaantumisaste (gearing) 0,83 -4,6% 0,87



Rahavirtalaskelma

Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4

milj. euroa 2006 2005 2006 2005

Tilikauden tulos * 96,6 9,4 12,5 12,0

Oikaisuerät * 126,9 225,4 21,8 44,4

Vaihto-omaisuuden muutos * -44,1 -2,7 2,5 -0,7

Korottomien saamisten muutos * -9,7 -59,5 34,0 -6,7

Korottomien velkojen muutos * 19,3 52,7 -15,7 22,7

Saadut osingot * 1,0 0,9 0,7 0,5

Saadut korot * 2,7 3,8 0,0 1,0

Maksetut korot * -38,0 -43,6 -9,3 -9,3

Muut rahoituserät * 0,7 -2,5 0,9 -2,4

Maksetut verot * -16,3 -15,4 -4,1 -1,0

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 139,1 168,5 43,3 60,5

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin * -154,0 -113,4 -80,7 -58,3

Käyttöomaisuuden myyntitulot * 6,5 10,4 1,7 3,1

Tytäryhtiöiden myynnit 22,9 - -0,4 -

Pitkäaikaisten rahoitussaamisten muutos -2,3 15,7 -0,5 -0,1

Lyhytaikaisten rahoitussaamisten muutos 16,7 -1,2 0,1 2,1

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -110,2 -88,5 -79,8 -53,2

Pitkäaikaisten lainojen nostot 409,0 1.045,0 16,0 404,9

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -495,5 -1.021,8 -49,3 -435,1

Lyhytaikaisten lainojen nostot 2.612,7 2.343,1 655,2 713,7

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2.543,6 -2.405,7 -600,7 -697,5

Maksetut osingot -37,5 -37,4 - -

Rahavirrat optioiden käytöstä 13,5 2,9 8,7 0,3

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -41,4 -73,9 29,9 -13,7

RAHAVAROJEN MUUTOS -15,3 9,0 -6,3 -6,0

Rahavirrasta johtuva -12,5 6,1 -6,6 -6,4

Valuuttakurssivaikutus -2,8 2,9 0,3 0,4

Rahavarat tilikauden alussa 37,6 28,6 28,6 43,6

Rahavarat tilikauden lopussa 22,3 37,6 22,3 37,6

Vapaa kassavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät) -8,4 65,5 -35,7 5,3



Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

milj. euroa

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Omat 
osakkeet

Muuntoerot Arvon-
muutos-
rahastot

Kertyneet 
voittovarat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA 31.12.2004 351,5 95,4 -46,5 -119,7 -2,9 504,0 781,8 14,7 796,5

Rahavirran suojaukset

  Omaan pääomaan jaksotettu suojaustulos -2,0 -2,0 -2,0
  Tuloslaskelmaan siirretty
  suojaustulos 4,6 4,6 4,6

Muuntoerot 43,4 43,4 1,1 44,5

Omaan pääomaan kirjatut verot 0,1 0,1 0,1

Muut muutokset 0,3 0,3 0,3

SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN 
KIRJATUT NETTOTUOTOT 43,4 2,7 0,3 46,4 1,1 47,5

Tilikauden tulos 6,9 6,9 2,5 9,4

KAUDELLE KIRJATUT TUOTOT JA 
KULUT YHTEENSÄ 43,4 2,7 7,2 53,3 3,6 56,9

Osingonjako -37,4 -37,4 -37,4

Osakeperusteiset maksut 1,4 1,4 1,4
Käytetyt osakeoptiot 1,5 1,4 2,9 2,9

OMA PÄÄOMA 31.12.2005 353,0 96,8 -46,5 -76,3 -0,2 475,2 802,0 18,4 820,4

OMA PÄÄOMA 31.12.2005 353,0 96,8 -46,5 -76,3 -0,2 475,2 802,0 18,4 820,4

Rahavirran suojaukset

  Omaan pääomaan jaksotettu suojaustulos 1,7 1,7 1,7
  Tuloslaskelmaan siirretty
  suojaustulos 2,2 2,2 2,2

Muuntoerot -30,4 -30,4 -2,4 -32,8

Omaan pääomaan kirjatut verot -1,7 -1,7 -1,7

Muut muutokset -3,6 -3,6 -3,6

SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN 
KIRJATUT NETTOTUOTOT -30,4 2,2 -3,6 -31,8 -2,4 -34,2

Tilikauden tulos 93,3 93,3 3,3 96,6

KAUDELLE KIRJATUT TUOTOT JA 
KULUT YHTEENSÄ -30,4 2,2 89,7 61,6 0,9 62,4

Osingonjako -37,5 -37,5 -37,5

Osakeperusteiset maksut 1,4 1,4 1,4

Käytetyt osakeoptiot 5,7 7,9  13,6 13,6

OMA PÄÄOMA 31.12.2006 358,7 104,7 -46,5 -106,7 2,1 528,8 841,1 19,3 860,4

Muita tietoja

Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos

milj. euroa 2006 2005 %

Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 8,37 8,12 3,1%

ROE, % 11,7 1,3 800,0%

ROI, % 9,4 4,0 135,0%

Investoinnit 154,0 113,4 35,8%

Henkilöstö 14.792 14.935 -1,0%

Tulos ennen veroja (12kk liukuva) 109,2 21,4 410,3%

Poistot 92,6 96,5 -4,0%

Poistot aineettomista hyödykkeistä 2,7 36,0 -92,5%

Oma 
pääoma 
yhteensä

Emoyhtiön omistaille kuuluva oma pääoma Vähemmistö-
osuus



Vastuut 31.12. 31.12.

2006 2005

milj. euroa Konserni Emo Konserni Emo

Kiinnitykset 14,7 14,5 14,9 14,5

Takaukset

     Tytäryhtiöiden puolesta - 132,0 - 111,2

     Muiden puolesta 3,8 3,8 5,5 5,5

Leasing-vastuut 59,3 0,3 66,6 0,4

Vastuut johdannaissopimuksista

31.12. 31.12.

2006 2005

milj. euroa Konserni Konserni

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 54 91

Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 112 59

Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 107 121

Valuuttaoptiot 1 1

Koronvaihtosopimukset 139 258

Sähkösuojat 2 1

   Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi: 
Q4/06 Q4/05

Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,467 1,462
INR 1 = 0,018 0,018

AUD 1 = 0,600 0,612
USD 1 = 0,796 0,803

Q4/06 Q4/05
Tase, kuukauden lopun kurssi GBP 1 = 1,489 1,459

INR 1 = 0,017 0,019
AUD 1 = 0,599 0,621
USD 1 = 0,759 0,848
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