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Huhtamäki-konserni on johtava kuluttajapakkausten valmistaja, jonka liikevaihto 
oli 2,3 miljardia euroa vuonna 2007. Kuluttajatuote- ja tarjoilupakkaus-
markkinoita palvelee noin 15 000 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 2007  
 

Toiminnallinen tulos viime vuoden tasolla 
 

• Konsernin liikevaihto 2 311 milj. euroa (+ 2 %)  

• Toiminnallinen tulos vahvistui Euroopan kovien pakkausten liiketoiminnassa, säilyi hyvänä 
Amerikassa ja heikkeni maailmanlaajuisessa joustopakkaus- ja kalvoliiketoiminnassa sekä 
Aasia-Oseania-Afrikka-alueella 

• Viimeiselle vuosineljännekselle kirjattiin 104 milj. euron kassavirtaan vaikuttamattomat 
liikearvon ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennukset 

• Kassavirta kääntyi positiiviseksi vuoden loppua kohti ja nettovelan määrä laski 

• Yhtiön hallitus ehdottaa osinkoa jaettavaksi 0,42 euroa osakkeelta kuten vuonna 2007 

• Vuonna 2008 konsernin liiketuloksen odotetaan olevan kertomusvuoden toiminnallisen 
liiketuloksen tasolla (136 milj. euroa) 

 
Avainluvut      
Milj. euroa Q4 2007 Q4 2006 2007 2006 
Liikevaihto 557,8 557,2 2 311,0 2 275,6 
Liiketulos (EBIT) ennen konsernieriä, 
toiminnallinen 

29,2 24,2 139,9 138,1 

Konserninetto 0,3 -0,5 -3,8 19,5 
Liiketulos (EBIT), toiminnallinen* 29,5 23,7 136,1 157,6 
Liiketulos %, toiminnallinen 5,3 4,3 5,9 6,9 
Liiketulos, raportoitu -78,5 20,4 28,1 145,5 
Tulos osaketta kohti (EPS), raportoitu -0,83 0,12 -0,22 0,94 

_____________________________ 
* Toiminnallinen liiketulos ei sisällä liikearvon ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia eikä 
uudelleenjärjestelykuluja. 
 
”Vuosi 2007 oli haasteellinen Huhtamäelle, sillä raaka-ainekustannukset nousivat, valuuttakurssikehitys 
vaikutti negatiivisesti raportoituihin avainlukuihin ja markkinakasvu hidastui vuoden jälkipuoliskolla 
Pohjois-Amerikassa. Nämä seikat huomioonottaen olemme tyytyväisiä, että toiminnallinen tuloksemme 
säilyi viime vuoden tasolla. Vuoden aikana käynnistimme ja saatoimme loppuun kasvua tukevia, 
merkittäviä investointiprojekteja, jotka luovat jatkossa vahvan perustan menestykselle. Täsmensimme 
myös strategiaamme, joka ohjaa toimintaamme jatkossa”, kertoo toimitusjohtajan tehtäviä hoitava Timo 
Salonen. 
 
”Vuonna 2008 meidän tulee edelleen parantaa kustannustehokkuutta ja tuottavuutta sekä tehostaa 
kustannusten siirtoa myyntihintoihin. Etenemme täsmennetyn strategian mukaisesti keskittyen 
vahvuusalueillemme. Investointitaso laskee keskittymisen myötä ja aiemmin tehtyjen investointien 
käyttöaste tehostuu. Tämän yhdessä käyttöpääoman vähentymisen kanssa odotetaan vahvistavan 
kassavirtaa.” 
 
 
Yleiskatsaus 
Vuonna 2007 kuluttajapakkausten kysyntä jatkui suotuisana kehittyvillä markkinoilla ja oli pääosin 
tasaista vakiintuneilla markkinoilla. Liikevaihto säilyi samalla tasolla, kun taas toiminnallinen liiketulos jäi 
alle viime vuoden tason. Tämä johtui ennallaan säilyneestä toiminnallisesta tuloksesta ennen 
konsernieriä ja tiedossa olleesta rojaltitulojen merkittävästä alenemisesta. 



 
 
 
Toiminnallinen liiketulos vahvistui Euroopan kovien pakkausten liiketoiminnassa ja heikkeni 
maailmanlaajuisessa joustopakkaus- ja kalvoliiketoiminnossa sekä Aasia-Oseania-Afrikka-alueella. 
Amerikassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla huolimatta volyymikasvun heikentymisestä toisella 
vuosipuoliskolla. 
 
Vuoden lopussa päätettiin kirjata lähinnä Euroopan kovien muovipakkausten tuotantoon liittyvät 104 milj. 
euron kassavirtaan vaikuttamattomat liikearvon ja aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennukset. Nämä 
vaikuttivat konsernin raportoituun liiketulokseen. Kassavirta kääntyi positiiviseksi vuoden loppua kohden 
ja nettovelan määrä laski merkittävästi. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja erosi marraskuussa. Myös konsernin johtoryhmässä tapahtui vuoden aikana 
muutoksia. 
 
 
Liiketoiminnan kehitys alueittain 
Koko vuoden liikevaihto oli 2 311 milj. euroa (+ 2 % verrattuna vuoteen 2006). Liikevaihtoa kasvattivat 
myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (+ 2 %) etenkin alkuvuoden aikana. Volyymikehitys (+ 1 %) 
vahvistui vuoden jälkipuoliskolla. Valuuttakurssimuutosten epäsuotuisa vaikutus liikevaihtoon (- 2 %) 
jatkui koko vuoden. 
 
Myynti jakautui alueittain seuraavasti: Eurooppa 53 prosenttia (52 %), Amerikka 29 prosenttia (31 %) ja 
Aasia-Oseania-Afrikka 18 prosenttia (17 %). 
 
Loka-joulukuu 2007: Liikevaihto säilyi ennallaan ja oli 558 milj. euroa. Liikevaihtoa vahvistivat 
volyymikasvu (+ 2 %) sekä jonkin verran myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (+ 1 %). 
Valuuttakurssimuutokset (- 3 %) laskivat liikevaihtoa. 
 
Eurooppa 
 
milj. euroa Q4 2007 Q4 2006 2007 2006 
Liikevaihto 294,0 288,4 1 229,4 1 188,7 
Liiketulos (EBIT), toiminnallinen 13,2 3,4 56,2 52,1 
Liiketulos %, toiminnallinen 4,5 1,2 4,6 4,4 
Liiketulos, raportoitu -65,7 0,4 -22,7 40,3 
RONA-% ilman kertaluontoisia eriä (12kk liukuva) - - 6,9 6,7 

 
Eurooppa-alueella myynnin kasvua vauhdittivat joustopakkaus- ja tarjoilupakkausliiketoiminta. 
Kalvoliiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ei saatu täysin hyödynnetyiksi uuden toiminnanohjaus-
järjestelmän käyttöönoton vuoksi. Kovien kuluttajatuotepakkausten myynti vaihteli vuoden aikana ja 
jatkui heikkona Isossa-Britanniassa sekä Euroopan eteläisissä osissa. Tarjoilupakkausten kysyntä jatkui 
hyvänä. Kysyntää vauhdittivat Euroopan itäosien kasvumarkkinat, jotka edustavat noin 16 prosenttia 
(11 %) alueen koko liikevaihdosta. Kuitupakkausdivisioonan liikevaihto kehittyi tasaisesti. Koko vuoden 
raportoitu liikevaihto oli 1 229 milj. euroa (+ 3 %). Liikevaihtoa vahvistivat volyymikasvu (+ 2 %) sekä 
jonkin verran myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (+ 1 %).  
 
Alueen toiminnallinen liiketulos oli 56 milj. euroa (+ 8 %), joka on 4,6 prosenttia (4,4 %) liikevaihdosta. 
Liiketulosta kasvatti kovien pakkausten parantunut tulos. Siihen sisältyi kertaluontoinen tuotto 
Portadownin (Iso-Britannia) tehdaskiinteistön myynnistä, jonka määrä oli 5 milj. euroa vähennettynä 
kertaluontoisilla erillä. Myönteistä tuloskehitystä vaimensivat kalvoliiketoiminnan heikentynyt 
kannattavuus ja joustopakkausliiketoiminnan toisen vuosipuoliskon myynnin rakenteen ja hintojen 
epäsuotuisat muutokset. Raportoitu -23 milj. euron liiketulos sisälsi 32 milj. euroa liikearvon ja 46 milj. 
euroa aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia sekä miljoona euroa uudelleenjärjestelykuluja. 
Arvonalennukset olivat seurausta kirjanpitoarvojen sopeuttamisesta alentuneeseen 



 
 
kassavirtaennusteeseen kovien muovipakkausten tuotannossa. Uudelleenjärjestelykulut liittyivät 
aiemmin päätettyyn tehtaan sulkemiseen Göttingenissä (Saksa) kertomusvuoden toisen 
vuosineljänneksen aikana. Edellisvuoden raportoitu 40 milj. euron liiketulos sisälsi näitä kuluja 
12 milj. euroa. Liukuvana 12 kuukauden keskiarvona laskettu sidotun pääoman tuotto (RONA) ilman 
kertaluontoisia eriä oli 6,9 prosenttia (6,7 %). 
 
Vuoden aikana juomapikareiden tuotantokapasiteettia laajennettiin useissa Euroopan yksiköissä. Ison-
Britannian kuluttajatuotepakkausyksikön osalta päätettiin arvioida erilaisia strategisia vaihtoehtoja. 
 
Loka-joulukuu 2007: Eurooppa-alueen liikevaihto oli 294 milj. euroa (+ 2 %). Liikevaihtoa vahvisti 
volyymikasvu (+ 4 %) ja sitä heikensivät myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (- 2 %). Alueen 
toiminnallinen liiketulos oli 13 milj. euroa (3 milj. euroa), joka on 4,5 prosenttia (1,2 %) liikevaihdosta. 
Raportoitu -66 milj. euron liiketulos sisälsi 32 milj. euroa liikearvon sekä 46 milj. euroa aineellisen 
käyttöomaisuuden arvonalennuksia sekä miljoona euroa uudelleenjärjestelykuluja. Edellisvuonna 
raportoitu alle miljoonan euron liiketulos sisälsi 3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. 
 
Amerikka 
 
milj. euroa Q4 2007 Q4 2006 2007 2006 
Liikevaihto 157,9 170,3 676,8 711,5 
Liiketulos (EBIT), toiminnallinen 10,7 13,9 62,9 61,3 
Liiketulos %, toiminnallinen 6,8 8,2 9,3 8,6 
Liiketulos, raportoitu -6,2 13,9 46,0 61,3 
RONA-% ilman kertaluontoisia eriä (12kk liukuva) - - 11,7 11,0 

 
Amerikka-alueella dollarimääräinen vähittäiskauppamyynnin kasvu oli vakaata johtuen Chinet®-
tuotteiden vahvasta markkina-asemasta. Muiden tarjoilupakkausten myynti vauhdittui loppuvuodesta 
uusien tuotelanseerausten myötä. Kysynnän heikkous vaikutti sekä lemmikkieläinruoalle tarkoitettujen 
joustopakkausten että kovien jäätelöpakkausten myyntiin etenkin toisen vuosipuoliskon aikana. Noin 
13 prosenttia (14 %) alueen liikevaihdosta kertyi Etelä-Amerikasta, missä myyntiä kasvatti runsas 
hedelmäsato. Koko vuoden osalta myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (+ 6 %) tasasivat 
alentuneen volyymin (- 3 %) vaikutusta. Valuuttakurssimuutokset (- 7 %) laskivat raportoitua liikevaihtoa, 
joka oli 677 milj. euroa (- 5 %). 
 
Alueen toiminnallinen liiketulos oli 63 milj. euroa (+ 3 %), joka on 9,3 prosenttia (8,6 %) liikevaihdosta. 
Liiketulokseen sisältyy noin 6 milj. euron vahingonkorvaustuotto, joka kirjattiin ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Valuuttakurssimuutokset ja myyntivolyymin lasku heikensivät hinnoittelun hallinnan 
ja toiminnan tehostamisen positiivista vaikutusta vertailukelpoiseen liiketulokseen. Raportoitu 
46 milj. euron (61 milj. euroa) liiketulos sisälsi 5 milj. euron liikearvon arvonalennuksen ja 12 milj. euroa 
aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia. Liukuvana 12 kuukauden keskiarvona laskettu sidotun 
pääoman tuotto (RONA) ilman kertaluontoisia eriä oli 11,7 prosenttia (11,0 %). 
 
Tuotantokapasiteetin lisäys Malvernin (Yhdysvallat) joustopakkaustehtaaseen eteni ja otetaan käyttöön 
vuoden 2008 alkupuolella. 
 
Loka-joulukuu 2007: Amerikka-alueella valuuttakurssimuutokset (- 9 %) laskivat raportoitua 158 milj. 
euron (- 7 %) liikevaihtoa. Liikevaihtoa kasvattivat myynnin rakenteen ja hintojen muutokset (+ 6 %) ja 
sitä heikensi volyymin aleneminen (- 4 %). Alueen toiminnallinen liiketulos oli 11 milj. euroa (14 milj. 
euroa), joka on 6,8 prosenttia (8,2 %) liikevaihdosta. Raportoitu -6 milj. euron liiketulos sisälsi 5 milj. 
euron liikearvon arvonalennuksen ja 12 milj. euroa aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia. 



 
 
 
Aasia-Oseania-Afrikka  
 
milj. euroa Q4 2007 Q4 2006 2007 2006 
Liikevaihto 105,9 98,5 404,8 375,4 
Liiketulos (EBIT), toiminnallinen 5,3 6,9 20,8 24,7 
Liiketulos %, toiminnallinen 5,0 7,0 5,1 6,6 
Liiketulos, raportoitu -6,9 6,6 8,6 24,4 
RONA-% ilman kertaluontoisia eriä (12kk liukuva) - - 6,0 8,1 

 
Aasia-Oseania-Afrikka-alueen hyvää volyymikasvua vauhditti joustopakkausliiketoiminta. 
Joustopakkausten myynti kehittyi vakaasti Thaimaassa ja vahvistui vuoden loppua kohden Intiassa 
uuden kapasiteetin käyttöönoton myötä. Oseaniassa kovien pakkausten myynti oli vakaata, mutta Etelä-
Afrikassa ja Aasiassa heikkoa. Volyymikasvu (+ 6 %) ja myynnin rakenteen ja hintojen muutokset 
(+ 2 %) vahvistivat koko vuoden liikevaihtoa. Valuuttakurssimuutokset (- 1 %) laskivat hieman raportoitua 
liikevaihtoa, joka oli 405 milj. euroa (+ 8 %). Alueen liikevaihdosta noin 59 prosenttia (43 %) kertyi 
kehittyviltä markkinoilta. 
 
Alueen toiminnallinen liiketulos oli 21 milj. euroa (- 16 %), joka on 5,1 prosenttia (6,6 %) liikevaihdosta. 
Liiketulosta laskivat Aasian kannattavuuteen vaikuttaneet, uusiin kapasiteettilaajennuksiin liittyvät 
käynnistyskustannukset ja katteiden epäsuotuisa kehitys erityisesti Intiassa. Raportoitu 9 milj. euron 
liiketulos sisälsi 10 milj. euron liikearvon arvonalennuksen ja 2 milj. euron Hongkongin (Kiina) tehtaan 
sulkemiseen liittyvät uudelleenjärjestelykulut. Edellisvuoden raportoitu 24 milj. euron liiketulos sisälsi 
0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. Liukuvana 12 kuukauden keskiarvona laskettu sidotun pääoman 
tuotto (RONA) ilman kertaluontoisia eriä oli 6,0 prosenttia (8,1 %). 
 
Rudrapurin (Intia) joustopakkaustehtaan tuotanto käynnistyi vuoden 2007 alussa. Toinen merkittävä 
hanke oli kovien pakkausten tuotannon siirto Hongkongista (Kiina) uuteen suurempaan 
tuotantolaitokseen Guangzhouhun (Kiina), missä tuotannon arvioidaan olevan täydessä toiminnassa 
vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Bangkokin (Thaimaa) uuden joustopakkaustehtaan 
rakennustyöt aloitettiin ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2008 puolivälissä. Etelä-Afrikan 
liiketoimintojen osalta päätettiin arvioida erilaisia strategisia vaihtoehtoja. 
 
Loka-joulukuu 2007: Aasia-Oseania-Afrikka-alueella liikevaihto oli 106 milj. euroa (+ 8 %) ja sitä vahvisti 
volyymikasvu. Alueen toiminnallinen liiketulos oli 5 milj. euroa (7 milj. euroa), joka on 5,0 prosenttia 
(7,0 %) liikevaihdosta. Raportoitu -7 milj. euron liiketulos sisälsi 10 milj. euron liikearvon 
arvonalennuksen ja 2 milj. euron uudelleenjärjestelykulut. Edellisvuonna raportoitu 7 milj. euron liiketulos 
sisälsi 0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. 
 
 
Tuloskehitys 
Konsernin koko vuoden toiminnallinen liiketulos ennen konsernieriä oli 140 milj. euroa (138 milj. euroa), 
joka on 6,1 prosenttia (ennallaan) liikevaihdosta. Konserninetto oli -4 milj. euroa (20 milj. euroa). 
Toiminnallinen liiketulos konsernierien jälkeen oli 136 milj. euroa (158 milj. euroa), joka on 5,9 prosenttia 
(6,9 %) liikevaihdosta. Raportoitu 28 milj. euron liiketulos sisälsi 47 milj. euroa liikearvon ja 58 milj. euroa 
aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia sekä uudelleenjärjestelyohjelman loppuunsaattamiseen 
liittyvät 4 milj. euron kulut. Edellisvuoden raportoitu 146 milj. euron liiketulos sisälsi 12 milj. euroa 
uudelleenjärjestelykuluja. 
 
Nettorahoituskulut nousivat 43 milj. euroon (37 milj. euroa), mikä aiheutui pääosin velan määrän 
kasvusta. Tuloverot olivat 6 milj. euroa (13 milj. euroa). Raportoitu tilikauden tulos oli -20 milj. euroa 
(97 milj. euroa) ja tulos osaketta kohti oli -0,22 euroa (0,94 euroa). 
 



 
 
Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä oli 100 426 461 
(99 169 003). Lukuun eivät sisälly yhtiön hallussa olevat 5 061 089 (lukumäärä ennallaan) omaa 
osaketta. 
 
Liukuvana 12 kuukauden keskiarvona laskettu sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 1,8 prosenttia (9,4 %) 
ja oman pääoman tuotto (ROE) oli -2,4 prosenttia (11,7 %). 
 
Loka-joulukuu 2007: Toiminnallinen liiketulos ennen konsernieriä oli 29 milj. euroa (24 milj. euroa), joka 
on 5,2 prosenttia (4,3 %) liikevaihdosta. Vuosineljänneksen konserninetto oli 0 milj. euroa (-1 milj. euroa). 
Konsernin toiminnallinen liiketulos oli 30 milj. euroa (24 milj. euroa), joka on 5,3 prosenttia (4,3 %) 
liikevaihdosta. Raportoitu -79 milj. euron liiketulos sisälsi 47 milj. euron liikearvon ja 58 milj. euron 
aineellisen käyttöomaisuuden arvonalennuksia ja 4 milj. euron uudelleenjärjestelykulut. Edellisvuonna 
raportoitu 20 milj. euron liiketulos sisälsi 3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. Jakson 
nettorahoituskulut olivat 12 milj. euroa (9 milj. euroa). Raportoitu tulos oli -83 milj. euroa (13 milj. euroa) 
ja raportoitu tulos osaketta kohti oli -0,83 senttiä (0,12 senttiä). 
 
Tase ja kassavirta 
Vapaa kassavirta oli -28 milj. euroa (-8 milj. euroa). Kohonnut käyttöpääoma ja edelleen korkeana 
pysynyt investointitaso vähensivät vapaata kassavirtaa. Kassavirta parani ja kääntyi positiiviseksi toisella 
vuosipuoliskolla. Investointien määrä nousi 148 milj. euroon (154 milj. euroa), joka vastasi 150 prosentin 
(162 %) investointiastetta suhteessa poistoihin. 
 
Vuoden 2007 välittömät tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 18 milj. euroa (19 milj. euroa). 
 
Kertomusvuoden lopussa nettovelka oli 749 milj. euroa (711 milj. euroa). Tätä vastaava 
velkaantumisaste (gearing) oli 0,94 (0,83). 
 
Loka-joulukuu 2007: Vapaa kassavirta oli 17 milj. euroa (-36 milj. euroa) ja se sisälsi 55 milj. euroa (81 
milj. euroa) investointeja. 
 
 
Strateginen suunta 
Konsernin strategiaa täsmennettiin kertomusvuoden aikana. Konsernin aiemmin vahvistetut taloudelliset 
tavoitteet säilyvät ennallaan siten, että liikevoittotavoite on 9 prosenttia, sijoitetun pääoman tuottotavoite 
15 prosenttia, velkaantumisaste noin 100 prosenttia ja keskimääräinen osinkosuhde suhteessa 
tulokseen 40 prosenttia. Omistaja-arvoa kasvatetaan keskittymällä niihin liiketoiminta-alueisiin, joilla on 
kannattavimmat kasvunäkymät.  

 
Joustopakkauksissa ja kalvoissa pyritään saavuttamaan merkittävä globaali asema sekä tunnettuutta 
innovatiivisena ja tehokkaana toimijana valituissa tuote- ja markkinasegmenteissä. Investoinnit 
keskitetään aseman vahvistamiseen erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.  
 
Kovissa ruoka- ja juomapakkauksissa halutaan kasvaa valikoidusti keskittymällä Euroopan ja Aasian 
tarjoilupakkauksiin sekä Pohjois-Amerikan vähittäiskauppamyyntiin. Vankka osaaminen kartonki- ja 
kierrätyskuituteknologioissa tukee johtavan aseman vahvistamista myös kestävän kehityksen 
edellyttämien pakkausvaihtoehtojen toimittajana. 
 
Strategista suuntaa tuetaan investoinnein, jotka kohdistuvat kannattavimmille kasvualueille, kuten 
Aasiaan ja Euroopan itäosiin. Toimintaa vähennetään sellaisilla liiketoiminta-alueilla, jotka eivät täytä 
riittävän kannattavuuden vaatimusta tai tuo lisäarvoa yhtiön strategian toteuttamiseen. Tärkeänä lyhyen 
aikavälin tavoitteena on käyttöpääoman alentaminen. 
 
 



 
 
Riskit ja epävarmuustekijät 
Merkittävimmät riskit jaotellaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Kaikki keskeiset 
liiketoimintayksiköt ja kiertoperiaatteella valitut muut yksiköt osallistuvat säännöllisiin riskikartoituksiin. 
Riskien mahdollisia vaikutuksia pyritään rajoittamaan tarpeellisin toimenpitein. Toteutuessaan riskeillä 
voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia konsernin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai tulokseen. 
 
Merkittävimmät strategiset riskit liittyvät hinnoittelun hallintaan, muutosohjelmien toteuttamiseen sekä 
tuotantoteknologioissa ja materiaaleissa tapahtuviin muutoksiin. Hinnoittelun hallintaan liittyvät riskit 
koskevat muun muassa raaka-aineiden ja energian hintojen vaihteluiden sekä asiakasrakenteissa 
tapahtuvien muutosten tehokasta hallintaa. Hinnoittelun hallinnan parantamiseen tähtääviä projekteja 
jatkettiin kertomusvuonna. Tehokkaalla projektinhallinnalla pyritään pienentämään merkittäviin 
muutosohjelmiin, kuten liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin tai kehitysohjelmiin, liittyviä riskejä. 
Kertomusvuonna kiinnitettiin huomiota asiakkaiden, tuotekehityskeskusten ja liiketoimintayksiköiden 
välisen yhteistyön parantamiseen erilaisissa tuotekehitysprojekteissa. Tällä pyritään hallitsemaan 
tuotantoteknologioissa ja materiaaleissa tapahtuviin muutoksiin liittyviä riskejä. Konsernissa noudatetaan 
tuotteissa käytettäviä materiaaleja ja syntyviä jätteitä koskevia ympäristölainsäädännön asettamia 
vaatimuksia. Konsernin ympäristöpolitiikkaa täydentävät paikalliset tuotantoyksikkökohtaiset 
ympäristöohjeistukset. 
 
Operatiiviset eli toiminnalliset riskit liittyvät tuotantolaitosten tuhoutumiseen, raaka-ainetoimitusten 
keskeytymiseen, tuoteturvallisuuteen ja laadunvarmistukseen, sopimuksiin sekä henkilöstöön. Erityistä 
huomiota on kiinnitetty sellaisten järjestelmien ja toimintatapojen perustamiseen, joilla edistetään 
parhaiden käytäntöjen omaksumista ja tuetaan niiden noudattamista. Ylläpitämällä konsernitason 
vakuutusohjelmia hallinnoidaan vakuutettavissa olevia operatiivisia riskejä. Ne kattavat konsernin 
omaisuusvahinkoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen, erinäisiin vastuisiin ja kuljetuksiin liittyviä riskejä. 
 
Rahoitusriskit liittyvät luottoihin, maksuvalmiuteen, korkoihin ja valuuttakursseihin. Lisätietoa rahoitus-
riskeistä esitetään tilinpäätöksen 2007 liitetiedossa 27. 
 
 
Kestävä kehitys 
Konsernin ympäristöpolitiikassa määritellään kaikissa konsernin yksiköissä noudatettavat yhtenevät 
toimintaohjeet. Politiikkaa täydentävät yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet ja suositukset, kuten eettiset 
säännöt konsernin toimittajille ja alihankkijoille. Lisäksi konsernissa on sitouduttu noudattamaan 
Kansainvälisen kauppakamarin kestävän kehityksen periaatteita. 
 
Ympäristöjohtamiseen liittyviä toimenpiteitä toteutetaan pääasiassa tuotantoyksiköissä. Kaikki yksiköt 
raportoivat säännöllisesti toiminnastaan käyttämällä asetettuja ympäristötavoitteiden mittareita. Yhteensä 
47 prosenttia (51 %) tuotantoyksiköistä noudattaa ulkoisesti vahvistettua ja valvottua ympäristöjohtamis-
järjestelmää, kuten ISO14001 ja EMAS (the Eco-Management and Audit Scheme), tai sisäisesti 
valvottua ohjelmaa kuten yhdysvaltalaista Environmental Care Programia. Tuotannon merkittävimmät 
suorat ympäristövaikutukset liittyvät energian käyttöön, ilmakehän päästöihin ja jätteen määrään. 
 
Konserni saavutti kaikki vuonna 2003 asetetut ympäristötavoitteet lukuunottamatta helposti haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC) koskevat tavoitteet. VOC-päästöt kasvoivat liuotinpohjaisia 
väriaineita käyttävän tuotannon kasvun myötä, mutta toimenpiteet ja tehdyt investoinnit päästöjen 
vähentämiseksi eivät riittäneet kattamaan muutosta. 
 
Konsernissa panostetaan toimintojen jatkuvaan parantamiseen kestävän kehityksen taloudellisilla, 
sosiaalisilla ja ympäristöön liittyvillä osa-alueilla. Kertomusvuoden aikana päätettiin myös uusista 
vuoteen 2011 ulottuvista ympäristötavoitteista. Asiakkaiden menestystä tuetaan tarjoamalla näille 
biohajoavia ja kompostoitavia astioita, kierrätettäviä kuitupakkauksia ja kevyitä joustopakkauksia. 

 



 
 
 
Henkilöstö 
Kertomusvuoden päättyessä konsernin palveluksessa oli 15 092 (14 792) henkilöä. Eurooppa-alueella 
henkilöstön määrä oli 6 676 (6 731), Amerikka–alueella 3 830 (3 728) ja Aasia-Oseania-Afrikka -alueella 
4 586 (4 333). Henkilöstöä oli keskimäärin 14 986 (14 749). 
 
Emoyhtiön palveluksessa oli vuoden päättyessä 794 (839) henkilöä. Lukuun sisältyvät Espoossa 
sijaitsevan konsernin ja Euroopan pääkonttorin 71 (75) henkilöä ja Hämeenlinnan tuotantoyksikön 723 
(764) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstöä oli keskimäärin 825 (850). 
 
 
Muutoksia konsernin johtoryhmässä 
Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja Heikki Takanen sopivat, että Heikki Takanen eroaa tehtävästään 
14.11.2007 alkaen. Samassa yhteydessä hallitus nimitti talousjohtaja Timo Salosen hoitamaan 
väliaikaisesti yhtiön toimitusjohtajan tehtävää (CEO). Lisäksi Amerikka-alueen johtajana toimiva Clay 
Dunn nimitettiin väliaikaisesti yhtiön operatiivisista toiminnoista vastaavaksi johtajaksi (COO), jolle 
konsernin aluejohtajat raportoivat. Yhtiön hallitus käynnisti uuden toimitusjohtajan valintaprosessin ja 
edellä mainitut nimitykset ovat voimassa siihen saakka, kun uusi toimitusjohtaja on valittu. Timo Salonen 
nimitettiin talousjohtajaksi 1.7.2007 alkaen Sakari Ahdekiven siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. 
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 12.4.2007. Yhtiökokous vahvisti yhtiön 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2006 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan 0,42 euroa osakkeelta, joka on 
11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa Huhtamäki Oyj:n 
yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen 
päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 31.12.2009 
saakka. 
 
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 puheenjohtajaksi Mikael 
Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Suomisen. 
 
 
Tilikauden jälkeiset tapahtumat 
Henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Pii Kotilainen irtisanoutui tehtävästään 31.3.2008 
alkaen. Eric Le Lay nimitettiin Euroopan muovi- ja kartonkipakkausliiketoiminnan johtajaksi ja konsernin 
johtoryhmän jäseneksi 12.3.2008 alkaen Walter Günterin jäädessä eläkkeelle.  
 
Yhtiössä 7.2.2006 käyttöön otetun osakepalkkiojärjestelmän mukaiset palkkiot olisivat tulleet 
maksettavaksi vuonna 2008. Osakepalkkiojärjestelmässä määritellylle ansaintajaksolle asetettuja 
tavoitteita ei kuitenkaan ole saavutettu. Näin ollen palkkioita ei tule järjestelmän perusteella 
maksettavaksi. 
 
Yhtiön hallitus päätti 13.2.2008 uuden osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta osaksi yhtiön ja sen 
tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden 
ansaita yhtiön osakkeita palkkiona ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. 
Järjestelmässä on kolme (3) ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Mahdollinen 
palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajaksoa seuraavana kalenterivuonna. Järjestelmän 
kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Järjestelmästä voidaan antaa palkkioina yhteensä enintään 
720.000 osaketta ja rahana se määrä, jolla suoritetaan palkkioista avainhenkilöille aiheutuvien verojen 
määrä ja joka on kuitenkin enintään annettavien osakkeiden siirtohetken arvoa vastaava määrä. 
Järjestelmä edellyttää osakkeiden vastaanottajalta osakkeiden omistamista vähintään kahden vuoden 



 
 
ajan niiden saamisesta lukien. Myös tämän jälkeen osakkeita on omistettava vähintään puolen 
bruttovuosipalkan arvosta työ- tai toimisuhteen päättymiseen saakka. 
 
 
Näkymät vuodelle 2008 
Konsernin liiketuloksen odotetaan olevan vuoden 2007 toiminnallisen liiketuloksen tasolla (136 milj. 
euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen arvioidaan jäävän edellisvuoden vastaavan 
vuosineljänneksen tasosta. Investointien määrän odotetaan jäävän selvästi alle vuoden 2007 tason  
(148 milj. euroa). 
 
Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa 
olevan konsernin liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. 
 
 
Osinkoehdotus 
Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,42 euroa (summa ennallaan) osakkeelta. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 2008 
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 31.3.2008 kello 16.30 Helsingissä 
Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e. 
 
 
Taloudellinen raportointi 
Vuonna 2008 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 23.4., tammi-kesäkuun katsaus 18.7. ja 
tammi-syyskuun katsaus 22.10. 
 
 
Espoossa 13.2.2008 
Huhtamäki Oyj 
Hallitus 



Huhtamäki Oyj
1.1.-31.12.2007

Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
milj. euroa 2007 2006 2007 2006

Liikevaihto 2 311,0 2 275,6 557,8 557,2
Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 028,0 -1 946,4 -543,8 -484,8
Bruttokate 283,0 329,2 14,0 72,4

Liiketoiminnan muut tuotot 31,9 56,2 15,5 14,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut -83,6 -82,8 -20,6 -21,1
Tutkimus ja kehitys -17,8 -19,3 -3,6 -4,2
Hallinnon kulut -122,6 -126,5 -31,9 -32,5
Liiketoiminnan muut kulut -62,8 -11,3 -51,9 -8,7

-254,9 -183,7 -92,5 -52,0

Liiketulos 28,1 145,5 -78,5 20,4

Rahoitustuotot 9,2 11,0 2,8 1,9
Rahoituskulut -51,7 -47,8 -14,4 -11,3
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,4 0,5 0,1 0,2
Tulos ennen veroja -14,0 109,2 -90,0 11,2

Tuloverot -6,2 -12,6 7,3 1,3

Tilikauden tulos -20,2 96,6 -82,7 12,5

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -22,5 93,3 -83,7 11,8
Vähemmistölle 2,3 3,3 1,0 0,7

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) -0,22 0,94 -0,83 0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) -0,22 0,93 -0,83 0,12

Konsernin tuloslaskelma (IFRS)



Huhtamäki Oyj
1.1. - 31.12.2007

Konsernitase (IFRS)

31.12. 31.12.
milj. euroa 2007 2006

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 471,9 525,2
Muut aineettomat hyödykkeet 41,4 35,1
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 799,3 840,1
Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 1,5 1,5
Myytävissä olevat sijoitukset 1,9 1,8
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 0,9 6,6
Laskennalliset verosaamiset 13,7 14,1
Eläkesaatavat 59,2 64,0
Muut saamiset 4,8 5,0

 1 394,6 1 493,4
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 348,5 341,8
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 4,6 0,5
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 17,9 9,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 394,8 400,7
Rahavarat 30,8 22,3

796,6 775,2

Varat yhteensä 2 191,2 2 268,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 358,7 358,7
Ylikurssirahasto 104,7 104,7
Omat osakkeet -46,5 -46,5
Muuntoerot -121,1 -106,7
Arvonmuutosrahastot 1,4 2,1
Voittovarat 475,7 528,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  772,9 841,1

Vähemmistöosuus 20,5 19,3
Oma pääoma yhteensä 793,4 860,4

Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 401,1 314,7
Laskennalliset verovelat 38,8 62,9
Eläkevelvoitteet 108,8 111,4
Varaukset 60,3 46,8
Muut pitkäaikaiset velat 4,3 3,9

 613,3 539,7
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat
- Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 17,9 41,7
- Lyhytaikaiset lainat 365,7 383,7
Varaukset 8,0 11,9
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 21,1 19,7
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 371,8 411,5

 784,5 868,5

Velat yhteensä 1 397,8 1 408,2
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 191,2 2 268,6

31.12. 31.12.
2007 2006

Nettovelka 748,5 710,7
Velkaantumisaste (gearing) 0,94 0,83



Huhtamäki Oyj
1.1.-31.12.2007

Vähem- Oma
Osake- Ylikurssi- Omat Muunto- Arvon- Kertyneet Yhteensä mistö- pääoma

pääoma rahasto osakkeet erot muutos voitto- osuus yhteensä
ja muut varat

milj. euroa  rahastot  

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
Osakepääoman korotus
optioiden käytöstä 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

Oma pääoma 31.12.2006 358,7 104,7 -46,5 -106,7 2,1 528,8 841,1 19,3 860,4
Rahavirran suojaukset
  Omaan pääomaan

jaksotettu suojaustulos 0,5 0,5 0,5
Tuloslaskelmaan siirretty
suojaustulos -3,7 -3,7 -3,7
Suojattujen erien alkuperäiseen 
kirjanpitoarvoon siirretty 
suojaustulos 1,7 1,7 1,7

Muuntoerot -14,4 -14,4 -1,1 -15,5
Omaan pääomaan kirjatut verot 0,8 0,8 0,8
Muut muutokset 10,0 10,0 10,0
Suoraan omaan pääomaan
kirjatut nettotuotot -14,4 -0,7 10,0 -5,1 -1,1 -6,2
Tilikauden tulos -22,5 -22,5 2,3 -20,2
Kaudelle kirjatut tuotot
ja kulut yhteensä -14,4 -0,7 -12,5 -27,6 1,2 -26,4
Osingonjako -42,2 -42,2 -42,2
Osakeperusteiset maksut 1,6 1,6 1,6
Osakepääoman korotus
optioiden käytöstä
Oma pääoma 31.12.2007 358,7 104,7 -46,5 -121,1 1,4 475,7 772,9 20,5 793,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista



Huhtamäki Oyj
1.1.-31.12.2007

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

Q1-Q4 Q1-Q4 Q4 Q4
milj. euroa 2007 2006 2007 2006

Tilikauden tulos* -20,2 96,6 -82,7 12,5
Oikaisut* 243,2 126,9 126,5 21,8
- Poistot ja arvonalentumiset* 203,3 101,5 129,2 24,5
- Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta* -0,4 -0,5 -0,2 -0,2
- Käyttöomaisuushyödykkeiden 
  myyntivoitot ja tappiot* -8,1 0,1 -8,6 0,2
- Rahoitustuotot ja -kulut* 42,5 36,8 11,6 9,9
- Tuloverot* 6,2 12,6 -7,3 -1,2
- Muut oikaisut* -0,3 -23,6 1,9 -11,3
Vaihto-omaisuuden muutos* -14,8 -44,1 15,1 2,5
Korottomien saamisten muutos* -3,7 -9,7 27,3 34,0
Korottomien velkojen muutos* -38,5 19,3 -5,3 -15,7
Saadut osingot* 0,9 1,0 0,5 0,7
Saadut korot* 1,3 2,7 0,0 0,0
Maksetut korot* -42,7 -38,0 -10,7 -9,3
Muut rahoituserät* -1,1 0,7 -1,5 0,9
Maksetut verot* -18,6 -16,3 -8,9 -4,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 105,8 139,1 60,3 43,3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin* -147,9 -154,0 -55,5 -80,7
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot* 14,3 6,5 12,0 1,7
Tytäryhtiöiden myynnit - 22,9 - -0,4
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 7,2 1,6 0,1 -
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -6,1 -3,9 -4,5 -0,5
Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys 11,5 24,8 7,1 0,9
Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys -11,0 -8,1 -7,1 -0,8
Investointien nettorahavirta -132,0 -110,2 -47,9 -79,8

Pitkäaikaisten lainojen nostot 520,2 409,0 188,5 16,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -434,4 -495,5 -153,9 -49,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 987,4 2 612,7 820,4 655,2
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 995,0 -2 543,6 -857,9 -600,7
Maksetut osingot -42,2 -37,5 - -
Rahavirrat optioiden käytöstä - 13,5 - 8,7
Rahoituksen nettorahavirta 36,0 -41,4 -2,9 29,9

Rahavirtojen muutos 8,5 -15,3 8,7 -6,3
Rahavirrasta johtuva 9,8 -12,5 9,5 -6,6
Valuuttakurssivaikutus -1,3 -2,8 -0,8 0,3

Rahavarat tilikauden alussa 22,3 37,6 22,1 28,6
Rahavarat tilikauden lopussa 30,8 22,3 30,8 22,3

Vapaa kassavirta -27,8 -8,4 16,8 -35,7
(sisältää tähdellä * merkityt erät)



Huhtamäki Oyj
1.1.-31.12.2007

Muutokset laatimisperiaatteissa
Konserni on 1.1.2007 alkaen ottanut käyttöön seuraavat IFRS:n standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Huhtamäkeä:

Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta tulokseen tai tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin.

Alueet

Liikevaihto
Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

Eurooppa 294,0 310,2 320,3 304,9 1 229,4 288,4 296,5 311,2 292,6 1 188,7
Amerikka 157,9 170,0 185,2 163,7 676,8 170,3 173,8 191,1 176,3 711,5
Aasia-Oseania-Afrikka 105,9 102,2 100,6 96,1 404,8 98,5 91,9 91,8 93,2 375,4
Yhteensä 557,8 582,4 606,1 564,7 2 311,0 557,2 562,2 594,1 562,1 2 275,6

Liiketulos
Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

Eurooppa -65,7 14,7 14,7 13,6 -22,7 0,4 13,2 16,4 10,2 40,3
Amerikka -6,2 13,5 20,2 18,5 46,0 13,9 14,0 19,7 13,7 61,3
Aasia-Oseania-Afrikka -6,9 4,5 5,3 5,7 8,6 6,6 7,5 4,1 6,3 24,4
Liiketulos ennen konsernieriä -78,8 32,7 40,2 37,8 31,9 20,9 34,7 40,2 30,2 126,0
Konserninetto 0,3 0,5 -4,5 -0,1 -3,8 -0,5 3,4 9,6 7,0 19,5
Yhteensä -78,5 33,2 35,7 37,7 28,1 20,4 38,1 49,8 37,2 145,5

Toiminnallinen liiketulos
Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

Eurooppa 13,2 14,7 14,7 13,6 56,2 3,4 14,9 19,8 13,9 52,1
Amerikka 10,7 13,5 20,2 18,5 62,9 13,9 14,0 19,7 13,7 61,3
Aasia-Oseania-Afrikka 5,3 4,5 5,3 5,7 20,8 6,9 7,5 4,1 6,3 24,7
Liiketulos ennen konsernieriä 29,2 32,7 40,2 37,8 139,9 24,2 36,4 43,6 33,9 138,1
Konserninetto 0,3 0,5 -4,5 -0,1 -3,8 -0,5 3,4 9,6 7,0 19,5
Yhteensä 29,5 33,2 35,7 37,7 136,1 23,7 39,8 53,2 40,9 157,6

Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006

Eurooppa 812,6 819,5 803,8 789,7 782,7 779,4 778,6 784,8
RONA-% ilman kertaluontoisia eriä 6,9 % 5,7 % 5,8 % 6,6 % 6,7 % 7,8 % 8,2 % 8,7 %
RONA-% raportoitu -2,8 % 5,3 % 5,2 % 5,5 % 5,1 % 6,1 % 5,5 % 0,1 %
Amerikka 539,4 558,7 565,0 566,2 558,1 564,5 565,9 573,4
RONA-% ilman kertaluontoisia eriä 11,7 % 11,8 % 11,8 % 11,7 % 11,0 % 11,0 % 10,9 % 9,7 %
RONA-% raportoitu 8,5 % 11,8 % 11,8 % 11,7 % 11,0 % 11,0 % 10,9 % 4,3 %
Aasia-Oseania-Afrikka 345,0 332,6 319,0 303,4 301,0 295,8 292,2 293,9
RONA-% ilman kertaluontoisia eriä 6,0 % 6,7 % 7,9 % 7,9 % 8,1 % 8,1 % 7,7 % 8,4 %
RONA-% raportoitu 2,5 % 6,7 % 7,9 % 7,9 % 8,1 % 6,1 % 5,6 % 5,8 %

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Nettovarallisuus ja RONA % (12 kk liukuva)

Alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.

Vuonna 2006 Amerikka-segmentillä on siirretty hinnanalennustyyppinen erä myynnin ja markkinoinnin kuluista oikaisemaan liikevaihtoa. Liiketoimintasegmenteillä koko erä 
kohdistuu Foodservice-segmenttiin. Esitystavan muutoksen vaikutus liikevaihtoon oli -3,9 milj. euroa vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, -6,7 milj. euroa toisella 
vuosineljänneksellä ja -3,2 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Esitystavan muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta liikevaihtoon perustuviin tunnuslukuihin.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot: IAS 1:n muutos edellyttää tietojen esittämistä yhteisön pääoman tasosta ja sen hallinnasta tilikauden 
aikana.
IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala: tulkintaa sovelletaan oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, joissa vastaanotettu vastike alittaa myönnettyjen oman pääoman ehtoisten 
instrumenttien käyvän arvon.
IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi: tulkinta vaatii arvioimaan, sisältyykö sopimuksiin kytketty johdannainen, joka on erotettava pääsopimuksesta ja käsiteltävä 
johdannaisena.
IFRIC 10 Interim Financial reporting and Impairment: IFRIC 10 kieltää osavuosikatsauksissa liikearvosta tehdyn arvonalentumistappion palauttamisen myöhempänä 
tilinpäätöspäivänä.
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Liikevaihto
Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

Consumer Goods 356,9 377,4 390,2 389,2 1 513,7 359,0 368,2 379,6 388,5 1 495,3
Foodservice 200,9 205,0 215,9 175,5 797,3 198,2 194,0 214,5 173,6 780,3
Yhteensä 557,8 582,4 606,1 564,7 2 311,0 557,2 562,2 594,1 562,1 2 275,6

Liiketulos
Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4

milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

Consumer Goods -59,0 23,4 26,8 26,5 17,7 11,6 23,7 21,1 18,1 74,7
Foodservice -19,8 9,3 13,4 11,3 14,2 9,3 11,0 19,1 12,1 51,3
Liiketulos ennen konsernieriä -78,8 32,7 40,2 37,8 31,9 20,9 34,7 40,2 30,2 126,0
Konserninetto 0,3 0,5 -4,5 -0,1 -3,8 -0,5 3,4 9,6 7,0 19,5
Yhteensä -78,5 33,2 35,7 37,7 28,1 20,4 38,1 49,8 37,2 145,5

Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4 Q4 Q3 Q2 Q1 Q1-Q4
milj. euroa 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006

Consumer Goods 20,1 23,4 26,8 26,5 96,8 14,5 25,2 23,5 20,9 84,1
Foodservice 9,1 9,3 13,4 11,3 43,1 9,7 11,2 20,1 13,0 54,0
Liiketulos ennen konsernieriä 29,2 32,7 40,2 37,8 139,9 24,2 36,4 43,6 33,9 138,1
Konserninetto 0,3 0,5 -4,5 -0,1 -3,8 -0,5 3,4 9,6 7,0 19,5
Yhteensä 29,5 33,2 35,7 37,7 136,1 23,7 39,8 53,2 40,9 157,6

Muita tietoja
Q1-Q4 Q1-Q4

milj. euroa 2007 2006

Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 7,70 8,37
ROE, % -2,4 11,7
ROI, % 1,8 9,4
Investoinnit 147,9 154,0
Henkilöstö 15 092 14 792
Voitto ennen veroja (12kk liukuva) -14,0 109,2

Poistot 92,9 92,6
Poistot aineettomista hyödykkeistä 6,0 2,7

Osakepääoma ja osakkeenomistajat

Osakkeen kehitys

Yhtiön omistusrakenne suurimpien osakkeenomistajien osalta ei muuttunut merkittävästi vuoden aikana. Vuoden 2007 lopussa yhtiöllä oli 21 424 (21 582) 
rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyt osakkeet mukaan lukien ulkomaisessa omistuksessa olevat osakkeet olivat yhteensä 26 prosenttia 
(24 %) osakekannasta.

Liiketoiminta-alueet

Alueiden välinen myynti ei ole merkittävää.

Toiminnallinen liiketulos

Kertomusvuoden päättyessä yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 358 657 670,00 euroa (ennallaan), jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 
105 487 550 (ennallaan) sisältäen 5 061 089 (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 (ennallaan).

Yhtiön vuoden 2003 A, B ja C –optio-oikeuksien vaihto oli yhteensä 4 milj. euroa. Kaupankäynnin volyymi oli 1 138 781 optio-oikeutta. Vuonna 2006 yhtiön 
vuoden 2000 A, B ja C sekä 2003 A ja B –optio-oikeuksien vaihto oli yhteensä 15 milj. euroa ja kaupankäynnin volyymi 1 252 614 optio-oikeutta. Yhtiön 
vuoden 2003 C –optio-oikeuksien noteeraus aloitettiin Helsingin Pörssissä 2.5.2007.

Yhtiön osake noteerattiin vuoden 2007 loppuun asti Helsingin Pörssin pohjoismaiset suuret yhtiöt -listalla perusteollisuusryhmässä. Vuoden 2008 alusta osake 
on noteerattu keskisuuret yhtiöt -listalla samassa ryhmässä.

Vuoden päättyessä yhtiön markkina-arvo oli 857 milj. euroa (1 570 milj. euroa) ja 815 milj. euroa (1 494 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssin ollessa 8,12 euroa (14,88 euroa) osakkeen kurssi oli laskenut vuoden alusta 45 prosenttia (+ 7 %). 
Samanaikaisesti OMX Helsinki CAP PI-indeksi kohosi 4 prosenttia (+ 25 %). Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 15,89 euroa 15.1.2007 (16,73 euroa 
7.4.2006) ja alin 7,65 euroa 28.12.2007 (12,21 euroa 13.6.2006). Osakkeen kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta oli 11,33 euroa (14,35 euroa).

Vuonna 2007 osakkeen kokonaisvaihto oli 1 483 milj. euroa (1 086 milj. euroa). Kaupankäynnin volyymi oli 131 milj. (76 milj.) osaketta. Tätä vastaavat 
päiväkeskiarvot olivat 6 milj. euroa (4 milj. euroa) ja 524 202 (301 371) osaketta.



Huhtamäki Oyj
1.1.-31.12.2007

Vastuut
31.12. 31.12.
2007 2006

milj. euroa

Kiinnitykset 14,5 14,7
Takaukset 2,8 3,8
Leasing-vastuut 55,6 59,3
Investointisitoumukset 19,4 27,4

Vastuut johdannaissopimuksista
31.12. 31.12.
2007 2006

milj. euroa

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 45 54
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 101 112
Valuuttaswapit, rahoituksen suojaus 143 107
Valuuttaoptiot -1 1
Koronvaihtosopimukset 164 139
Sähkösuojat 1 2

   Seuraavia kursseja on käytetty valuuttojen muuttamisessa euroiksi: 
Q4/07 Q4/06

Tuloslaskelma, keskikurssi: GBP 1 = 1,461 1,467
INR 1 = 0,018 0,018
AUD 1 = 0,612 0,600
USD 1 = 0,729 0,796

Q4/07 Q4/06
Tase, kuukauden lopun kurssi GBP 1 = 1,364 1,489

INR 1 = 0,017 0,017
AUD 1 = 0,597 0,599
USD 1 = 0,679 0,759

Osakekohtainen tulos =

Laimennettu osakekohtainen tulos =

Velkaantumisaste (gearing) =

Sidotun pääoman tuotto (RONA-%) =

Oma pääoma osaketta kohti =

Oman pääoman tuotto (ROE) =

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

Huhtamäki Oyj
Keilaranta 10, 02150 Espoo

Puh. 010 686 7000, faksi 010 686 7992, www.huhtamaki.fi
Kotipaikkakunta: Espoo

Y-tunnus: 0140879-6

Nettovarallisuus (12 kk liukuva)

Voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot
Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

Laimennettu voitto ennen veroja - vähemmistöosuus - tuloverot
Laimennettu osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä

100 x (voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut)
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä)

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Oma pääoma
Osakkeiden osakeanti korjattu kappalemäärä 31.12.

100 x (tilikauden voitto)
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimääräisinä)

Korolliset nettovelat
Oma pääoma + vähemmistöosuus

100 x liikevoitto (12 kk liukuva)


