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Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2016 

Vakaa kehitys jatkui 

Q4 2016 lyhyesti 

• Liikevaihto kasvoi 732 milj. euroon (691 milj. euroa)  
• Oikaistu liikevoitto kasvoi 65 milj. euroon (56 milj. euroa); liikevoitto 64 milj. euroa (56 milj. euroa) 
• Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 0,44 euroon (0,38 euroa); osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,38 euroa) 
• Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 3 % ja kehittyvillä markkinoilla 5 % 
• Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 2 milj. euroa 

Vuosi 2016 lyhyesti 

• Liikevaihto kasvoi 2 865 milj. euroon (2 726 milj. euroa)  
• Oikaistu liikevoitto kasvoi 268 milj. euroon (238 milj. euroa); liikevoitto 266 milj. euroa (215 milj. euroa) 
• Oikaistu osakekohtainen tulos kasvoi 1,83 euroon (1,65 euroa); osakekohtainen tulos 1,81 euroa (1,42 euroa) 
• Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli yhteensä 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 % 
• Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 51 milj. euroa ja liikevoittoa 5 milj. euroa 
• Vapaa rahavirta vahvistui 100 milj. euroon (91 milj. euroa)  
• Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,73 euroa (0,66 euroa) osakkeelta 

Avainluvut  

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos FY 2016 FY 2015 Muutos 

Liikevaihto 731,5 690,5 6 % 2 865,0 2 726,4 5 % 

Oikaistu käyttökate1 95,2 82,4 16 % 381,8 342,0 12 % 

Prosentti1 13,0 % 11,9 %  13,3 % 12,5 %  

Käyttökate  93,7 82,4 14 % 380,1 319,4 19 % 

Oikaistu liikevoitto1 65,4 55,7 17 % 267,9 237,5 13 % 

Prosentti1 8,9 % 8,1 %  9,4 % 8,7 %  

Liikevoitto 63,9 55,7 15 % 266,2 214,9 24 % 

Oikaistu osakekohtainen 
tulos1, euroa 

0,44 0,38 16 % 1,83 1,65 11 % 

Osakekohtainen tulos, 
euroa 

0,42 0,38 11 % 1,81 1,42 27 % 

Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI)1 

   14,7 % 14,7 %  

Oman pääoman tuotto 
(ROE)1 

   17,7 % 18,1 %  

Investoinnit 103,9 50,5 106 % 199,1 146,9 36 % 

Vapaa rahavirta 21,7 53,0 -59 % 100,3 91,2  10 % 

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016, -1,7 milj. euroa vuonna 2016 ja -22,6 milj. euroa 
vuonna 2015. 
 
Ellei toisin mainita, kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut, mukaan lukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, käsittävät vain jatkuvat 
toiminnot. Jatkuviin toimintoihin kuuluvat Foodservice Europe-Asia-Oceania, North America, Flexible Packaging ja Molded 
Fiber -liiketoimintasegmentit. Lopetettuihin toimintoihin sisältyy vuoden 2015 osalta joulukuun 2014 lopussa myyty 
Films -liiketoimintasegmentti. Ellei toisin mainita, esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon. Tilinpäätöstiedotteessa 
esitetyt sijoitetun pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut on laskettu 
liukuvana 12 kuukauden keskiarvona. 
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ESMA:n uuden ohjeistuksen vaikutus 

Noudattaakseen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaa uutta ohjeistusta Huhtamäki Oyj on muuttanut taloudellisessa raportoinnissa 
käyttämäänsä terminologiaa. Termi “vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät” korvaa termin “kertaluonteiset erät”. 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut, merkittävät 
arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot ja 
tappiot, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot sekä viranomaisten 
langettamat merkittävät sakot ja rangaistusmaksut.  

Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista 
tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuiksi. Näin ollen 
termi “oikaistu käyttökate” korvaa termin “käyttökate ilman kertaluonteisia eriä”, termi “oikaistu liikevoitto” korvaa 
termin “liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä” ja termi “oikaistu osakekohtainen tulos” korvaa termin “osakekohtainen 
tulos ilman kertaluonteisia eriä”. 

Huhtamäki käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä 
ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia 
tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS -tunnuslukujen lisäksi. 

  



 
 

Tilinpäätöstiedote 2016 | 4 
 

Toimitusjohtaja Jukka Moisio: 

”Vuosi 2016 oli Huhtamäelle jälleen erinomainen. Liikevaihtomme ja kannattavuutemme nousivat kaikkien aikojen 
korkeimmalle tasolle ja saavutimme vuoden 2015 alussa asettamamme keskipitkän aikavälin tavoitteet. Liikevaihtomme 
oli 2,9 mrd. euroa, oikaistu liikevoittoprosentti nousi 9,4 %:iin edellisen vuoden 8,7 %:sta ja oikaistu osakekohtainen tulos 
kasvoi 11 % ja oli 1,83 euroa. Haluan kiittää kaikkia huhtamäkeläisiä vuoden 2016 saavutuksista.  

Liikevaihtomme vertailukelpoinen kasvu vuonna 2016 oli 4 % ja kehittyvillä markkinoilla 7 %. Erityisesti Pohjois-
Amerikassa liiketoimintamme kehittyi hyvin aiempien investointien tuottaessa tulosta kasvavilla markkinoilla. 
Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -segmenttien liiketoiminta kehittyi myönteisesti läpi vuoden. Flexible 
Packaging -segmentin liikevaihdon laskuun vaikuttivat haastavat liiketoimintaolosuhteet monissa Afrikan maissa ja 
Intiassa marraskuussa 2016 toteutettu seteliuudistus. 

Teimme vuoden aikana useita merkittäviä tulevaisuuteen suuntautuvia kasvuinvestointipäätöksiä auttaaksemme 
asiakkaitamme palvelemaan paremmin markkinoitaan. Niistä merkittävin oli päätös rakentaa tuotantolaitos ja 
jakelukeskus Goodyeariin Arizonaan palvelemaan Yhdysvaltain länsirannikolla ja lounaisosissa toimivia asiakkaita. Lisäksi 
investoimme uusiin tuotantolaitoksiin Egyptissä ja Intiassa ja laajennamme yhtä nykyisistä tuotantolaitoksistamme 
Kiinassa. Investointimme vuonna 2016 olivat lähes 200 milj. euroa eli 52 % oikaistusta käyttökatteesta, jonka lisäksi 
käytimme yritysostoihin 120 milj. euroa eli kasvuinvestointimme olivat yhteensä noin 320 milj. euroa. Vuonna 2015 
kasvuinvestoinnit olivat noin 360 milj. euroa. 

Suurin yritysostomme vuonna 2016 oli Pohjois-Irlannissa ja Puolassa toimiva Delta Print and Packaging, jonka myötä 
Euroopan tuotevalikoimamme laajeni taivekartonkipakkauksiin. Lisäksi liiketoimintaamme vahvistivat 
joustopakkausvalmistajan osto Tšekin tasavallassa ja tarjoilupakkausliiketoimintaan liittyneet yritysostot Intiassa ja 
Saudi-Arabiassa. 

Vapaa rahavirtamme vahvistui saavuttaen keskipitkän aikavälin tavoitetasomme 100 milj. euroa. Tulevaisuuteen 
suuntautuvasta investointiohjelmastamme huolimatta sekä sijoitetun että oman pääoman tuottomme olivat 
edellisvuoden tasolla tai lähellä sitä. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,7 % ja oman pääoman tuotto 17,7 %.  

Liiketoimintaympäristömme oli vaihteleva vuonna 2016. Volatiliteetti ja epävarmuus markkinoilla ovat jatkuneet vuoden 
2017 alussa. Suhtaudumme edelleen optimistisesti ruuan ja juomien pakkaamisen tarjoamiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin ja vauhditamme kasvuamme rakentamalla uutta kapasiteettia neljällä mantereella vuonna 
2017. Saavutettuamme vuoden aikana aiemmat keskipitkän aikavälin tavoitteemme julkistimme uudet pitkän aikavälin 
tavoitetasot pääomamarkkinapäivässämme marraskuussa 2016. Kasvu on edelleen strategiamme ydin, ja pyrimme 
kasvamaan niin orgaanisten investointien kuin yritysostojen kautta. Lisäksi pyrimme parantamaan kannattavuuttamme ja 
säilyttämään vakavaraisuutemme.” 

Strategian kehitys 

Konserni jatkoi vuonna 2016 ruoka- ja juomapakkauksiin keskittyvää kasvustrategiaansa. Konsernin kaikki liiketoiminnot 
keskittyvät nyt ruuan ja juoman pakkaamiseen tai sellaisiin liiketoimintoihin, joissa vaaditaan elintarvikkeiden 
pakkaamiseen liittyvää erikoisosaamista, kuten puhdas valmistus ja tuoteturvallisuus, ja joissa se tuo kilpailuetua. 
Konsernilla on edelleen hyvä asema nykyisillä kasvumarkkinoilla.  

Yhtiön kasvun varmistamiseksi tulevaisuudessa liiketoiminnan maantieteellistä kattavuutta, tuotevalikoimaa ja 
tuotantokapasiteettia laajennettiin tekemällä yritysostoja ja investointeja. Vuoden 2016 aikana tehtiin neljä 
yrityskauppaa. Ostetuilla yrityksillä on toimintaa Isossa-Britanniassa, Puolassa, Intiassa, Tšekin tasavallassa ja Saudi-
Arabiassa. Konsernin kasvua vauhditettiin myös useilla investoinneilla ja vuoden aikana aloitettiin neljän uuden 
tuotantolaitoksen rakentaminen. Konserni investoi myös kapasiteetin lisäämiseen useilla nykyisillä tuotantolaitoksillaan. 

Vuoden aikana jatkettiin vuonna 2015 aloitettua parhaiden käytäntöjen jakamiseen ja toimintatapojen 
yhdenmukaistamiseen tähtäävää sisäisen yhteistyön kehittämistä. Myös konsernin henkilöstöprosessien vahvistamisessa 
edistyttiin merkittävästi, mikä varmistaa strategian onnistuneen toteuttamisen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.  
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Tuloskehitys Q4 2016 

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli katsauskaudella 3 %. Kasvu oli vahvinta North America- ja Molded 
Fiber -liiketoimintasegmenteissä johtuen hyvästä volyymikehityksestä ja suotuisasta sesonkiluonteisesta kysynnästä. 
Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin kasvu oli myös hyvällä tasolla verrattuna edellisvuoden 
vahvaan viimeiseen neljännekseen. Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihto laski. Konsernin liikevaihdon 
vertailukelpoinen kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 5 %. Kasvu oli vahvaa kaikilla Itä-Euroopan markkinoilla, mutta 
Intiassa liikevaihto laski seteliuudistuksen vaikutusten takia ja Kiinassa kasvu oli laimeaa. Joustopakkausten vienti Afrikan 
maihin laski. Konsernin liikevaihto kasvoi 732 milj. euroon (691 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus 
konsernin liikevaihtoon oli -2 milj. euroa (34 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna.  

Liikevaihto segmenteittäin 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos Osuus konsernista  
Q4 2016 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 193,0 168,7 14 % 27 % 

North America 259,8 244,2 6 % 34 % 

Flexible Packaging 213,9 214,5 0 % 30 % 

Molded Fiber 69,0 66,5 4 % 9 % 

Sisäisen myynnin eliminointi -4,2 -3,4   

Konserni  731,5 690,5 6 %  

 
Vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin 

  Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 3 % 5 % 7 % 7 % 

North America 5 % 2 % 8 % 10 % 

Flexible Packaging -3 % -3 % 2 % 1 % 

Molded Fiber 6 % 6 % 5 % 4 % 

Konserni 3 % 2 % 6 % 6 % 

 
Konsernin liikevoitto parani merkittävästi Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenttien 
hyvän tuloskehityksen vauhdittamana. Liikevoiton kasvua tuki myös North America -liiketoimintasegmentin hyvä kehitys. 
Liikevaihdon laskun seurauksena Flexible Packaging -segmentin liikevoitto heikkeni hieman, mutta oli edelleen hyvällä 
tasolla. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 65 milj. euroa (56 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 64 milj. euroa 
(56 milj. euroa). 

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos Osuus konsernista  
Q4 2016 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 15,3 10,3 49 % 27 % 

North America 25,1 23,2 8 % 35 % 

Flexible Packaging 17,6 18,3 -4 % 26 % 

Molded Fiber 9,9 8,0 24 % 12 % 

Muut toiminnot -2,5 -4,1   

Konserni 1 65,4 55,7 17 %  
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016. 
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Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa katsauskaudella. Ne 
koostuvat lisäkuluista, joiden odotetaan aiheutuvan Kiinan tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi 
tehtävistä toimenpiteistä 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
kirjattiin neljännellä vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä. 

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 

Oikaistu liikevoitto 65,4 55,7 

Uudelleenjärjestelykulut -1,5  

Liikevoitto 63,9 55,7 

 
Nettorahoituskulut olivat 7 milj. euroa (7 milj. euroa). Verokulut olivat 13 milj. euroa (8 milj. euroa). 

Vuosineljänneksen voitto oli 44 milj. euroa (40 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,38 euroa) ja 
raportoitu osakekohtainen tulos 0,42 euroa (0,38 euroa). 
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Tuloskehitys vuonna 2016 

Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu vuonna 2016 oli 4 %. Kasvu oli voimakkainta North 
America -liiketoimintasegmentissä, jonka liikevaihto ylitti miljardi euroa. Segmentin kasvu oli erityisen vahvaa 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla tehtyjen uusien toimitussopimusten ansiosta. Kasvu 
oli koko vuoden hyvällä tasolla myös Foodservice Europe-Asia-Oceania- ja Molded Fiber -liiketoimintasegmenteissä. 
Flexible Packaging -liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi maltillisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mutta laski 
toisen vuosipuoliskon aikana johtuen haasteista Afrikan ja Intian markkinoilla. Konsernin liikevaihdon vertailukelpoinen 
kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 7 %. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa. Liikevaihto kasvoi maltillisesti Kiinassa. 
Konsernin liikevaihto kasvoi 2 865 milj. euroon (2 726 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin 
liikevaihtoon oli -51 milj. euroa (194 milj. euroa) vuoden 2015 valuuttakursseihin verrattuna. Negatiivinen 
valuuttakurssivaikutus johtui suurimmaksi osaksi kehittyvien markkinoiden valuuttojen ja Englannin punnan 
heikkenemisestä suhteessa euroon.  

Liikevaihto segmenteittäin 

milj. euroa FY 2016 FY 2015 Muutos Osuus konsernista  
FY 2016 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 741,0 667,5 11 % 25 % 

North America 1 005,1 947,7 6 % 35 % 

Flexible Packaging 868,6 868,9 0 % 31 % 

Molded Fiber 267,8 260,3 3 % 9 % 

Sisäisen myynnin eliminointi -17,5 -18,0   

Konserni 2 865,0 2 726,4 5 %  

 
Konsernin kannattavuus parani kaikkien liiketoimintasegmenttien myötävaikuttaessa liikevoiton kasvuun. Liikevoiton 
kasvu oli vahvinta North America -liiketoimintasegmentissä. Muut toiminnot heikensivät konsernin liikevoittoa 
11 milj. euroa (-5 milj. euroa). Muutos edellisvuoteen verrattuna johtui lähinnä konsernin pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmään ja projekteihin liittyvistä kuluista. Konsernin oikaistu liikevoitto oli 268 milj. euroa 
(238 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto 266 milj. euroa (215 milj. euroa). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin 
liikevoittoon oli -5 milj. euroa (16 milj. euroa). 

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin 

milj. euroa FY 2016 FY 2015 Muutos Osuus konsernista  
 FY 2016 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 63,2 52,4 21 % 23 % 

North America 107,6 88,2 22 % 39 % 

Flexible Packaging 73,8 68,8 7 % 26 % 

Molded Fiber 34,6 33,5 3 % 12 % 

Muut toiminnot2 -11,3 -5,4   

Konserni 1, 2 267,9 237,5 13 %  
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,7 milj. euroa vuonna 2016. 
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -22,6 milj. euroa vuonna 2015. 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,7 milj. euroa vuonna 2016. Erät 
käsittävät 9,5 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 7,8 milj. euron suuruisen liiketoiminnan hankintaan liittyvän voiton. 
Uudelleenjärjestelykuluihin sisältyvät 27.6.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti kulut, jotka liittyvät 
toimenpiteisiin Kiinan ja Uuden-Seelannin tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi sekä varaus liittyen 
ympäristön kunnostamiseen Huhtamäen entisessä tuotantolaitoksessa Norjassa. Liiketoiminnan hankintaan liittyvä 
voitto liittyy Huhtamäen omistusosuuden kasvattamiseen Arabian Paper Products Company -nimisessä yrityksessä 
22.3.2016 julkistetun pörssitiedotteen mukaisesti. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kirjattiin vuoden 2016 toisella 
ja neljännellä vuosineljänneksellä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentissä. 



 
 

Tilinpäätöstiedote 2016 | 8 
 

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 

milj. euroa FY 2016 FY 2015 

Oikaistu liikevoitto 267,9 237,5 

Uudelleenjärjestelykulut -9,5  

Liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot 7,8 -4,3 

Viranomaisten langettamat sakot ja rangaistusmaksut  -18,3 

Liikevoitto 266,2 214,9 

 
Nettorahoituskulut pienenivät 27 milj. euroon (34 milj. euroa). Verokulut kasvoivat 48 milj. euroon (29 milj. euroa). 
Vastaava veroaste oli 20 % (16 %). 

Katsauskauden voitto oli 192 milj. euroa (151 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,83 euroa (1,65 euroa) ja 
raportoitu osakekohtainen tulos 1,81 euroa (1,42 euroa).  

Tase ja rahavirta 

Konsernin nettovelka kasvoi ja oli 675 milj. euroa (551 milj. euroa) vuoden lopussa. Nettovelkaa vastaava 
velkaantumisaste (gearing) oli 0,57 (0,53) ja nettovelan suhde käyttökatteeseen (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 
eriä) oli 1,8 (1,6). Nettovelan kasvu johtui pääasiassa suuremmista investoinneista ja vuoden aikana tehdyistä 
yritysostoista. Ulkoisten sitovien lainajärjestelyjen ja luottolimiittien keskimääräinen laina-aika säilyi ennallaan ja oli 
3,9 vuotta (3,9 vuotta) konsernin pidennettyä 400 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen laina-aikaa 
yhdellä vuodella joulukuussa 2016.  

Rahavarat olivat 106 milj. euroa (103 milj. euroa) vuoden lopussa. Käyttämättömien sitovien luottolimiittien määrä oli 
303 milj. euroa (309 milj. euroa). 

Taseen varat olivat yhteensä 2 875 milj. euroa (2 515 milj. euroa).  

Strategiansa mukaisesti konserni jatkoi investointejaan orgaaniseen kasvuun. Investoinnit kasvoivat 199 milj. euroon 
(147 milj. euroa), josta 104 milj. euroa (51 milj. euroa) käytettiin neljännellä vuosineljänneksellä pääosin Goodyeariin, 
Yhdysvaltain Arizonaan tehtävän merkittävän investoinnin seurauksena. Yhdysvaltojen lisäksi merkittävimmät 
kasvuinvestoinnit kohdistuivat Puolaan, Isoon-Britanniaan, Kiinaan ja Australiaan. Konsernin vapaa rahavirta vahvistui 
100 milj. euroon (91 milj. euroa) merkittävistä kasvuinvestoinneista ja vuotta 2015 korkeammasta maksettujen verojen 
määrästä huolimatta.  

Yritysostot  

Huhtamäki saattoi 29.1.2016 päätökseen FIOMOn, yksityisomistuksessa olleen joustopakkauskalvojen ja etikettien 
valmistajan, oston Tšekin tasavallassa. Velaton kauppahinta oli noin 28 milj. euroa. Liiketoiminta on liitetty osaksi Flexible 
Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2016 alkaen. 

Huhtamäki ilmoitti 22.3.2016 kasvattavansa omistustaan ja laajentavansa yhteistyötä yhdessä Olayan Saudi Holding 
Companyn kanssa omistamassaan pitkäaikaisessa yhteisyrityksessä Arabian Paper Products Companyssa (APPCO). 
Huhtamäen omistusosuus APPCOssa kasvoi aiemmasta 40 %:sta 50 %:iin. Kasvattamalla omistusosuuttaan APPCOssa ja 
laajentamalla yhteistyötä Huhtamäki jatkoi kannattavan kasvun strategiansa toteuttamista ja vahvisti asemaansa Lähi-
idässä ja Pohjois-Afrikassa. Lisäosakkeiden hankintahinta oli noin 4 milj. euroa. Liiketoiminta on liitetty osaksi 
Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.4.2016 alkaen. 

Huhtamäki ilmoitti 19.5.2016 ostavansa Belfastissa, Pohjois-Irlannissa toimivan yksityisomistuksessa olleen 
taivekartonkipakkausvalmistajan Delta Print and Packaging Limitedin ("Huhtamaki Delta"), sekä sen puolalaisen 
sisaryhtiön, jolla on uusi tuotantolaitos Gliwicessä, Puolassa. Yritysostolla Huhtamäki laajensi liiketoimintaansa 
taivekartonkipakkauksiin myös Euroopassa, sillä Huhtamaki Delta on erikoistunut painettujen taivekartonkipakkausten 
valmistukseen Ison-Britannian ja Euroopan markkinoilla toimiville ruokapalveluyrityksille, pakatun ruuan valmistajille ja 
vähittäiskaupoille. Velaton kauppahinta oli 80 milj. Englannin puntaa (kaupantekohetkellä noin 103 milj. euroa). 
Liiketoiminta on liitetty osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.5.2016 alkaen. 
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Huhtamäki ilmoitti 22.7.2016 ostavansa 51 %:a yksityisomistuksessa olleesta Mumbaissa, Intiassa toimivasta 
kartonkikuppeja valmistavasta Val Pack Solutions Private Limitedistä. Yritysostolla Huhtamäki laajensi liiketoimintaansa 
Intian kasvaville tarjoilupakkausmarkkinoille, joilla monet sen keskeisistä asiakkaista jo toimivat. Velaton kauppahinta oli 
noin 2 milj. euroa. Yhtiö on liitetty osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 22.7.2016 alkaen. 

Katsauskauden aikaiset merkittävät tapahtumat  

Huhtamäki allekirjoitti 150 milj. euron vapaasti siirrettävän lainasopimuksen (Schuldschein) 22.3.2016. Laina on 
suunnattu institutionaalisille sijoittajille ja se koostuu kahdesta vaihtuvakorkoisesta ja kahdesta kiinteäkorkoisesta erästä, 
joiden maturiteetit ovat 5 ja 7 vuotta. Huhtamäki käyttää varat jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin 
rahoitustarpeisiin. 

Huhtamäki ilmoitti 27.6.2016 aloittavansa toimenpiteet tarjoilupakkausliiketoimintansa kilpailukyvyn ja tehokkuuden 
parantamiseksi Aasiassa ja Oseaniassa. Tarjoilupakkausten tuotanto Etelä-Kiinassa yhdistetään yhteen tehokkaaseen ja 
moderniin tuotantolaitokseen, joka keskittyy jatkossa ydintuotteiden valmistukseen. Toimenpiteiden odotettiin 
vaikuttavan noin 350 työntekijään kaikissa toiminnoissa. Hendersonissa, Uudessa-Seelannissa sijaitsevan 
tarjoilupakkauksia valmistavan tuotantoyksikön tehokkuutta parannettiin uudelleenjärjestelyllä, jonka odotettiin 
vaikuttavan noin 15 työntekijään.  

Huhtamäki ilmoitti 16.9.2016 investoivansa Etelä-Kiinan Guangzhoussa sijaitsevan tuotantoyksikkönsä laajentamiseen ja 
modernisointiin. Noin 15 milj. euron kokonaisinvestointi kattaa tuotantolaitoksen laajennuksen ja muutostyöt sekä 
konekannan tehostamisen. Investointi on jatkumoa Huhtamäen aiemmalle ilmoitukselle toimista Kiinan 
tarjoilupakkausliiketoiminnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja Etelä-Kiinassa toimivien yksiköiden yhdistämiseksi. Pääosa 
investoinnista ajoittuu vuoden 2016 jälkipuoliskolle ja vuoden 2017 alkuun. Modernisoinnin odotetaan valmistuvan 
vuoden 2017 loppuun mennessä. Guangzhoun yksikkö kuuluu Foodservice Europe-Asia-
Oceania -liiketoimintasegmenttiin. 

Huhtamäki ilmoitti 19.9.2016 ostavansa Goodyearissa, Yhdysvaltain Arizonassa sijaitsevan tehdaskiinteistön 
perustaakseen uuden huippuluokan tuotantolaitoksen ja jakelukeskuksen. Yksikön on määrä palvella Yhdysvaltain 
lounaisosien ja länsirannikon tarjoilupakkaus- ja kerta-astiamarkkinoita. Kokonaisinvestointi ylittänee 
100 milj. Yhdysvaltain dollaria (noin 90 milj. euroa) ja sisältää kiinteistön oston lisäksi tarvittavat parannus- ja muutostyöt 
sekä koneinvestoinnit ja -asennukset. Pääosa investoinnista ajoittuu vuosille 2016–2017 ja tuotantotoiminnan 
suunnitellaan alkavan vuoden 2017 lopussa. Täydessä laajuudessaan yksikön odotetaan työllistävän noin 300 henkilöä. 
Yksikkö kuuluu North America -liiketoimintasegmenttiin. 

Huhtamäki ilmoitti 25.10.2016 perustavansa kolme uutta tuotantolaitosta vauhdittaakseen Flexible 
Packaging -liiketoimintasegmenttinsä kasvua. Suurin uusista yksiköistä perustetaan Suur-Kairon alueelle Egyptiin ja kaksi 
muuta Koillis-Intiaan. Lisäksi Mumbain alueella sijaitseva etikettejä valmistava yksikkö muuttaa ja se modernisoidaan. 
Egyptiin perustettavan huippuluokan tuotantolaitoksen omistaa ja sen toimintaa tulee harjoittamaan yhteisyritys, josta 
Huhtamäki omistaa 75 %:ia. Kokonaisinvestoinnin odotetaan olevan noin 23 milj. euroa ja Huhtamäen osuuden noin 
17 milj. euroa. Intian investointien yhteissumman odotetaan olevan noin 9 milj. euroa. Pääosan investoinneista odotetaan 
ajoittuvan vuosille 2016–2017. 

Huhtamäki ilmoitti 23.12.2016 allekirjoittaneensa vahvistuksen, jolla pidennettiin 400 miljoonan euron määräisen 
syndikoidun luottolimiittisopimuksen laina-aikaa yhdellä vuodella luottolimiittisopimukseen sisältyvän option mukaisesti. 
Uusi eräpäivä on 9.1.2022. Luottolimiittiä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. 
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Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 

Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita, kuten kuppeja, toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille, 
pikaruokaravintoloille ja kahviloille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Oseaniassa. 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos FY 2016 FY 2015 Muutos 

Liikevaihto 193,0 168,7 14 % 741,0 667,5 11 % 

Oikaistu liikevoitto1 15,3 10,3 49 % 63,2 52,4 21 % 

Prosentti1 7,9 % 6,1 %  8,5 % 7,9 %  

Liikevoitto 13,8 10,3 34 % 61,5 52,4 17 % 

RONA1    13,7 % 14,2 %  

Investoinnit 19,6 10,2 92 % 46,9 39,6 18 % 

Operatiivinen rahavirta 7,7 11,8 -35 % 38,0 35,4 7 % 
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -1,5 milj. euroa kaudella Q4 2016 ja -1,7 milj. euroa vuonna 2016.  

Q4 2016  

Tarjoilupakkausten yleinen markkinatilanne säilyi suhteellisen vakaana kaikkialla Euroopassa. Itä-Euroopassa jatkui vahva 
vire erityisesti pikaruoka- ja kahvilasektoreilla ja kysyntää tuki osaltaan myös eräiden paikallisten valuuttojen 
vahvistuminen. Lähi-idässä ja Kiinassa markkinatilanne oli jokseenkin haastava. Raaka-aineiden hinnat pysyivät 
suhteellisen vakaina. Kilpailutilanne oli kireä. 

Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 3 %. Myynti pikaruokasektorille 
kehittyi yleisesti ottaen hyvin kaikilla alueilla kuumajuomakuppien, muovikansien ja taivekartonkipakkausten hyvän 
kysynnän myötä. Kasvu oli vahvinta Itä-Euroopassa, erityisesti kahvila- ja pikaruokaravintolasektoreilla. Länsi-
Euroopassa myynnin kehitys oli vaimeaa huolimatta volyymien kasvusta Isossa-Britanniassa. Kiinassa liikevaihdon kehitys 
oli hienoisesti positiivista. Huhtamaki Delta on raportoitu osana segmenttiä 1.5.2016 lähtien, ja sen osuus segmentin 
liikevaihdosta oli 17 milj. euroa. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -4 milj. euroa. Pääosa 
vaikutuksesta aiheutui Englannin punnan heikkenemisestä suhteessa euroon. 

Segmentin liikevoitto kasvoi huomattavasti hyvän volyymikasvun myötä. Eräissä Kiinan ja Uuden-Seelannin yksiköissä 
toteutettiin ja jatkettiin suunniteltuja toimenpiteitä kilpailukyvyn parantamiseksi katsauskauden aikana, mikä vaikutti 
myönteisesti segmentin liikevoittoon. Huhtamaki Delta vaikutti myönteisesti segmentin tulokseen.  

Vuosi 2016  

Tarjoilupakkausten kysyntä oli yleisesti ottaen suhteellisen hyvällä tasolla kaikilla markkinoilla. Erityisesti Itä-Euroopassa 
kahviloille ja pikaruokaravintoloille toimitettavien tarjoilupakkausten markkinoilla oli hyvä vire, kun taas Länsi-Euroopan 
markkinat säilyivät suhteellisen vakaina. Kehittyvillä markkinoilla kysynnän kehitys vaihteli alueittain. Raaka-aineiden 
hinnat olivat suhteellisen vakaat. Kilpailu oli kireää kaikilla markkinoilla. 

Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisen kasvun ollessa 5 %. Kasvu oli vahvinta 
Itä-Euroopassa. Segmentin keskeisten paperista ja kartongista valmistettujen pakkausten myynti kehittyi hyvin kaikilla 
markkinoilla. Liikevaihto kasvoi maltillisesti Kiinassa. Huhtamaki Deltan osuus segmentin liikevaihdosta oli 45 milj. euroa. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -31 milj. euroa. 

Segmentin liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun ja parantuneen operatiivisen tehokkuuden ansiosta. Tietyillä Kiinan ja 
Uuden-Seelannin yksiköillä oli negatiivinen vaikutus segmentin liikevoittoon, mutta niiden kilpailukyvyn parantamiseksi 
toisella vuosineljänneksellä käynnistetyt toimenpiteet tukivat liikevoiton kehitystä vuoden loppua kohden. Huhtamaki 
Delta vaikutti myönteisesti segmentin tulokseen.  
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Huhtamäki ilmoitti 16.9.2016 investoivansa noin 15 milj. euroa Etelä-Kiinan Guangzhoussa sijaitsevan 
tuotantoyksikkönsä laajentamiseen ja modernisointiin. Pääosa investoinnista ajoittuu vuoden 2016 jälkipuoliskolle ja 
vuoden 2017 alkuun. Modernisoinnin odotetaan valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. 
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North America 

Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille tarjoilupakkauksia, Chinet®-kerta-astioita, sekä jäätelö- ja muita 
kuluttajatuotepakkauksia. Segmentillä on tuotantoa Yhdysvalloissa ja Meksikossa. 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos FY 2016 FY 2015 Muutos 

Liikevaihto 259,8 244,2 6 % 1 005,1 947,7 6 % 

Liikevoitto 25,1 23,2 8 % 107,6 88,2 22 % 

     Prosentti 9,7 % 9,5 %  10,7 % 9,3 %  

RONA    16,3 % 14,1 %  

Investoinnit 62,1 12,0 418 % 97,9 40,9 139 % 

Operatiivinen rahavirta -13,0 33,0 -139 % 40,4 61,1 -34 % 

 
Q4 2016  

Markkinaolosuhteet Yhdysvalloissa olivat yleisesti ottaen vakaat. Vähittäiskaupassa myytävien kerta-astioiden kysynnän 
kehitys jatkui suotuisana loppuvuoden juhlakauden piristäessä markkinoita. Tarjoilupakkausten kysyntä kehittyi 
tasaisesti, kun taas jäätelöpakkausten kysyntä oli edelleen laimeaa. Raaka-aineiden ja muiden keskeisten 
tuotantopanosten hinnat säilyivät suhteellisen vakaina, mutta muoviraaka-aineiden, energian ja rahdin hinnat nousivat 
hieman vuoden loppua kohden.  

North America -segmentin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisen kasvun ollessa 5 %. Vähittäiskaupassa myytävien kerta-
astioiden liikevaihto kasvoi voimakkaimmin kaupan omilla tuotemerkeillä myytävien kerta-astioiden menekin 
vauhdittamana. Myös tarjoilupakkausten ja Chinet®-merkkisten kerta-astioiden myynti kehittyi suotuisasti. 
Jäätelöpakkausten myynti laski.  

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta segmentin raportoituun liikevaihtoon.  

Segmentin kannattavuus parani. Liikevoiton kasvu oli hyvän operatiivisen tehokkuuden ja etenkin 
vähittäiskauppaliiketoiminnan vahvan volyymikehityksen ansiota. Liikevoiton kasvua tukivat myös jatkuvat 
parannustoimenpiteet. Kasvaneet investoinnit rasittivat segmentin operatiivista rahavirtaa. 

Vuosi 2016  

Toimintaympäristö Yhdysvalloissa säilyi vakaana läpi vuoden tarjoilupakkausten ja vähittäiskaupassa myytävien kerta-
astioiden kysynnän kasvaessa tasaisesti. Jäätelöpakkausten kysyntä jatkui laimeana. Kartongin ja kierrätyskuidun hinnat 
olivat vakaat, kun taas muoviraaka-aineiden hinnat nousivat maltillisesti vuoden aikana.  

North America -segmentin liikevaihdon kasvu oli vahvaa vertailukelpoisen kasvun ollessa 6 %. Kasvua vauhditti sekä 
vähittäiskaupan omilla tuotemerkeillä että Chinet®-merkillä myytävien kerta-astioiden hyvä volyymikehitys. 
Tarjoilupakkausten myynti kehittyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla vahvasti vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla 
tehtyjen uusien toimitussopimusten ansiosta. Segmentin liikevaihdon kehitystä tuki myös vahva kausiluonteinen kysyntä 
sekä kesä- että talvisesonkien aikana. Jäätelöpakkausten myynti laski haastavissa markkinaolosuhteissa.  

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta segmentin raportoituun liikevaihtoon.  

Segmentin liikevoitto parani merkittävästi erityisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Liikevoiton kasvua tukivat 
liikevaihdon hyvä kehitys, verrattain vakaat tuotantopanosten hinnat ja hyvä operatiivinen tehokkuus.  

Huhtamäki ilmoitti 19.9.2016 investoivansa noin 100 milj. Yhdysvaltain dollaria uuden huippuluokan tuotantolaitoksen ja 
jakelukeskuksen perustamiseen Goodyeariin, Yhdysvaltain Arizonaan. Pääosa investoinnista ajoittuu vuosille 2016–
2017 ja tuotantotoiminnan on suunniteltu alkavan loppuvuonna 2017. 
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Flexible Packaging 

Joustopakkauksia käytetään kuluttajatuotteiden, kuten elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja terveydenhoitotuotteiden, 
pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa. 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos FY 2016 FY 2015 Muutos 

Liikevaihto 213,9 214,5 0 % 868,6 868,9 0 % 

Liikevoitto 17,6 18,3 -4 % 73,8 68,8 7 % 

     Prosentti 8,2 % 8,5 %  8,5 % 7,9 %  

RONA    11,6 % 12,3 %  

Investoinnit 11,0 9,5 16 % 25,7 31,6 -19 % 

Operatiivinen rahavirta 36,2 18,7 94 % 87,9 63,5 38 % 

 
Q4 2016 

Euroopassa eläinruokapakkausten kysyntä oli hyvää, kun taas elintarvike-, kodinhoito- ja hygieniatuotteiden pakkausten 
kysyntä oli laimeaa. Intiassa marraskuun alussa toteutetun seteliuudistuksen negatiivinen vaikutus kuluttajakysyntään 
heijastui myös joustopakkausten kysyntään. Valuuttakurssien vaihtelusta ja valuuttasääntelyn tiukentumisesta johtuva 
toimintaympäristön epävarmuus vaikutti edelleen negatiivisesti Afrikkaan suuntautuvaan vientiin. Muoviraaka-aineiden 
hinnat olivat verrattain vakaat.  

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto laski johtuen Intian paikallisen myynnin ja Afrikan viennin laimeasta 
kehityksestä. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli -3 %. Liikevaihto kasvoi Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa. 

Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta segmentin raportoituun liikevaihtoon. 

Segmentin liikevoitto heikkeni hieman. Hyvä kustannusten ja katteiden hallinta ei riittänyt kompensoimaan liikevaihdon 
laskun negatiivista vaikutusta liikevoittoon. Liikevaihdon säilyminen ennallaan Intiassa vaikutti negatiivisesti segmentin 
liikevoittoon.  

Vuosi 2016 

Joustopakkausten kysyntä Euroopassa oli vaatimatonta läpi vuoden, kun taas Kaakkois-Aasian markkinoilla vire säilyi 
verrattain positiivisena. Intiassa joustopakkausten kysyntä kehittyi myönteisesti marraskuussa toteutettuun kysyntää 
heikentäneeseen seteliuudistukseen asti. Valuuttakurssien vaihtelusta ja valuuttasääntelyn tiukentumisesta johtuva 
toimintaympäristön epävarmuus vaikutti negatiivisesti Afrikkaan suuntautuvaan vientiin. Muoviraaka-aineiden hinnat 
olivat verrattain vakaat. 

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto laski hieman vertailukelpoisen kasvun ollessa -1 %. Segmentin volyymikehitys 
oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, mutta raaka-aineiden alhaiset hinnat laskivat myyntihintoja, mikä heikensi 
liikevaihdon vertailukelpoista kasvua. Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa liikevaihto kasvoi hyvän volyymikehityksen myötä. 
Vienti Afrikkaan laski.  

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -11 milj. euroa. 

Segmentin liikevoitto parani. Liikevoiton kasvua tukivat pääasiassa tehokas kustannusten hallinta, raaka-aineiden 
suotuisat hinnat ja hyvä volyymikehitys.  

Huhtamäki ilmoitti 25.10.2016 perustavansa kolme uutta tuotantolaitosta vauhdittaakseen Flexible 
Packaging -segmenttinsä kasvua. Suurin uusista yksiköistä perustetaan Suur-Kairon alueelle Egyptiin ja kaksi muuta 
Koillis-Intiaan. Lisäksi Mumbain alueella sijaitseva etikettejä valmistava yksikkö muuttaa ja se modernisoidaan. 
Investointien odotetaan olevan kokonaisuudessaan noin 26 milj. euroa. Pääosan niistä odotetaan ajoittuvan vuosille 
2016–2017. 
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Molded Fiber 

Kierrätetystä kuidusta valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille ja hedelmille. Segmentillä on tuotantoa 
Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. 

milj. euroa Q4 2016 Q4 2015 Muutos FY 2016 FY 2015 Muutos 

Liikevaihto 69,0 66,5 4 % 267,8 260,3 3 % 

Liikevoitto 9,9 8,0 24 % 34,6 33,5 3 % 

     Prosentti 14,3 % 12,0 %  12,9 % 12,9 %  

RONA    16,4 % 17,7 %  

Investoinnit 10,7 18,4 -42 % 27,6 34,1 -19 % 

Operatiivinen rahavirta 5,1 -5,3 196 % 16,7 9,9 69 % 

 
Q4 2016 

Kuitupohjaisten kananmunapakkausten kysyntä oli hyvää kaikilla markkinoilla lukuun ottamatta Etelä-Amerikkaa, missä 
Brasilian haastava taloustilanne johti kysynnän laskuun. Euroopassa vire oli positiivinen juhlapyhien piristäessä kysyntää. 
Raaka-aineiden hinnat olivat vakaat kaikilla markkinoilla. 

Molded Fiber -segmentin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisen kasvun ollessa 6 %. Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta 
Euroopassa vahvan volyymikasvun ja Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Tšekin tasavallassa käyttöön otetun 
lisäkapasiteetin hyvän käyttöasteen ansiosta. Liikevaihto kasvoi myös Afrikassa uuden liiketoiminnan ja lisäkapasiteetin 
täysimittaisen käyttöönoton seurauksena. Etelä-Amerikassa liikevaihto laski. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -2 milj. euroa. 

Segmentin liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun ja parantuneen operatiivisen tehokkuuden myötä.   

Vuosi 2016 

Olosuhteet kuitupohjaisten kananmunapakkausten markkinoilla olivat suhteellisen vakaat. Kysyntä kasvoi Euroopassa ja 
muilla keskeisillä markkinoilla Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta. Kierrätyskuidun hinnat liikkuivat maltillisesti vuoden 
aikana keskihintojen ollessa hieman korkeammalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Kilpailu jatkui kireänä. 

Molded Fiber -segmentin liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 5 %. Liikevaihdon kasvua vauhditti pääasiassa Isossa-
Britanniassa ja Itä-Euroopassa hiljattain käyttöön otettu lisäkapasiteetti. Hyvä volyymikehitys Euroopassa myötävaikutti 
liikevaihdon kasvuun. Etelä-Amerikassa liikevaihto laski. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -11 milj. euroa. 

Segmentin liikevoitto parani hyvän volyymikasvun, vahvan operatiivisen tehokkuuden ja kustannusten tehokkaan 
hallinnan myötä. 
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Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli vuoden 2016 lopussa 17 076 henkilöä (15 844 henkilöä). Henkilöstömäärän kasvu johtui 
pääosin yritysostoista ja kaikissa liiketoimintasegmenteissä tehdyistä kasvuinvestoinneista. Henkilöstömäärä jakautui 
segmenteittäin seuraavasti: Foodservice Europe-Asia-Oceania 4 945 (4 188), North America 3 778 (3 553), Flexible 
Packaging 6 566 (6 358), Molded Fiber 1 715 (1 682) ja muut toiminnot, mukaan lukien konsernitoiminnot Suomessa, 
72 (63). Henkilöstöä oli keskimäärin 16 638 (15 987).  

Muutokset johdossa 

Petr Domin, aiemmin Molded Fiber -segmentin väliaikainen johtaja, nimitettiin Molded Fiber -segmentin johtajaksi ja 
konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.7.2016 alkaen. 

Osakepääoma ja osakkeenomistajat 

Vuoden 2016 lopussa Huhtamäki Oyj:n (”yhtiö”) rekisteröity osakepääoma oli 366 milj. euroa (366 milj. euroa), jota 
vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 107 760 385 (107 760 385). Luku sisältää 3 903 846 (4 063 906) yhtiön 
hallussa olevaa omaa osaketta. Omat osakkeet edustivat 3,6 % (3,8 %) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä. Liikkeessä 
olevien osakkeiden määrä omia osakkeita lukuun ottamatta oli 103 856 539 (103 696 479). Osakekohtaisissa 
laskelmissa käytetty keskimääräinen liikkeessä olevien osakkeiden määrä oli 103 822 029 (103 665 405). Lukuun eivät 
sisälly yhtiön hallussa olevat omat osakkeet.  

Yhtiöllä oli 26 407 (24 484) rekisteröityä osakkeenomistajaa vuoden 2016 lopussa. Ulkomaisessa omistuksessa olevien 
osakkeiden osuus osakekannasta mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeet oli 48 % (50 %). 

Kaupankäynti yhtiön osakkeella 

Vuonna 2016 Huhtamäki Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä pohjoismaiset suuret yhtiöt (Large Cap) -listan 
teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaluokassa ja se oli mukana Nasdaq Helsinki 25 -indeksissä. 

Vuoden 2016 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 664 milj. euroa (3 474 milj. euroa) ilman yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. Osakkeen kurssi nousi vuoden alusta 5 %, ja vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssi oli 
35,28 euroa (33,50 euroa). Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta oli 35,77 euroa (28,72 euroa). 
Korkein kaupantekokurssi oli 42,33 euroa ja alin 27,14 euroa. 

Vuonna 2016 osakkeen kokonaisvaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 2 071 milj. euroa (1 787 milj. euroa). Kaupankäynnin 
volyymi oli 58 milj. (62 milj.) osaketta ja sitä vastaava päiväkeskiarvo 228 902 (247 918) osaketta. Osakkeen 
kokonaisvaihto sisältäen kaupankäynnin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla kuten BATS Chi-X ja Turquoise oli yhteensä 
5 993 milj. euroa (3 898 milj. euroa). Vuoden aikana 65 % (54 %) kaikesta kaupankäynnistä tapahtui Nasdaq Helsinki Oy:n 
ulkopuolella. (Lähde: Fidessa Fragmentation Index, www.fragmentation.fidessa.com) 

Vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21.4.2016. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja 
sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2015 päätettiin maksaa osinkoa 0,66 euroa osakkeelta. 
Vuotta aiemmin osinkoa maksettiin 0,60 euroa osakkeelta. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen seitsemän jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Pekka Ala-Pietilä, William R. 
Barker, Rolf Börjesson, Jukka Suominen ja Sandra Turner sekä uutena jäsenenä Doug Baillie. Hallitus valitsi 
puheenjohtajakseen Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajakseen Jukka Suomisen. 

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2016 valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena 
tilintarkastajana on toiminut Harri Pärssinen, KHT. 

http://www.fragmentation.fidessa.com/
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta sekä 
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden 
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 14 000 000 osaketta kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 
10 000 000 kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Raaka-aineiden ja energian nopeiden hinnanvaihtelujen sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin 
liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yleiset poliittiset, taloustilanteen tai 
rahoitusmarkkinoiden muutokset saattavat vaikuttaa kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä 
liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen.  

Näkymät vuodelle 2017 

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina vuonna 2017. Konsernilla on hyvä 
taloudellinen asema ja kyky tuottaa positiivista rahavirtaa, mikä mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien 
hyödyntämisen. Investointien määrän odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2016 investointien 
kohdistuessa pääosin liiketoiminnan laajentamiseen.  

Osinkoehdotus 

Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2016 oli 664 milj. euroa (696 milj. euroa). Yhtiön hallitus ehdottaa 
yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 0,73 euroa (0,66 euroa) osakkeelta. 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2017 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2017 kello 11.00 alkaen Messukeskuksessa, 
osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. 

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2017 

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2017 seuraavasti: 

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 27.4. 
Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2017 21.7. 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017 26.10. 

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 julkaistaan viikolla 8 Huhtamäen verkkosivuilla osoitteessa 
www.huhtamaki.fi. 

 

Espoossa 14.2.2017 

Huhtamäki Oyj 
Hallitus 
 



Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

milj. euroa Q1-Q4 2016 Q1-Q4 2015 Q4 2016 Q4 2015

Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 2 865,0 2 726,4 731,5 690,5

Hankinnan ja valmistuksen kulut -2 355,8 -2 255,5 -606,3 -570,8

Bruttokate 509,2 470,9 125,2 119,7

Liiketoiminnan muut tuotot 24,7 18,3 5,2 5,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut -75,4 -74,1 -19,9 -19,9

Tutkimus ja kehitys -17,2 -15,7 -3,7 -4,0

Hallinnon kulut -162,7 -156,3 -40,7 -44,7

Liiketoiminnan muut kulut -14,4 -30,3 -2,6 -1,0

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 2,0 2,1 0,4 0,5

-243,0 -256,0 -61,3 -64,0

Liikevoitto 266,2 214,9 63,9 55,7

Rahoitustuotot 5,3 4,9 1,6 1,7

Rahoituskulut -32,2 -39,1 -8,6 -8,8

Voitto ennen veroja 239,3 180,7 56,9 48,6

Tuloverot -47,8 -29,3 -12,9 -8,4

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 191,5 151,4 44,0 40,2

Lopetetut toiminnot

Tulos liiketoimintojen myynnistä - -1,3 - -

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - -1,3 - -

Tilikauden voitto 191,5 150,1 44,0 40,2

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

   Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 187,8 148,2 43,5 39,4

   Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - -1,3 - -

  Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 187,8 146,9 43,5 39,4

Määräysvallattomille omistajille

   Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 3,7 3,2 0,5 0,8

   Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista - - - -

 Tilikauden voitto määräysvallattomille omistajille 3,7 3,2 0,5 0,8

Osakekohtainen tulos, euroa

Jatkuvien toimintojen tilikauden voitosta 1,81 1,43 0,42 0,38

Lopetettujen toimintojen tilikauden tuloksesta - -0,01 - -

Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 1,81 1,42 0,42 0,38

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

Jatkuvien toimintojen tilikauden voitosta 1,80 1,43 0,42 0,38

Lopetettujen toimintojen tilikauden tuloksesta - -0,01 - -

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos 1,80 1,42 0,42 0,38
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milj. euroa Q1-Q4 2016 Q1-Q4 2015 Q4 2016 Q4 2015

Tilikauden voitto 191,5 150,1 44,0 40,2

Muut laajan tuloksen erät:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät -34,1 36,9 -34,1 37,7

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 6,2 -9,3 6,2 -9,6

Yhteensä -27,9 27,6 -27,9 28,1

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 44,2 51,7 64,4 21,4

Nettosijoitusten suojaukset -6,1 -23,4 -15,3 -6,2

Rahavirran suojaukset 0,7 -4,0 3,2 0,9

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -0,3 -0,1 -0,7 0,0

Yhteensä 38,5 24,2 51,6 16,1

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 10,6 51,8 23,7 44,2

Laaja tulos 202,1 201,9 67,7 84,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 198,4 198,7 67,2 83,6

Määräysvallattomille omistajille 3,7 3,2 0,5 0,8

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)
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Konsernitase (IFRS)

milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015

VARAT  

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 669,2 571,3

Muut aineettomat hyödykkeet 39,5 29,7

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 035,8 853,8

Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin 7,0 12,8

Myytävissä olevat sijoitukset 1,6 1,9

Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 4,6 4,1

Laskennalliset verosaamiset 58,6 50,9

Eläkesaatavat 55,8 48,8

Muut saamiset 9,6 8,6

1 881,7 1 581,9

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 401,9 385,7

Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 2,2 2,0

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 6,8 3,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset 476,1 438,7

Rahavarat 105,9 103,2

992,9 933,4

Varat yhteensä 2 874,6 2 515,3

OMA PÄÄOMA JA VELAT  

Osakepääoma 366,4 366,4

Ylikurssirahasto 115,0 115,0

Omat osakkeet -35,9 -37,3

Muuntoerot -11,4 -49,5

Arvonmuutos- ja muut rahastot -103,3 -75,8

Voittovarat 803,8 682,1

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 134,6 1 000,9

Määräysvallattomien omistajien osuus 47,6 35,1

Oma pääoma yhteensä 1 182,2 1 036,0

Pitkäaikaiset velat

Korolliset velat 520,8 503,1

Laskennalliset verovelat 92,2 78,4

Eläkevelvoitteet 229,2 199,2

Varaukset 26,4 27,9

Muut pitkäaikaiset velat 5,5 5,4

874,1 814,0

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat

Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 137,0 66,7

Lyhytaikaiset lainat 129,9 90,8

Varaukset 7,7 2,1

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 10,4 12,9

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 533,3 492,8

818,3 665,3

Velat yhteensä 1 692,4 1 479,3

Oma pääoma ja velat yhteensä 2 874,6 2 515,3

31.12.2016 31.12.2015

Nettovelka 675,0 551,3

Velkaantumisaste (gearing) 0,57 0,53
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)
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Oma pääoma 31.12.2014 366,4 115,0 -38,7 -77,8 -99,3 596,6 862,2 30,6 892,8

Maksetut osingot -62,2 -62,2 -62,2

Osakeperusteiset maksut 1,4 3,6 5,0 5,0

Tilikauden laaja tulos 28,3 23,5 146,9 198,7 3,2 201,9

Muut muutokset -2,8 -2,8 1,3 -1,5

Oma pääoma 31.12.2015 366,4 115,0 -37,3 -49,5 -75,8 682,1 1 000,9 35,1 1 036,0

Maksetut osingot -68,5 -68,5 -68,5

Osakeperusteiset maksut 1,4 5,8 7,2 7,2

Tilikauden laaja tulos 38,1 -27,5 187,8 198,4 3,7 202,1

Muut muutokset -3,4 -3,4 8,8 5,4

Oma pääoma 31.12.2016 366,4 115,0 -35,9 -11,4 -103,3 803,8 1 134,6 47,6 1 182,2

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
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milj. euroa Q1-Q4 2016 Q1-Q4 2015 Q4 2016 Q4 2015

Tilikauden voitto* 191,5 150,1 44,0 40,2

Oikaisut* 185,2 164,6 47,7 41,3

Poistot* 113,9 104,5 29,8 26,7

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta* -0,1 -2,1 -0,3 -0,5

Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot* -0,1 -0,1 0,0 0,1

Rahoitustuotot ja -kulut* 26,9 34,2 7,0 7,1

Tuloverot* 47,8 29,3 12,9 8,4

Muut oikaisut* -3,2 -1,2 -1,7 -0,5

Vaihto-omaisuuden muutos* 8,8 -28,3 23,1 17,9

Korottomien saamisten muutos* -11,1 -19,3 29,2 14,1

Korottomien velkojen muutos* -7,4 25,8 -5,0 6,4

Saadut osingot* 1,9 1,7 0,8 0,7

Saadut korot* 1,3 1,2 0,4 0,5

Maksetut korot* -20,4 -25,7 -1,7 -2,7

Muut rahoituserät* -1,5 -3,3 -0,5 -1,1

Maksetut verot* -50,8 -29,1 -12,7 -13,8

Liiketoiminnan nettorahavirta 297,5 237,7 125,3 103,5

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin* -199,1 -146,9 -103,9 -50,5

Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot* 1,9 0,4 0,3 0,0

Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat -120,7 -210,8 -2,8 -

Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 1,4 1,2 0,2 0,2

Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys -1,7 -0,7 -1,2 0,0

Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys 2,0 5,4 0,7 4,0

Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys -2,0 -4,8 0,0 -3,0

Investointien nettorahavirta -318,2 -356,2 -106,7 -49,3

Pitkäaikaisten lainojen nostot 174,1 40,0 7,4 11,9

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -179,1 -94,5 -9,4 -14,2

Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 040,4 988,5 739,8 419,9

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 943,2 -1 009,6 -756,5 -452,7

Maksetut osingot -68,5 -62,2 - -

Rahoituksen nettorahavirta 23,7 -137,8 -18,7 -35,1

4,0

Rahavarojen muutos 2,7 -247,6 4,2 21,9

Rahavirrasta johtuva 3,0 -256,3 -0,1 19,1

Valuuttakurssivaikutus -0,3 8,7 4,3 2,8

Rahavarat tilikauden alussa 103,2 350,8 101,7 81,3

Rahavarat tilikauden lopussa 105,9 103,2 105,9 103,2

Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät) 100,3 91,2 21,7 53,0

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

Segmentit

Liikevaihto

milj. euroa
Q1-Q4 

2016

Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1 

2016

Q1-Q4 

2015

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2

 2015

Q1 

2015

Foodservice Europe-Asia-Oceania 734,5 191,6 194,0 192,3 156,6 660,4 166,9 168,8 173,6 151,1

  Segmenttien välinen liikevaihto 6,5 1,4 1,2 1,6 2,3 7,1 1,8 0,7 1,8 2,8

North America 996,4 257,6 242,1 263,7 233,0 939,0 243,0 238,0 249,6 208,4

 Segmenttien välinen liikevaihto 8,7 2,2 2,3 2,0 2,2 8,7 1,2 2,3 2,9 2,3

Flexible Packaging 868,4 213,9 216,5 220,4 217,6 868,7 214,5 223,5 224,8 205,9

 Segmenttien välinen liikevaihto 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1

Molded Fiber 265,7 68,4 66,6 65,6 65,1 258,3 66,1 61,9 65,6 64,7

   Segmenttien välinen liikevaihto 2,1 0,6 0,5 0,6 0,4 2,0 0,4 0,5 0,6 0,5

Segmenttien välisen liikevaihdon

eliminointi -17,5 -4,2 -4,0 -4,3 -5,0 -18,0 -3,4 -3,6 -5,3 -5,7

Yhteensä 2 865,0 731,5 719,2 742,0 672,3 2 726,4 690,5 692,2 713,6 630,1

Liikevoitto

milj. euroa
Q1-Q4 

2016

Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1 

2016

Q1-Q4 

2015

Q4

 2015

Q3 

2015

Q2 

2015

Q1 

2015

Jatkuvat toiminnot

Foodservice Europe-Asia-Oceania¹ 61,5 13,8 18,3 17,4 12,0 52,4 10,3 13,8 16,4 11,9

North America 107,6 25,1 24,5 37,2 20,8 88,2 23,2 25,0 26,2 13,8

Flexible Packaging 73,8 17,6 18,2 19,1 18,9 68,8 18,3 15,7 17,8 17,0

Molded Fiber 34,6 9,9 8,3 8,2 8,2 33,5 8,0 7,9 9,0 8,6

Muut toiminnot² -11,3 -2,5 -2,4 -4,3 -2,1 -28,0 -4,1 0,0 -18,2 -5,7

Yhteensä jatkuvat toiminnot 1,2 266,2 63,9 66,9 77,6 57,8 214,9 55,7 62,4 51,2 45,6

Lopetetut toiminnot

Films³ - - - - - -1,3 - - -1,3 -

¹ Q1-Q4 2016 sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -1,7 milj. euroa, Q4 2016 -1,5 milj. euroa ja Q2 2016 -0,2 milj. euroa.

² Q1-Q4 2015 sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -22,6 milj. euroa, Q2 2015 -18,5 milj. euroa ja Q1 2015 -4,1 milj. euroa. 

³ Q1-Q4 2015 ja Q2 2015 sisältävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -1,3 milj. euroa.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Alla mainittuja laadintaperiaatteiden muutoksia 

lukuunottamatta tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Seuraavat muutetut 

standardit ja tulkinnat on otettu käyttöön 1.1.2016, mutta niillä ei ollut vaikutusta tilinpäätöstiedotteeseen:

• Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen: Aloite liitetiedoista. Muutokset selventävät ohjeistusta olennaisuuden käsitteen soveltamisessa 

ja tietojen esittämisestä tilinpäätöksessä ja liitetiedoissa. 

 • Muutos IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38:aan Aineettomat hyödykkeet. Tuottoihin perustuvaa poistomenetelmää 

ei ole sallittua käyttää aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistamiseen ja vain rajatuissa tapauksissa aineettomien hyödykkeiden 

poistamiseen.

• Muutos IAS 27:ään Erillistilinpäätös. Muutos sallii pääomaosuusmenetelmän soveltamisen erillistilinpäätöksessä. 

• Muutos IFRS11:een Yhteisjärjestelyt. Muutos koskee investointeja yhteisiin toimintoihin. 

• Vuosittaiset muutokset (2012-2014, syyskuu 2014). Vuosittaiset muutokset sisältävät pienempiä muutoksia neljään standardiin.

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liikevoiton alapuolisia eriä - rahoituseriä ja veroja - ei kohdisteta 

segmenteille. Ellei toisin mainita, kaikki tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa esitetyt luvut, mukaanlukien vuoden 2015 vastaavat ajanjaksot, 

käsittävät vain jatkuvat toiminnot.
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Käyttökate

milj. euroa
Q1-Q4 

2016

Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1 

2016

Q1-Q4 

2015

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2

 2015

Q1 

2015

Jatkuvat toiminnot

Foodservice Europe-Asia-Oceania¹ 93,6 22,5 26,9 25,5 18,7 79,2 17,2 20,4 23,3 18,3

North America 144,9 35,1 33,6 46,2 30,0 124,6 32,7 34,0 35,1 22,8

Flexible Packaging 103,8 25,5 25,7 26,5 26,1 96,6 25,2 22,9 25,2 23,3

Molded Fiber 48,2 12,9 11,9 11,7 11,7 46,4 11,2 11,2 12,2 11,8

Muut toiminnot² -10,4 -2,3 -2,0 -4,2 -1,9 -27,4 -3,9 0,1 -18,1 -5,5

Yhteensä jatkuvat toiminnot 1,2 380,1 93,7 96,1 105,7 84,6 319,4 82,4 88,6 77,7 70,7

Lopetetut toiminnot

Films³ - - - - - -1,3 - - -1,3 -

¹ Q1-Q4 2016 sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -1,7 milj. euroa, Q4 2016 -1,5 milj. euroa ja Q2 2016 -0,2 milj. euroa.

² Q1-Q4 2015 sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -22,6 milj. euroa, Q2 2015 -18,5 milj. euroa ja Q1 2015 -4,1 milj. euroa. 

³ Q1-Q4 2015 ja Q2 2015 sisältävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -1,3 milj. euroa.

Poistot

milj. euroa
Q1-Q4 

2016

Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1 

2016

Q1-Q4 

2015

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2

 2015

Q1 

2015

Foodservice Europe-Asia-Oceania 32,1 8,7 8,6 8,1 6,7 26,8 6,9 6,6 6,9 6,4

North America 37,3 10,0 9,1 9,0 9,2 36,4 9,5 9,0 8,9 9,0

Flexible Packaging 30,0 7,9 7,5 7,4 7,2 27,8 6,9 7,2 7,4 6,3

Molded Fiber 13,6 3,0 3,6 3,5 3,5 12,9 3,2 3,3 3,2 3,2

Muut toiminnot 0,9 0,2 0,4 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2

Yhteensä 113,9 29,8 29,2 28,1 26,8 104,5 26,7 26,2 26,5 25,1

Segmenteille kohdistetut nettovarat4

milj. euroa
Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1 

2016

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2

 2015

Q1 

2015

Foodservice Europe-Asia-Oceania 534,5 520,3 514,6 366,9 371,5 372,9 385,0 377,7

North America 727,0 654,2 654,3 631,1 638,9 634,8 643,0 653,5

Flexible Packaging 644,9 639,8 648,3 631,9 611,3 604,1 608,5 630,8

Molded Fiber 220,5 216,6 215,1 202,6 197,8 192,5 189,5 189,1

Segmentit (jatkoa) 

4 
Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin, muut pitkäaikaiset saamiset, vaihto-omaisuuden, 

myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat (poislukien kertyneet korkovelat).
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Segmentit (jatkoa) 

Investoinnit

milj. euroa
Q1-Q4 

2016

Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1 

2016

Q1-Q4

 2015

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2

 2015

Q1 

2015

Foodservice Europe-Asia-Oceania 46,9 19,6 13,8 8,2 5,3 39,6 10,2 12,1 9,8 7,5

North America 97,9 62,1 12,4 13,0 10,4 40,9 12,0 11,2 9,8 7,9

Flexible Packaging 25,7 11,0 4,9 5,7 4,1 31,6 9,5 5,2 11,1 5,8

Molded Fiber 27,6 10,7 7,9 4,7 4,3 34,1 18,4 6,3 6,0 3,4

Muut toiminnot 1,0 0,5 0,2 0,1 0,2 0,7 0,4 0,0 0,2 0,1

Yhteensä 199,1 103,9 39,2 31,7 24,3 146,9 50,5 34,8 36,9 24,7

RONA (12 kk liukuva)

milj. euroa
Q4 

2016

Q3 

2016

Q2

 2016

Q1 

2016

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2

 2015

Q1

 2015

Foodservice Europe-Asia-Oceania 13,3% 13,5% 13,3% 14,0% 14,2% 15,2% 16,2% 17,2%

North America 16,3% 16,5% 16,6% 14,9% 14,1% 12,0% 9,5% 7,6%

Flexible Packaging 11,6% 11,9% 11,6% 11,5% 12,3% 12,4% 12,8% 12,9%

Molded Fiber 16,4% 16,0% 16,2% 17,1% 17,7% 19,1% 19,2% 20,4%

Operatiivinen rahavirta

milj. euroa
Q1-Q4 

2016

Q4 

2016

Q3 

2016

Q2 

2016

Q1

 2016

Q1-Q4 

2015

Q4 

2015

Q3 

2015

Q2 

2015

Q1 

2015

Foodservice Europe-Asia-Oceania 38,0 7,7 7,2 13,7 9,4 35,4 11,8 10,0 7,7 5,9

North America 40,4 -13,0 21,0 22,1 10,3 61,1 33,0 31,7 10,1 -13,7

Flexible Packaging 87,9 36,2 27,2 7,8 16,7 63,5 18,7 9,5 22,5 12,8

Molded Fiber 16,7 5,1 3,5 4,2 3,9 9,9 -5,3 4,0 7,5 3,7

Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liiketulos muodostavat konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen.
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Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen yhdistellyt arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

milj. euroa

4,9

33,3

10,4

10,1

3,7

62,4

-1,9

-18,8

-10,3

-31,0

31,4

-8,9

24,9

14,4

33,0

Hankittujen liiketoimintojen yhdistelty rahavirtavaikutus

milj. euroa

Kauppahinta, rahana maksettava -33,0

3,7

-0,9

-30,2

Vastike

Hankinnan kohteen rahavarat

Hankintaan liittyvät kulut

Nettorahavirtavaikutus hankinnasta

Hankittujen liiketoimintojen yhdistelty liikevaihto hankintahetkestä lähtien 36,5 milj. euroa ja tilikauden voitto 2,4 milj. euroa 

sisältyvät konsernin tuloslaskelmaan. Hankittujen liiketoimintojen liikevaihdolla tai tilikauden voitolla ei olisi ollut olennaista 

vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan, jos tilikauden aikana toteutuneet hankinnat olisi yhdistetty konsernitilinpäätökseen tilikauden 

2016 alusta lähtien.

Uudelleenarvostus

Vaihto-omaisuus

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Rahavarat

Varat yhteensä

Laskennalliset verovelat

Lainat

Ostovelat ja muut velat

Velat yhteensä

Nettovarallisuus yhteensä

Määräysvallattomien omistajien osuus

Liikearvo

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Liiketoimintojen yhdistäminen

30. tammikuuta 2015 Huhtamäki saattoi päätökseen yksityisomistuksessa olleen joustopakkauksia valmistavan Positive Packaging -yhtiön oston. 

Yhtiöllä on yhdeksän tuotantolaitosta Intiassa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä merkittävää liiketoimintaa Afrikassa ja muilla 

vientimarkkinoilla. Tarkastelujakso päättyi tammikuussa 2016. Esitetyt varat, velat ja liikearvo eivät ole muuttuneet vuoden 2015 tilinpäätöksessä 

esitetyistä.

29. tammikuuta 2016 Huhtamäki saattoi päätökseen yksityisomistuksessa olleen joustopakkauskalvoja ja etikettejä valmistavan FIOMO-yhtiön 

oston Tšekin tasavallassa. Yritysostolla Huhtamäki laajensi joustopakkausten valmistustaan Itä-Eurooppaan. Ostettu liiketoiminta on liitetty osaksi 

Flexible Packaging -liiketoimintasegmenttiä 1.2.2016 alkaen. Liikearvon odotetaan olevan verotuksessa vähennyskelvoton. Käteisellä maksettava 

kauppahinta oli 26,4 milj. euroa. Hankintaan liittyvät 0,5 milj. euron suuruiset neuvonta- ja muut palvelupalkkiot on kirjattu konsernin 

tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. 

22. maaliskuuta 2016 Huhtamäki laajensi pitkäaikaista yhteistyötään Olayan Saudi Holding Companyn (OSHCO) kanssa Arabian Paper Products 

Companyssa (APPCO) kasvattamalla omistusosuutensa APPCO:ssa 50 %:iin. Osakassopimuksen uudistamisen myötä yhtiöstä saatiin määräysvalta 

ja aikaisempi osakkuusyritys on yhdistelty tytäryhtiönä Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiin 1.4.2016 alkaen. Liikearvon 

odotetaan olevan verotuksessa vähennyskelvoton. Lisäosakkeiden hankinnan käteisellä maksettava kauppahinta oli 3,6 milj. euroa. Hankintaan 

liittyvät 0,1 milj. euron suuruiset neuvonta- ja muut palvelupalkkiot on kirjattu konsernin tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. Kaupan 

seurauksena kauppahinnan mukaisen uudelleenarvostuksen ja aiemman oman pääoman ehtoisen osuuden välinen erotus 7,8 milj. euroa on 

tuloutettu. 

Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet

22. heinäkuuta 2016 Huhtamäki osti 51 %:a yksityisomistuksessa olleesta Mumbaissa, Intiassa toimivasta kartonkikuppeja valmistavasta Val Pack 

Solutions Private Limitedistä. Ostettu liiketoiminta on liitetty osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 22.7.2016 alkaen. 

Liikearvon odotetaan olevan verotuksessa vähennyskelvoton. Käteisellä maksettava kauppahinta oli 3,0 milj. euroa. Hankintaan liittyvät 0,3 milj. 

euron suuruiset neuvonta- ja muut palvelupalkkiot on kirjattu konsernin tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. 
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Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:

milj. euroa

8,3

35,3

5,7

14,7

1,0

65,0

-3,4

-11,8

-22,1

-37,3

27,7

64,7

92,4

Hankitun liiketoiminnon rahavirtavaikutus

milj. euroa

Kauppahinta, rahana maksettava -92,4

1,0

-1,4

-92,8Nettorahavirtavaikutus hankinnasta

Hankitun liiketoiminnon liikevaihto hankintahetkestä lähtien 44,7 milj. euroa ja tilikauden voitto 3,1 milj. euroa sisältyvät konsernin 

tuloslaskelmaan. Konsernin liikevaihto tilikaudella olisi ollut 2 886,6 milj. euroa ja tilikauden voitto 192,1 milj. euroa, jos tilikauden 

aikana toteutunut hankinta olisi yhdistetty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2016 alusta lähtien.

Velat yhteensä

Nettovarallisuus yhteensä

Liikearvo

Vastike

Hankinnan kohteen rahavarat

Hankintaan liittyvät kulut

Ostovelat ja muut velat

Liiketoimintojen yhdistäminen

19. toukokuuta 2016 Huhtamäki saattoi päätökseen yksityisomistuksessa olleen taivekartonkipakkauksia valmistavan pohjoisirlantilaisen Delta 

Print and Packaging Limited -yhtiön sekä sen puolalaisen sisaryhtiön European Packaging Solutions Poland Sp. Z o.o. oston. Yritysostolla Huhtamäki 

jatkoi ruuan ja juoman pakkaamiseen keskittyvän kasvustrategiansa toteuttamista ja laajensi liiketoimintaansa taivekartonkipakkauksiin myös 

Euroopassa. Ostettu liiketoiminta on liitetty osaksi Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmenttiä 1.5.2016 alkaen. Liikearvon 

odotetaan olevan verotuksessa vähennyskelvoton. Käteisellä maksettava kauppahinta oli 92,4 milj. euroa. Hankintaan liittyvät 1,4 milj. euron 

suuruiset neuvonta- ja muut palvelupalkkiot on kirjattu konsernin tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. 

Sopimuksiin perustuvat asiakassuhteet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Vaihto-omaisuus

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Rahavarat

Varat yhteensä

Laskennalliset verovelat

Lainat
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Muita tietoja

Q1-Q4 2016 Q1-Q4 2015

Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 10,93 9,65

ROE -% (12 kk liukuva) 17,6 15,6

ROI -% (12 kk liukuva) 14,7 13,3

Henkilöstö 17 076 15 844

Voitto ennen veroja (milj. euroa) 239,3 180,7

105,3 97,7

Poistot aineettomista hyödykkeistä (milj. euroa) 8,6 6,8

Vastuut

milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015

Kiinnitykset - 0,0

Takaukset - 0,5

Leasing-vastuut 81,9 67,4

Investointisitoumukset 70,5 30,4

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat

milj. euroa 31.12.2016 31.12.2015

Johdannaisvarat

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 2,5 2,4

Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus - -

Valuuttatermiinit, rahoitukseen liittyvä 0,5 2,0

Valuuttaoptiot, transaktioriskin suojaus 0,6 0,4

Koronvaihtosopimukset 5,1 3,8

Sähkötermiinit 0,1 0,0

Myytävissä olevat sijoitukset 1,6 1,9

Johdannaisvelat

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 3,3 1,5

Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 8,5 2,2

Valuuttatermiinit, rahoitukseen liittyvä 4,5 1,3

Valuuttaoptiot, transaktioriskin suojaus 0,5 0,1

Koronvaihtosopimukset 0,7 1,8

Sähkötermiinit 0,1 0,3

31.12.2016 31.12.2015

milj. euroa Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot

Pitkäaikaiset 520,8 520,9 503,1 502,1

Lyhytaikaiset 266,9 266,9 157,5 157,5

Yhteensä 787,7 787,8 660,6 659,6

Poistot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä (milj. euroa)

Avainluvut

Korolliset velat

Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on johdettu epäsuorasti markkinahinnoista. Ainoastaan sähkötermiinien 

käyvät arvot perustuvat toimivilla markkinoilla noteerattuihin hintoihin. Myytävissä oleviin sijoituksiin luokitellaan noteeratut ja noteeraamattomat 

osakkeet. Noteeratut osakkeet on arvostettu käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet esitetään hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei 

ole luotettavasti saatavilla.
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Q1-Q4 2016 Q1-Q4 2015 31.12.2016 31.12.2015

AUD 1 = 0,6716 0,6774 AUD 1 = 0,6894 0,6713

GBP 1 = 1,2214 1,3776 GBP 1 = 1,1723 1,3625

INR 1 = 0,0134 0,0141 INR 1 = 0,0141 0,0139

RUB 1 = 0,0135 0,0147 RUB 1 = 0,0158 0,0124

THB 1 = 0,0256 0,0263 THB 1 = 0,0266 0,0255

USD 1 = 0,9035 0,9015 USD 1 = 0,9567 0,9185

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Käyttökate =

Velkaantumisaste (gearing) =

Sidotun pääoman tuotto (RONA) =

Operatiivinen rahavirta =

Oma pääoma osaketta kohti =

Oman pääoman tuotto (ROE) =

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =

Tase, kuukauden lopun kurssi:

Muita tietoja (jatkoa)
Valuuttojen muunnoskurssit

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista - määräysvallattomien omistajien osuus

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

Jatkuvien toimintojen tilikauden voiton 

osakekohtainen tulos = 

Tuloslaskelma, keskikurssi:

IFRS:n mukaiset tunnusluvut

 1.7.2016 alkaen valuuttojen kuukauden lopun muunnoskurssit ovat kuukauden viimeistä arkipäivää edeltävän päivän kursseja, johtuen Euroopan keskuspankin (EKP) 

euroviitekurssien julkaisuajankohdan muutoksesta.

Emoyhtiön omistajille kuuluva  

osakekohtainen tulos =

Lopetettujen toimintojen tilikauden voiton

osakekohtainen tulos =

Laimennettu tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista - määräysvallattomien omistajien 

osuus

Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

Laimennettu tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista - määräysvallattomien omistajien osuus

Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

Jatkuvien toimintojen tilikauden voiton laimennus-

vaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos =

Tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista - määräysvallattomien omistajien osuus

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

Puhelin 010 686 7000, Faksi 010 686 7992, www.huhtamaki.com

Kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0140879-6 

Huhtamäki Oyj, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo

Lopetettujen toimintojen tilikauden voiton laimennus-

vaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos =

Laimennettu tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus

Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä

Korolliset nettovelat

Oma pääoma yhteensä

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennus-

vaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos =

100 x (Voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut)

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä)

100 x Tilikauden voitto

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kauden lopussa

Liikevoitto + poistot - investoinnit + käyttöomaisuuden myynnit +/- vaihto-omaisuuden, 

myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos

100 x Liikevoitto (12 kk liukuva) 

Nettovarat (12 kk liukuva)

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Liikevoitto + poistot 

Yllä kerrottujen IFRS:n mukaisten ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi Huhtamäki saattaa käyttää raporteissaan oikaistuja tunnuslukuja, jotka on johdettu IFRS:n 

mukaisista tai vaihtoehtoisista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Oikaistut tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia 

tunnuslukuja, vaan niitä käytetään IFRS-tunnuslukujen lisäksi.
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