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OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011—30.6.2011 (6 KK) 
 
Olvi-konsernin myönteinen kehitys jatkui. Myyntivolyymit ja liikevaihto 
kasvoivat edelleen konsernin kaikilla maantieteellisillä alueilla ja liikevoitto 
oli odotusten mukainen parantuen hieman edellisvuodesta.  
 
Tammi-kesäkuu lyhyesti: 
 
- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 14,6 prosentilla 254 (222) miljoonaan 
litraan 
- konsernin liikevaihto kasvoi 12,2 prosentilla 141,7 (126,3) miljoonaan euroon 
- konsernin liikevoitto oli 13,8 (13,3) miljoonaa euroa parantuen 3,6 
prosentilla edellisvuodesta 
 
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT 
 

 1-6/2011 1-6/2010 Muutos % 1-12/2010 

Liikevaihto, MEUR 141,7 126,3      +12,2 267,5 

Liikevoitto, MEUR  13,8 13,3 +3,6 30,5 
Bruttoinvestoinnit, 
MEUR 22,2 13,8 +61,1 24,5 

Tulos/osake, EUR 0,28 0,52*) -46,2 1,21*) 

Oma pääoma/osake, EUR 5,34 5,51*) -3,1 6,13*) 

Omavaraisuusaste, %  43,9 44,8  54,7 

Velkaantumisaste, % 54,9 48,0  29,5 

     
*) Osakekohtaiset luvut on muutettu vertailukelpoisiksi. 
 
Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho totesi tulosjulkistuksen yhteydessä: ”Olvi-
konsernin tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli odotusten mukainen. 
Liikevoittomme parani hieman edellisvuodesta, mihin olemme tyytyväisiä. Kotimaa 
ja Baltia yhteensä paransivat tulostaan, Valko-Venäjän euromääräinen tulos 
heikkeni Valko-Venäjän ruplan devalvaation johdosta. Kokonaismarkkina-asemamme 
vahvistui koko toimialueellamme, ja vakavaraisuutemme säilyi hyvällä tasolla. 
Kasvua ja kannattavuuttamme tukevat investoinnit etenivät suunnitellusti”.    
 
OLVI-KONSERNIN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA 2011 
 
Tammi-kesäkuussa 2011 Olvi-konsernin myynti oli 254 (222) miljoonaa litraa. 
Kasvu oli 32 miljoonaa litraa, 14,6 prosenttia. Myyntivolyymit paranivat 
kaikilla toiminta-alueilla.  
 
Vuoden alkupuoliskolla kotimaan myynti kasvoi 7 miljoonalla, Baltian myynti 20 
miljoonalla ja Valko-Venäjän myynti 11 miljoonalla litralla.   
 
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 141,7 (126,3) miljoonaa euroa. Kasvu 
oli 15,4 miljoonaa euroa, 12,2 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla konsernin 
toiminta-alueilla hyvän myynnin kehityksen johdosta. 
 
Kotimaan liikevaihto oli 58,4 (53,0) miljoonaa euroa. Baltian tytäryhtiöiden 
liikevaihto oli 70,7 (60,6) miljoonaa euroa ja Valko-Venäjän liikevaihto 19,9 
(17,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi kotimaassa 5,4 miljoonaa euroa, 10,2 
prosenttia, Baltiassa 10,1 miljoonaa euroa, 16,7 prosenttia ja Valko-Venäjällä 
2,1 miljoonaa euroa, 11,7 prosenttia.  
 
Konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 13,8 (13,3) miljoonaa euroa, 9,8 
(10,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 0,5 miljoonaa euroa, 3,6 
prosenttia edellisvuodesta.  
 
 
 
 
 



Kotimaan liikevoitto parani 1,2 miljoonalla eurolla 7,1 (5,9) miljoonaan euroon. 
Kotimaan liikevoitto sisältää 1,5 (0,6 vuonna 2010) miljoonaa euroa käytöstä 
poistettujen tuotantokoneiden myynnistä johtuvaa myyntivoittoa. 
Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 0,3 miljoonaa euroa edellisvuodesta. 
Baltian yhteenlaskettu liikevoitto kasvoi 0,5 miljoonalla eurolla 6,7 (6,2) 
miljoonaan euroon. Valko-Venäjän liikevoitto jäi 0,4 miljoonaa euroa 
edellisvuodesta ruplan devalvoitumisen johdosta. Paikallisvaluutassa Valko-
Venäjän toimintojen liikevoitto parani edellisvuodesta.  
 
Konsernin katsauskauden tulos verojen jälkeen oli 5,4 (10,9) miljoonaa euroa. 
Muutoksen syynä olivat Valko-Venäjän ruplan devalvoitumisen aiheuttamat 
kurssitappiot.  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli 
vuoden alkupuoliskolla 0,28 (0,52) euroa (edellisvuoden osakekohtainen tulos on 
muutettu vertailukelpoiseksi). 
 
OLVI-KONSERNIN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS HUHTI-KESÄKUUSSA 2011 
 
Olvi-konsernin myynti vuoden toisella neljänneksellä oli 156 (135) miljoonaa 
litraa. Myynti kasvoi 21 miljoonaa litraa, 15,5 prosenttia. Kotimaan myynti 
kasvoi 7 miljoonalla litralla 44 (37) miljoonaan litraan, Baltian myynti 13 
miljoonalla 87 (74) miljoonaan ja Valko-Venäjän myynti 6 miljoonalla litralla 39 
(33) miljoonaan litraan. 
 
Konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 86,0 (76,8) miljoonaa euroa.  
Liikevaihto kasvoi 9,2 miljoonaa euroa, 12,0 prosenttia. Kotimaan liikevaihto 
oli 35,3 (30,3) miljoonaa euroa, Baltian liikevaihto 44,7 (38,2) miljoonaa euroa 
ja Valko-Venäjän liikevaihto 11,3 (12,0) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 10,4 (11,2) miljoonaa euroa, 
12,1 (14,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pieneni edellisvuoteen 
verrattuna 0,8 miljoonaa euroa, 7,2 prosenttia. Kotimaan liikevoitto kasvoi 0,3 
miljoonalla 3,9 (3,7) miljoonaan euroon, Baltian liikevoitto säilyi lähes 
edellisvuoden tasolla 5,7 (5,8) miljoonassa eurossa ja Valko-Venäjän liikevoitto 
pieneni 1,1 miljoonalla eurolla Valko-Venäjän ruplan devalvoitumisen johdosta.  
 
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-KESÄKUUSSA JA 
HUHTI-KESÄKUUSSA 2011 
 
Toiminnan kausiluonteisuus 
 
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien 
maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, 
vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen kausivaihtelujen ja sesonkien 
ominaispiirteiden mukaan. 
  
EMOYHTIÖ OLVI OYJ (Olvi) 
 
Tammi-kesäkuu 2011 
 
Suomen juomamarkkinat kasvoivat tammi-kesäkuussa Panimoteollisuusliiton tilaston 
mukaan yhteensä noin 4 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Myynti kasvoi 
kaikissa tuoteryhmissä, eniten kuitenkin kivennäisvesissä, lähes 13 prosenttia.  
Oluiden myynti kasvoi 2 prosenttia, siidereiden myynti noin 4 ja lonkeroiden 
myynti 6 prosenttia. Virvoitusjuomien myynnin kasvu oli 4 prosenttia. 
 
Olvin myynti kehittyi suotuisasti alkuvuoden aikana. Myyntiä kertyi tammi-
kesäkuussa 72 (65) miljoonaa litraa, kasvua 7 miljoonaa litraa, 10,9 prosenttia. 
Tuoteryhmistä lonkeroiden myynti kasvoi eniten, 20 prosenttia. Lonkeroiden 
myynnin kehitystä siivittivät Olvin Greippilonkeron, Karpalolonkeron ja 
Kultalonkeron ohella uusi OLVI Mojitolonkero.  
 
Myös oluiden ja kivennäisvesien myynti kasvoi selvästi, yli 14 prosenttia. 
Siidereiden ja virvoitusjuomien myynti laski edellisvuoteen verrattuna.  
 



Panimoteollisuusliiton tilaston mukaan tammi-kesäkuussa 2011 Olvin markkinaosuus 
alkoholijuomissa (oluet, siiderit ja lonkerot) nousi 22 prosentista yli 24 
prosenttiin. Kivennäisvesissä Olvin markkinaosuus pysyi 20 prosentissa ja 
virvoitusjuomissa se laski hieman ollen 3 (4) prosenttia. 
 
Olvin vienti ja verovapaa myynti kasvoi 17,7 prosentilla edellisvuoteen 
verrattuna ja sen osuus kokonaismyynnistä oli 3,5 (3,3) prosenttia. 
 
Emoyhtiön tammi-kesäkuun liikevaihto oli 58,4 (53,0) miljoonaa euroa, kasvua 5,4 
miljoonaa euroa, 10,2 prosenttia.  
 
Liikevoitto oli 7,1 (5,9) miljoonaa euroa, joka on 12,2 (11,2) prosenttia 
liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 1,2 miljoonalla eurolla, 19,7 prosentilla. 
Liikevoittoon sisältyy 1,5 (0,6 edellisenä vuonna) miljoonaa euroa käytöstä 
poistettujen tuotantokoneiden myynnistä saatua myyntivoittoa. Vertailukelpoinen 
liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,3 miljoonaa euroa, kun 
kertaluonteisia myyntivoittoja ei huomioida. 
 
Huhti-kesäkuu 2011 
 
Emoyhtiön myynti vuoden toisella neljänneksellä kasvoi 7 miljoonalla litralla, 
18,3 prosentilla, 44 (37) miljoonaan litraan. Liikevaihto oli 35,3 (30,3) 
miljoonaa euroa, kasvua 5,0 miljoonaa euroa, 16,6 prosenttia.   
 
Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 3,9 (3,7) miljoonaa euroa, joka on 11,1 (12,1) 
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 0,3 
miljoonaa euroa, 7,2 prosenttia. 
 
AS A. LE COQ (A. Le Coq) 
 
Tammi-kesäkuu 2011 
 
Viron tytäryhtiön A. Le Coqin myynti oli tammi-kesäkuussa 69 (60) miljoonaa 
litraa. Myynti kasvoi 14,0 prosenttia. 
 
Yhtiön markkina-asema vahvistui keskeisissä juomaryhmissä. Kivennäisvesissä ja 
mehuissa myynnin kasvu oli 24 prosenttia. Oluiden myynti kasvoi noin 9 
prosenttia ja lonkeroiden myynti 12 prosenttia. Siidereiden myynti pysyi 
edellisvuoden tasolla. Virvoitusjuomissa kasvu oli noin 4 prosenttia. 
 
A. Le Coq on Viron juomamarkkinoilla selkeä markkinajohtaja siidereissä ja 
lonkeroissa sekä viimeisimpien tilastojen mukaan markkinajohtaja myös oluissa. 
Siidereissä A. Le Coqin markkinaosuus oli 44 (49), lonkeroissa 55 (57) ja 
oluissa 39 (38) prosenttia (Nielsen, huhti-toukokuu 2011). Yhtiö on 
markkinajohtaja myös mehuissa 32 (23) prosentin markkinaosuudella. 
Virvoitusjuomien markkinaosuus oli 34(36) ja kivennäisvesien 15 (13) prosenttia. 
 
Yhtiön vienti ja verovapaa myynti kasvoi yli 40 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna. Viennin ja verovapaan myynnin osuus oli 4,6 (3,7) prosenttia 
kokonaismyynnistä. 
 
Yhtiön liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 38,6 (33,8) miljoonaa euroa, kasvua 4,8 
miljoonaa euroa, 14,1 prosenttia.   
 
Vuoden alkupuoliskon liikevoitto kasvoi merkittävästi 1,0 miljoonalla eurolla, 
18,7 prosentilla, 6,5 (5,5) miljoonaan euroon, joka on 16,9 (16,2) prosenttia 
liikevaihdosta. Tuloksen parantumisen mahdollistivat myyntivolyymien kasvu ja 
ennen kaikkea toiminnan kustannustehokkuus. 
 
Huhti-kesäkuu 2011 
 
A. Le Coqin toinen vuosineljännes oli vahva ja edellisvuotta parempi. 
 
Myynti vuoden toisella neljänneksellä oli 42 (38) miljoonaa litraa, kasvua 
edelliseen vuoteen 4 miljoonaa litraa, 11,8 prosenttia. Liikevaihtoa kertyi 
huhti-kesäkuussa 24,2 (21,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,5 miljoonaa 
euroa, 11,6 prosenttia.   



 
Yhtiön toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 4,9 (4,5) miljoonaa euroa, joka 
on 20,4 (20,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 0,5 miljoonaa 
euroa, 10,3 prosenttia. 
 
A/S CESU ALUS (Cesu Alus) 
 
Tammi-kesäkuu 2011 
 
Latviassa toimivan Cesu Alus –yhtiön myynti vuoden 2011 alkupuoliskolla oli 38 
(33) miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 5 miljoonaa litraa, 17,1 prosenttia.  
Latvian olutmarkkina kasvoi (Nielsen, kesäkuu 2011), kun taas siideri- ja 
lonkeromarkkinat laskivat (Nielsen, huhti-toukokuu 2011). Cesu Alus –yhtiön 
oluen myynti kasvoi 7 prosenttia ja virvoitusjuomien (sisältäen kvassin) myynti 
12 prosenttia. Siidereiden myynti kasvoi 38 prosenttia ja lonkeroiden myynti 3 
prosenttia. Fizz–siideri on edelleen Latvian myydyin siideri noin 52 prosentin 
markkinaosuudella. 
 
Cesu alus –yhtiön markkinaosuus Latvian olutmarkkinoista oli 29 (28) prosenttia 
(Nielsen, kesäkuu 2011), siiderimarkkinoista 53 (52) ja lonkeromarkkinoista 51 
(45) prosenttia (Nielsen, huhti-toukokuu 2011). Siidereissä ja lonkeroissa Cesu 
Alus on selkeä markkinajohtaja ja oluissa vahva markkinakakkonen.  
 
Yhtiön liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 17,8 (14,7) miljoonaa euroa, kasvua 3,0 
miljoonaa euroa, 20,6 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli hiukan myynnin kasvua 
suurempi liikevaihdon paremman keskihinnan johdosta. 
 
Tammi-kesäkuun liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 0,4 (0,4) miljoonaa euroa, 
2,2 (2,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos ei 
parantunut raaka-aine- ja pakkaustarvikekulujen nousun takia. 
 
Huhti-kesäkuu 2011 
 
Cesu Alus –yhtiön myynti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 4 miljoonalla 
litralla, 18,9 prosentilla, 24 (20) miljoonaan litraan. Liikevaihto oli 11,7 
(9,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 2,4 miljoonaa euroa, 26,4 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. 
 
Yhtiön liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 0,8 (0,9) miljoonaa euroa, joka on 6,7 
(9,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna 0,1 
miljoonaa euroa.  
 
AB VOLFAS ENGELMAN (Volfas Engelman, aikaisemmin AB RAGUTIS) 
 
Liettuassa toimivan AB Ragutis –yhtiön nimi on 8.4.2011 lähtien ollut AB Volfas 
Engelman. Yhtiö haluaa hyödyntää toiminimen muutoksella maineikasta historiaansa 
ja painottua Premium Brand –mielikuvan rakentamiseen. 
 
Tammi-kesäkuu 2011 
 
Volfas Engelman –yhtiön myynti kasvoi vuoden 2011 ensimmäisellä  puoliskolla 6 
miljoonaa litraa, 24,2 prosenttia, 33 (27) miljoonaan litraan. Oluen myynti 
kasvoi peräti 29 prosenttia, siidereiden myynti 13 prosenttia ja lonkeroiden 
myynti 6 prosenttia. Virvoitusjuomissa ja kvassissa oli 19 prosentin kasvu. 
 
Yhtiön kokonaismarkkina-asema on vahvistunut Liettuan juomamarkkinoilla. Volfas 
Engelmanin markkinaosuus suurimmassa tuoteryhmässä, oluissa oli 11 (10) 
prosenttia. Yhtiö on selkeä markkinajohtaja siidereissä 38 (44) prosentin 
markkinaosuudellaan ja lonkeroissa 38 (42) prosentin markkinaosuudellaan. Myös 
kvassimarkkinassa yhtiö on markkinajohtaja 29 (31) prosentin markkinaosuudella 
(Nielsen, huhti-toukokuu 2011). 
 
 
 
 
 



Volfas Engelmanin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 14,3 (12,0) miljoonaa euroa, 
kasvua 2,3 miljoonaa euroa, 19,1 prosenttia. Yhtiön liikevaihto kasvoi 
myyntivolyymia vähemmän Liettuassa vallitsevan kovan hintakilpailun sekä 
aktiivisen markkinaosuushakuisen kampanjatoiminnan johdosta.  
   
Yhtiön liikevoitto vuoden alkupuoliskolla oli -0,2 (0,3) miljoonaa euroa. 
Myynnin ja liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiön tulos jäi epätyydyttäväksi. 
Tulosta rasittivat liikevaihdosta lasketun keskihinnan lasku sekä uuden 
yhtiönimen lanseerauksesta ja pitkäjänteisestä brändin rakennusohjelmasta 
aiheutuneet lisääntyneet markkinointikulut.    
 
Huhti-kesäkuu 2011 
 
Volfas Engelman –yhtiön myynti huhti-kesäkuussa oli 20 (16) miljoonaa litraa, 
kasvua 4 miljoonaa litraa, 26,2 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 
oli 8,8 (7,3) miljoonaa euroa, kasvua 1,5 miljoonaa euroa, 20,0 prosenttia.  
 
Toiselta vuosineljännekseltä ei kertynyt liikevoittoa (0,5 miljoonaa euroa 
edellisvuonna). Liikevoitto pieneni 0,5 miljoonaa euroa. Liiketuloksen 
heikkenemiseen toisella neljänneksellä vaikuttivat samat syyt kuin 
kumulatiivisessa tuloksessa. 
 
OAO LIDSKOE PIVO (Lidskoe Pivo) 
 
Tammi-kesäkuu 2011 
 
Valko-Venäjän taloudellinen tilanne on ollut vuoden alkupuoliskolla epävakaa. 
Ulkomaista valuuttaa on ollut niukasti saatavilla ja Valko-Venäjän rupla on 
devalvoitunut lähes 80 prosenttia, jos verrataan kesäkuun 2011 vaihtokurssia 
vuoden 2010 joulukuun kurssiin.     
 
Valko-Venäjällä toimivan Lidskoe Pivon operatiivinen toiminta on kehittynyt 
hyvin maassa vallinneesta vaikeasta tilanteesta huolimatta. Lidskoe Pivon myynti 
tammi-kesäkuussa 2011 oli 60 (50) miljoonaa litraa, kasvua 10 miljoonaa litraa, 
21,5 prosenttia. Oluiden myynti kasvoi 23 prosentilla, virvoitusjuomien ja 
kvassin 19 prosentilla ja kivennäisvesien myynti peräti 76 prosentilla. Mehujen 
myynti säilyi edellisvuoden tasolla.   
 
Lidskoe Pivo on markkinajohtaja kvassissa 47 (59) prosentin markkinaosuudellaan. 
Markkinaosuus oluissa on 11 (11) ja mehujuomissa 31 (31) prosenttia.   
 
Yhtiön vienti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittävästi 69 prosentilla 
edellisvuodesta. Viennin osuus yhtiön kokonaismyynnistä oli 7,2 (5,2) 
prosenttia. Vienti suuntautui Liettuaan, Venäjälle ja Puolaan.   
 
Lidskoe Pivon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 19,9 (17,8) miljoonaa euroa, 
kasvua 2,1 miljoonaa euroa, 11,7 prosenttia. Liikevaihdon kasvua pienentää 
Valko-Venäjän ruplan devalvoituminen. Paikallisessa valuutassa laskettu 
liikevaihdon kasvu oli erinomainen, 57,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  
Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat hyvän myynnin kehityksen lisäksi keskihinnan 
selkeä parantuminen ja erityisen hyvin onnistuneet uudet tuotelanseeraukset.  
 
Vuoden alkupuoliskolla Lidskoe Pivolle kertyi liikevoittoa 1,5 (1,9) miljoonaa 
euroa, 7,5 (10,9) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pieneni edellisvuoteen 
verrattuna 0,4 miljoonaa euroa, 22,8 prosenttia, pääasiassa Valko-Venäjän ruplan 
devalvoitumisen johdosta. Paikallisessa valuutassa laskettu liikevoitto kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna 7,1 prosenttia. Liikevoitto ei kasvanut alkuvuonna 
liikevaihdon tahdissa, koska Valko-Venäjän epävarman taloudellisen tilanteen 
johdosta raaka- ja pakkausaineet sekä muut tuotannolliset, logistiset ja myös 
kiinteät kustannukset ovat nousseet vuoden alkupuoliskon aikana keskimäärin 50-
80 prosenttia edellisvuodesta.   
 
 
 
 
 
 



Huhti-kesäkuu 2011 
 
Lidskoe Pivon myynti vuoden toisella kvartaalilla oli 39 (33) miljoonaa litraa, 
kasvua 6 miljoonaa litraa, 17,2 prosenttia.  
 
Yhtiön liikevaihto pienentyi 0,7 miljoonalla eurolla, 6,0 prosentilla 11,3 
(12,0) miljoonaan euroon ruplan devalvoitumisen johdosta. Paikallisessa 
valuutassa laskettu liikevaihto kasvoi vuoden toisella kvartaalilla 
erinomaisesti 59,7 prosenttia. 
 
Lidskoe Pivon liikevoitto vuoden toisella kvartaalilla oli 0,8 (1,9) miljoonaa 
euroa. Liikevoitto pienentyi 1,1 miljoonalla eurolla, 56,6 prosenttia. 
Paikallisessa valuutassa laskettu liikevoitto pienentyi 26,9 prosenttia 
kustannusten kasvun johdosta. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2011 lopussa oli 254,8 (262,1) 
miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli tammi-kesäkuussa 5,34 (5,51) euroa, 
eroa edellisvuoteen -0,17 euroa/osake (viime vuoden osakekohtaiset luvut on 
muutettu vertailukelpoisiksi tämän vuoden lukujen kanssa). Omavaraisuusaste 43,9 
(44,8) prosenttia heikkeni edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksiköllä. Korollisia 
velkoja oli 66,7 (69,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 
32,3 (28,8) miljoonaa euroa. Myös taseen luvuissa ja tunnusluvuissa näkyy Valko-
Venäjän ruplan devalvoitumisen vaikutukset. 
 
Katsauskaudella Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 22,2 (13,8) miljoonaa 
euroa. Investoinneista 4,0 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin ja 2,4 
miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin. Lidskoe Pivon bruttoinvestoinnit olivat 
vuoden alkupuoliskolla 15,7 miljoonaa euroa.  
 
Suurimmat investoinnit kotimaassa vuonna 2011 kohdistuvat viinin separointi- ja 
suodatuslaitteistojen uusimiseen, tankkikellarin laajennukseen sekä 
täyttöhallien ja varaston logistiikan tehostamiseen. 
 
Baltiassa A. Le Coqin investoinnit kohdistuvat täyttölinjojen 
etiketöintikoneisiin ja –laitteisiin sekä maltaan ja veden 
käsittelyjärjestelmiin. Cesu Alus –yhtiössä uusitaan pulloformaatteja ja 
laajennetaan hiivatankkikellaria. Volfas Engelmanin investoinnit käsittävät 
painetankkikellarin ja käymistankkien laajennuksen sekä täyttölinjojen koneisiin 
ja laitteisiin kohdistuvia investointeja. 
 
Lidskoe Pivon investointiohjelman toteuttaminen jatkui alkuvuoden aikana. Uutta 
tuotanto- ja varastokapasiteettia otettiin käyttöön vuoden toisella 
neljänneksellä.    
 
TUOTEKEHITYS  
 
Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten 
sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä 
olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. 
 
Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin 
ja kasvaviin juomasegmentteihin.   
 
UUDET TUOTTEET 
 
Suomi 
 
Syyskuussa kauppoihin tulee kevytversio Suomen suosituimmasta 4,7 % lonkerosta, 
OLVI Karpalolonkero Kevyt 0,5 L tölkissä.  
 
Oluisiin tulee kaksi uutuutta: näyttävässä pintti–tölkissä (0,568 L) myytävä 
OLVI Harkko on raikas ja vaalea olut, johon Cascade-humala tuo hedelmäisyyttä. 
OLVI 6.12. –oluella voi aina halutessaan juhlistaa Suomen itsenäisyyttä. Olut on 
kuparinvärinen, maultaan pehmeän paahtunut ja tuoksultaan maltaisen makea. 



 
 
KevytOlo Suomalainen Kivennäisvesi 2 L 4-pakki on tarkoitettu kaikkiin koteihin, 
joissa kivennäisvesiä kuluu paljon. 
 
Tytäryhtiöt 
 
Virolainen A. Le Coq lanseerasi Viron ylivoimaisesti myydyimmästä lonkerosta G:N 
uuden version Yellow Submarine. Viron markkinajohtajasiideristä FIZZ tuotiin 
uusi versio FIZZ Paradise. 
 
Liettualainen Volfas Engelman tuo elokuussa markkinoille Real Wildberry  
–siiderin. Lonkeroiden markkinajohtaja Jamaica saa rinnalleen uuden Juniper-
Lemon -maun. 
 
Valkovenäläinen Lidskoe Pivo avasi kokonaan uuden tuoteryhmän, maustetut vedet, 
kahdella tuotteella Aura Mango-Appelsiini ja Aura Raparperi-Melissa-Camomilla. 
Aura Premium -veteen tuotiin uusi pakkaus, 1 litran muovipullo. FIZZ-siideri sai 
uuden kesäisen maun FIZZ Strawberry. Valko-Venäjän markkinajohtajamehujuoma Aura 
appelsiini sai uuden maun mustikka-omena. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 2049 (2041).  
Konsernin henkilöstön määrä kasvoi keskimäärin 8 henkilöllä, 0,4 prosentilla.  
Kesäkuun lopussa Olvi-konserni työllisti yhteensä 2193 (2171) henkilöä.  
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain: 
 
Suomi  382 (378) 
Viro   318  (314) 
Latvia  224  (208) 
Liettua  205  (191) 
Valko-Venäjä 920  (950) 
Yhteensä           2049       (2041)                
 
KONSERNIRAKENNE 
 
Emoyhtiö Olvi lisäsi huhti-kesäkuussa 2011 omistusosuuttaan Cesu Alus –yhtiöstä 
yhteensä 123 osakkeella, 0,04 prosentilla. Tammi-kesäkuun aikana Olvi on ostanut 
yhteensä 441 Cesu Alus –yhtiön osaketta, joka on 0,15 prosenttia osakepääomasta. 
Olvi-konsernin omistusosuus Cesu Alus –yhtiöstä oli kesäkuun 2011 lopussa 99,52 
prosenttia, A. Le Coqista 100,0, Volfas Engelmanista 99,57 ja Lidskoe Pivosta 
91,58 prosenttia. 
 
OSAKE JA OSAKEMARKKINAT  
 
Olvin yhtiökokous päätti 7.4.2011 toteuttaa maksuttoman osakeannin (split), 
jossa yhdellä A-osakkeella sai maksutta yhden A-osakkeen ja yhdellä K-osakkeella 
maksutta yhden K-osakkeen. A-sarjan osakkeita annettiin 8 513 276 kappaletta ja 
K-sarjan osakkeita 1 866 128 kappaletta. Osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita 
on yhteensä 17 026 552 kappaletta ja K-sarjan osakkeita yhteensä 3 732 256 
kappaletta. Yhteensä Olvin osakkeita on 20 758 808 kappaletta, josta 82,0 
prosenttia on A-osakkeita ja 18,0 prosenttia K-osakkeita.   
 
Oikeus uusiin osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka oli täsmäytyspäivänä 
12.4.2011 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet A-
osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liitettiin arvo-
osuusjärjestelmään 13.4.2011, josta lukien ne tuottivat osakkeenomistajan 
oikeudet.  
 
Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- 
ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon. 
 
Olvin osakepääoma oli kesäkuun 2011 lopussa 20,8 miljoonaa euroa.   
 
 



 
Olvin A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli 
kesäkuun 2011 lopussa 18,60 (13,70) euroa. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-
kesäkuussa 19,86 (14,35) euroa ja alin 15,30 (12,01) euroa. Osakekohtaiset 
kurssit on muutettu vertailukelpoisiksi huhtikuussa 2011 tapahtuneen 
splittauksen jälkeen. 
 
Kesäkuun 2011 lopussa yhtiön koko osakekannan markkina-arvo oli 386,1 (284,4) 
miljoonaa euroa ja A-osakkeiden markkina-arvo 316,7 (233,3) miljoonaa euroa. A-
osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2011 aikana 1 508 059 kappaletta, 8,9 (9,1) 
prosenttia A-osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 35,3 (20,5) miljoonaa 
euroa.  
 
Olvin osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2011 lopussa 8839 (7892). 
Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen 
omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 19,0 prosenttia ja osuus 
kokonaisäänimäärästä 6,4 prosenttia. Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 
omistukset on selvitetty osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, 
kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10. 
 
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 
 
Olvin hallitus päätti 26.1.2006 Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.   
 
Järjestelmässä oli kaksi ansaintajaksoa: 1.1.2006 - 31.12.2007 ja 1.1.2008 -
31.12.2010. Järjestelmästä maksettavien palkkioiden määrä oli sidottu Olvi-
konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin liikevaihdosta laskettuna. 
 
Ensimmäisen ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2008. Toisen 
ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2011. Palkkiot maksettiin 
osittain Olvin A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattoi 
osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakepalkkioina 
maksettiin yhteensä 11 838 Olvin A-osaketta. 
 
Toiselta ansaintajaksolta palkkioina saaduista osakkeista saa luovuttaa 50 
prosenttia yhden vuoden ja 100 prosenttia kahden vuoden kuluttua osakkeiden 
saamisesta. Osinko-oikeus alkoi sen jälkeen, kun osakkeet oli siirretty 
avainhenkilöiden arvo-osuustileille. 
 
Tarkempi kuvaus järjestelmästä on osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan 
taulukossa 5, kohdassa 5. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Vuoden 2011 alussa Olvin hallussa oli yhteensä 12 400 kappaletta Olvin omia A-
osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 222 tuhatta euroa.  
Huhtikuussa 2011 Olvin hallitus teki päätöksen luovuttaa konsernin 
osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille toisen 
ansaintajakson osakepalkkioina yhteensä 11 838 kappaletta omia osakkeita. 
 
Olvin haltuun jäi osakepalkkioiden maksun jälkeen yhteensä 562 kappaletta omia 
A-osakkeita, joiden hankintahinta oli 8,5 tuhatta euroa. Koska Olvi toteutti 
12.4.2011 maksuttoman rahastoannin, jossa yhdellä A-osakkeella sai yhden uuden 
A-osakkeen, oli Olvin hallussa olevien A-osakkeiden määrä splittauksen jälkeen 
1 124 kappaletta. Olvin hallussa olevien A-osakkeiden määrässä ei ole tapahtunut 
muita muutoksia 30.6.2011 mennessä. 
 
Olvin omista osakkeista ja hallituksen valtuutuksista hankkia ja luovuttaa omia 
A-osakkeita on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan 
taulukossa 5, kohdassa 6. 
 
 
 
 
 
 



 
RISKIENHALLINTA 
 
Olvi-konserni on alttiina riskeille, jotka voivat johtua konserniin kuuluvien 
yhtiöiden operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista 
muutoksista. 
 
Konsernin riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja päivittäistä 
toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja 
liiketoiminnan jatkuvuus. Olvi-konsernissa keskeisiä riskejä tunnistetaan, 
arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Tunnistetuista 
riskeistä arvioidaan riskin toteutumisen vaikutuksia, laajuutta ja 
todennäköisyyttä sekä keinoja riskin poistamiseen tai pienentämiseen. Tämän 
lisäksi riskienhallinta pyrkii tunnistamaan ja käyttämään hyväksi 
liiketoiminnassa esiin tulevia mahdollisuuksia. 
 
Olvi toimii kansainvälisesti ja sen liiketoimintaan liittyy 
valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja 
myyntien rahavirroista sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden tase-erien muuttamisesta 
euroiksi. Olvi-konsernin emoyhtiö hoitaa keskitetysti rahoitus- ja 
valuuttariskejä yhtiön hallituksen linjausten mukaan. 
 
Olvin toiminnot ovat riippuvaisia tuotantolaitosten, materiaalihallinnon, 
logistiikan sekä IT-järjestelmien toimintavarmuudesta. Näihin liittyvien riskien 
realisoitumista pyritään ennaltaehkäisemään prosessien jatkuvalla analysoinnilla 
sekä kehittämisellä. Olvi-konsernin yhtiöt ovat varautuneet omaisuusvahinkoihin 
ja liiketoiminnan keskeytymisiin vakuutuksin, joiden kattavuus tarkistetaan 
vuosittain.  
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT LIIKETOIMINNASSA  
 
Olvi-konsernin toiminta-alueista suurimmat riskit ja epävarmuustekijät 
kohdistuvat Valko-Venäjään, jonka paikallisvaluutan arvo suhteessa euroon on 
heikentynyt alkuvuoden aikana lähes 80 prosenttia. Kurssimuutoksen seurauksena 
maahan tuotavien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Myös 
paikallisesti tuotettavien raaka-aineiden hinnat ovat nousseet. 
Paikallisvaluutan lisädevalvoituminen on mahdollinen myös lähitulevaisuudessa. 
Olvi on käynnistänyt sopeutusohjelman minimoidakseen devalvaation vaikutuksen 
liiketulokseen. 
 
Valko-Venäjän kansantalouden ongelmilla ei arvioida olevan kriittisiä 
vaikutuksia Olvi-konsernin toimintaan tai liiketulokseen, koska Lidskoe Pivon 
osuus konsernin liiketuloksesta on tähän saakka ollut vähäinen, noin 10 
prosenttia. Valko-Venäjän paikallisten juomamarkkinoiden ja lähimarkkinoille 
suuntautuvan vientipotentiaalin arvioidaan edelleen olevan suuri ja pitkälle 
tulevaisuuteen kasvava. Lisäksi Valko-Venäjän markkinoilla on useita 
juomatuoteryhmiä, joissa Olvi ei ole vielä mukana.  
       
Baltiassa kokonaismarkkinat ovat pääosin kääntyneet jo kasvuun. Kulutuskysyntä 
on kuitenkin edelleen heikko kalliimmissa tuotesegmenteissä erityisesti 
Latviassa ja Liettuassa korkean työttömyysasteen ja kuluttajien ostovoiman 
hitaan paranemisen johdosta. Virossa useiden juomatuoteryhmien myynti on 
kääntynyt kasvuun ja markkinoiden kasvua tukee suomalaisten lisääntynyt 
matkailu.  
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Olvi-konsernin alkuvuoden myyntivolyymit, liikevaihto ja kannattavuus ovat 
olleet odotusten mukaiset. Koko vuoden myyntivolyymien ja liikevaihtotason 
arvioidaan muodostuvan edellisvuotta korkeammaksi ja liikevoiton säilyvän vuoden 
2010 hyvällä tasolla. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Lasse Aho 
puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600 
 
 
OLVI OYJ 
Hallitus 
 
TAULUKKO-OSA: 
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1 
- tase, taulukko 2 
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3 
- rahavirtalaskelma, taulukko 4 
- osavuosikatsauksen liitetiedot, taulukko  5 
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.olvi.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLVI-KONSERNI    TAULUKKO 1 
 
 

TULOSLASKELMA      

1000 EUR      

 
 4-6/ 
2011 

 4-6/ 
2010 

1-6/ 
2011 

1-6/ 
2010 

1-12/ 
2010 

      

Liikevaihto 85987 76772 141666 126269 267509 

Liiketoiminnan muut tuotot 88 214 251 361 717 

Liiketoiminnan kulut -71225 -61011 -118987 -103959 -219101 

Poistot ja arvonalentumiset -4416 -4727 -9108 -9329 -18640 

Liikevoitto 10434 11248 13822 13342 30485 

      

Rahoitustuotot -318 459 86 694 514 

Rahoituskulut -7246 -786 -8327 -1252 -1831 

Rahoituskulut - netto -7564 -327 -8241 -558 -1317 

      

Tulos ennen veroja 2870 10921 5581 12784 29168 

Verot *) 381 -1465 -142 -1843 -3909 

TILIKAUDEN VOITTO 3251 9456 5439 10941 25259 

      

Muut laajan tuloksen erät:      

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät     

muuntoerot -7715 2224 -12361 2470 557 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 
YHTEENSÄ -4464 11680 -6922 13411 25816 

      

      

Tilikauden voiton jakautuminen:     

- emoyhtiön omistajille 3653 9254 5801 10694 24954 

- vähemmistölle -402 202 -362 247 305 

      

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    

 - emoyhtiön omistajille -3534 11263 -5716 12931 25405 

 - vähemmistölle -930 417 -1206 480 411 

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta    

laskettu      

-  tulos/osake, EUR 0,18 0,45**) 0,28 0,52**) 1,21**) 
 
*) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta. 
**) Osakekohtaiset luvut muutettu vertailukelpoisiksi tämän vuoden lukujen 
kanssa. 
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OLVI-KONSERNI                                                       TAULUKKO 2 

    

TASE    

1000 EUR    

 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 

    

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset hyödykkeet 122277 127406 124857 

Liikearvo 14315 17171 17169 

Muut aineettomat hyödykkeet 1303 1018 1134 

Myytävissä olevat sijoitukset 544 288 545 

Myytävänä olevat muut pitkäaikaiset varat 50 0 333 
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset 
saamiset 138 137 137 

Laskennalliset verosaamiset 2435 1622 1682 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 141062 147642 145857 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 41764 38860 35124 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 66638 62268 47270 

Rahavarat 5316 13308 7891 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 113718 114436 90285 

VARAT YHTEENSÄ 254780 262078 236142 

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma 20759 20759 20759 

Muut rahastot 1092 1092 1092 

Omat osakkeet -8 -222 -222 

Muuntoerot -15919 -2616 -4402 

Kertyneet voittovarat 104906 95095 109750 

 110830 114108 126977 

Vähemmistölle kuuluva osuus 1033 3244 2277 

Oma pääoma yhteensä 111863 117352 129254 

    

Pitkäaikaiset velat    

Lainat 32743 38896 35607 

Muut velat 1652 1936 1755 

Laskennalliset verovelat 1909 1714 1847 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lainat 31344 27879 7578 

Ostovelat ja muut velat 75269 74301 60101 

Velat yhteensä 142917 144726 106888 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 254780 262078 236142 
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OLVI-KONSERNI      TAULUKKO 3 

        

LASKELMA OLVI-KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

    

1000 EUR 
Osake-
pääoma 

Muut 
rahastot 

Omien 
osakkeiden 
rahasto 

Muunto-
erot 

Voitto-
varat 

Vähemmistö-
osuus Yhteensä 

        

Oma pääoma 1.1.2010 20759 1092 -222 -4853 92746 2764 112286 

Osingonmaksu     -8345  -8345 

Tilikauden laaja tulos yhteensä  2237 10941 233 13411 

Vähemmistölle kuuluva osuus voitosta  -247 247 0 

Oma pääoma 30.6.2010 20759 1092 -222 -2616 95095 3244 117352 

        

        

        

1000 EUR 
Osake-
pääoma 

Muut 
rahastot 

Omien 
osakkeiden 
rahasto 

Muunto-
erot 

Voitto-
varat 

Vähemmistö-
osuus Yhteensä 

        

Oma pääoma 1.1.2011 20759 1092 -222 -4402 109750 2277 129254 

Osingonmaksu     -10660  -10660 
Omien osakkeiden 
luovutus   214  -214  0 
Omien osakkeiden 
luovutusvoitto     216  216 
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä    -11517 5439 -844 -6922 

Vähemmistölle kuuluva osuus voitosta   362 -362 0 

Vähemmistön hankinnasta aiheutuva tulos   13  13 

Vähemmistöosuuden muutos     -38 -38 

Oma pääoma 30.6.2011 20759 1092 -8 -15919 104906 1033 111863 

        

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot. 
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OLVI-KONSERNI  TAULUKKO 4 

    

RAHAVIRTALASKELMA    

1000 EUR    

 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 

    

Tilikauden voitto 5439 10941 25259 

Oikaisut tilikauden tulokseen 11373 12312 22253 

Käyttöpääoman muutos -12860 -5700 -1489 

Maksetut korot -874 -884 -1848 

Saadut korot 43 129 514 

Maksetut verot -1972 -1066 -2767 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 1149 15732 41922 

    

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -15205 -9639 -17419 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -502 -236 -522 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden    

luovutustulot 1712 60 376 

Investoinnit muihin sijoituksiin 1  -257 

Investointien rahavirta (B) -13994 -9815 -17822 

    

Lainojen nostot 32316 25000 25000 

Lainojen takaisinmaksut -11666 -17680 -41288 

Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten   

lis.(-) / väh. (+) 2 0 -2 

Maksetut osingot -10382 -8331 -8321 

Rahoituksen rahavirta (C) 10270 -1011 -24611 

    
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 
(A+B+C) -2575 4906 -511 

    

Rahavarat 1.1. 7891 8402 8402 

Rahavarat 30.6./31.12. 5316 13308 7891 

Rahavarojen muutos -2575 4906 -511 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OLVI-KONSERNI     TAULUKKO 5 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 
 
Olvi-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2011 on laadittu IAS 34, 
Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on 
noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010. 
Laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2010, joka julkaistiin 
17.3.2011. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu. 
 
Osavuosikatsaustiedot esitetään tuhansina (1 000) euroina. Esittämistä varten 
yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä 
aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. 
 
Konserni on ottanut käyttöön vuonna 2011 seuraavat uudet tai uudistetut 
standardit ja tulkinnat: 
 
- IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä 
- IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu 
- IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla 
  instrumenteilla 
- IFRS 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen  
  perustuvat maksut 
 
 

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO 

      

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa) 

      

 
 4-6/ 
2011 

 4-6/ 
2010 

 1-6/ 
2011 

 1-6/ 
2010 

 1-12/ 
2010 

      

Olvi-konserni yhteensä 155859 134897 254039 221650 471913 

Suomi 43592 36834 72274 65184 136832 

Viro 42239 37779 68870 60389 124772 

Latvia 24161 20315 38142 32584 68705 

Liettua 20537 16276 33347 26854 59075 

Valko-Venäjä 38572 32901 60158 49527 111323 

- segmenttien välinen myynti -13242 -9208 -18752 -12888 -28794 

�
�
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR)  

      

 
 4-6/ 
2011 

 4-6/ 
2010 

 1-6/ 
2011 

 1-6/ 
2010 

 1-12/ 
2010 

      

Olvi-konserni yhteensä 85987 76772 141666 126269 267509 

Suomi 35347 30323 58413 53001 110989 

Viro  24168 21656 38632 33845 69935 

Latvia 11679 9243 17754 14719 31448 

Liettua 8804 7335 14325 12024 26379 

Valko-Venäjä 11266 11985 19927 17847 40769 

- segmenttien välinen myynti -5277 -3770 -7385 -5167 -12011 

�
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�
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR) 

      

 
 4-6/ 
2011 

 4-6/ 
2010 

 1-6/ 
2011 

 1-6/ 
2010 

 1-12/ 
2010 

      

Olvi-konserni yhteensä 10434 11248 13822 13342 30485 

Suomi 3934 3669 7097 5931 11702 

Viro 4938 4476 6521 5492 11905 

Latvia 779 858 382 376 1714 

Liettua 8 497 -178 321 1423 

Valko-Venäjä 810 1868 1503 1947 4444 

- eliminoinnit -35 -120 -1503 -725 -703 

�
�
2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1-6/2011 1-6/2010   1-12/2010 
    
Suomi 382 378 378 
Viro 318 314 312 
Latvia 224 208 207 
Liettua 205 191 195 
Valko-Venäjä 920 950 959 
Yhteensä 2049 2041 2051 

�
3.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT    

    

Johdon työsuhde-etuudet 
Hallituksen ja toimitusjohtajien palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-
etuudet 

1000 EUR    

  1-6/2011  1-6/2010  1-12/2010 

    

Toimitusjohtajat 665 371 668 

Hallituksen puheenjohtaja 108 113 225 

Muut hallituksen jäsenet 61 55 109 

Yhteensä 834 539 1002 

�
�
4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA   
 30.6.2011 % 
   
A-osakkeita, kpl 17026552 82,0 
K-osakkeita, kpl 3732256 18,0 
Yhteensä 20758808 100,0 
   
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 17026552 18,6 
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74645120 81,4 
Äänimäärä yhteensä, kpl 91671672 100,0 
 
 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2011 toteuttaa maksuttoman osakeannin (split), 
jossa yhdellä A-osakkeella sai maksutta yhden A-osakkeen ja yhdellä K-osakkeella 
maksutta yhden K-osakkeen. A-sarjan osakkeita annettiin 8 513 276 kappaletta ja 
K-sarjan osakkeita 1 866 128 kappaletta. Osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita 
on yhteensä 17 026 552 kappaletta ja K-sarjan osakkeita yhteensä 3 732 256 
kappaletta. Yhteensä osakkeita on 20 758 808 kappaletta. 
 
 
 
 



 
Oikeus osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka oli täsmäytyspäivänä 12.4.2011 
merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet A-osakkeet 
otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 
13.4.2011, josta lukien ne tuottivat osakkeenomistajan oikeudet.  
 
Ääniä / A-sarjan osake        1 
Ääniä / K-sarjan osake       20 
 
Rekisteröity osakepääoma 30.6.2011 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa. 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2011 muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ä siten, 
että maininta osakkeen nimellisarvosta poistetaan. 
 
Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 1,00 euroa/osake vuodelta 2010 (0,80 
euroa/osake vuodelta 2009), yhteensä 10,4 (8,3) miljoonaa euroa. Osingot 
maksettiin 19.4.2011. Yhtiökokouksessa 7.4.2011 päätetyssä maksuttomassa 
osakeannissa annetut uudet osakkeet eivät oikeuttaneet vuodelta 2010 
maksettavaan osinkoon. 
 
Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. 
Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke. 
 
5. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT 
 
Olvi Oyj:n hallitus päätti 26.1.2006 Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. 
 
Osakepalkkiojärjestelmä oli osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmää ja sen tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja 
avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. 
 
Järjestelmässä oli kaksi ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2006 ja 
päättyi 31.12.2007 ja toinen alkoi 1.1.2008 ja päättyi 31.12.2010. 
Järjestelmästä maksettavien palkkioiden määrä oli sidottu Olvi-konsernin 
liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin liikevaihdosta laskettuna. 
 
Palkkiot maksettiin osittain Olvi Oyj:n A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana 
maksettava osuus kattoi osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluontoiset 
maksut. Ensimmäisen ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2008.  
Osakkeisiin liittyi kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa osakkeiden 
saamisesta.  
 
Toisen ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2011. Toiselta 
ansaintajaksolta palkkiona saaduista osakkeista saa luovuttaa 50 prosenttia 
yhden vuoden ja 100 prosenttia kahden vuoden kuluttua osakkeiden saamisesta.  
Osinko-oikeus alkoi sen jälkeen, kun osakkeet oli siirretty avainhenkilöiden 
arvo-osuustileille. 
 
Toiselta ansaintajaksolta vuonna 2011 maksettiin osakepalkkioina yhteensä 11 838 
Olvi Oyj:n A-osaketta (osakkeet luovutettiin ennen Olvi Oyj:n huhtikuun 12. 
päivänä toteuttamaa maksutonta rahastoantia, splittausta). 
 
Järjestelmän kohderyhmään kuului 20 avainhenkilöä.  
Kannustinjärjestelmällä ei ole laimennusvaikutusta. 
 
Olvi-konsernilla ei ole optioita. 
 
6. OMAT OSAKKEET 
 
Olvi Oyj:n hallussa oli 1.1.2011 yhteensä 12 400 kappaletta omia A-osakkeita 
(ennen osakkeiden splittausta). Omien osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 222 
tuhatta euroa. 
 
 
 
 
 



Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2011, peruuttaen samalla käyttämättä olevat 
omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden 
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245 000 A-osaketta (ennen 
splittausta). 
 
Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden 
luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa 
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden 
luovuttamisesta. 
 
Tammi-kesäkuussa 2011 Olvi Oyj:n hallitus ei käyttänyt yhtiökokouksen sille 
antamaa valtuutusta hankkia lisää omia A-osakkeitaan.  
 
Huhtikuussa 2011 Olvi Oyj luovutti konsernin osakepohjaiseen 
kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille toisen ansaintajakson 
osakepalkkioina yhteensä 11 838 kappaletta omia osakkeitaan (ennen splittausta).   
Olvi Oyj:n haltuun jäi osakepalkkioiden maksun jälkeen yhteensä 562 kappaletta 
omia A-osakkeita. Koska Olvi Oyj toteutti 12.4.2011 maksuttoman rahastoannin, 
jossa yhdellä A-osakkeella sai yhden uuden A-osakkeen ja yhdellä K-osakkeella 
yhden uuden K-osakkeen, oli Olvi Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä 
splittauksen jälkeen 1 124 kappaletta. 
 
Olvi Oyj:n hallussa 30.6.2011 oli edelleen yhteensä 1 124 kappaletta omia A-
osakkeita. Jäljellä olevien omien A-osakkeiden hankintahinta 30.6.2011 oli 
yhteensä 8,5 tuhatta euroa. 
 
Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus osakepääomasta oli 0,005 
prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,001 
prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden 
äänimäärästä oli 0,007 prosenttia. 

�

7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 
1-6/ 
2011 

  1-6/ 
2010 **) 

1-12/ 
2010 **) 

      

  - keskimäärin 20744996 20734008  20734008  

  - jakson lopussa 20757684 20734008  20734008  

      

*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.     
**) Osakelukumäärät on muutettu vertailukelpoisiksi vuoden 2011 osakelukumäärän 
kanssa. 

 

8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ  

 
1-6/ 
2011 

1-6/ 
2010  

1-12/ 
2010  

Olvin A- osakkeiden vaihto, kpl 1508059 1554630 *) 3256516 *) 

Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 35302 20462  45735  

Vaihdon osuus A-osakkeiden       

kokonaismäärästä, % 8,9 9,1  19,1  

      

Osakkeiden keskikurssi , EUR 17,67 13,16 **) 14,03 **) 

Päätöspäivän kurssi, EUR 18,60 13,70 **) 15,35 **) 

Korkein noteeraus, EUR 19,86 14,35 **) 15,73 **) 

Alhaisin noteeraus , EUR 15,30 12,01 **) 12,01 **) 

      
*) Osakelukumäärät on muutettu vertailukelpoisiksi vuoden 2011 osakelukumäärän 
kanssa. 
 
**) Osakekurssit on muutettu vertailukelpoisiksi vuoden 2011 osakekurssien 
kanssa. 

�
�
�



9. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 30.6.2011 

 

 Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia 

 kpl % kpl % kpl % 

Suomalaiset yhteensä 16820537 81,03 85789929 93,58 8787 99,41 

Ulkomaiset yhteensä 870899 4,20 2814371 3,07 44 0,50 
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) 
yhteensä 729 0,00 729 0,00 1 0,01 
Hallintarekisteröidyt (kotim.) 
yhteensä 3066643 14,77 3066643 3,35 7 0,08 

Yhteensä 20758808 100,00 91671672 100,00 8839 100,00 

�
10. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2011     

       

 K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 

1. Olvi-säätiö         2363904 866972 3230876 15,56 48145052 52,52 

2. Hortling Heikki Wilhelm *) 901424 155124 1056548 5,09 18143240 19,79 
3. Hortling Kalle Einari 
kuolinpesä 187104 25248 212352 1,02 3767328 4,11 

4. Hortling Timo Einari      165824 34608 200432 0,97 3351088 3,66 

5. Hortling-Rinne Marit 102288 2100 104388 0,50 2047860 2,23 
6. Skandinaviska Enskilda Banken, 
hall.rek. 1701782 1701782 8,20 1701782 1,86 

7. Nordea Pankki Suomi Oyj, hall.rek. 1125297 1125297 5,42 1125297 1,23 
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen 903235 903235 4,35 903235 0,99 

9. Autocarrera Oy Ab  446000 446000 2,15 446000 0,49 

10.  Kamprad Ingvar  425200 425200 2,05 425200 0,46 

Muut 11712 11340986 11352698 54,69 11615590 12,68 

Yhteensä 3732256 17026552 20758808 100,00 91671672 100,00 

       

*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet. 

�
11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

1000 EUR    

   1-6/2011   1-6/2010  1-12/2010 

    

Lisäykset 21787 13579 23044 

Vähennykset -2731 -2323 -4405 

Yhteensä 19056 11256 18639 

    

12. VASTUUSITOUMUKSET 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010 

1000 EUR     

    

Annetut pantit ja vastuusitoumukset  

   Omasta puolesta 5184 6259 4453 

   Muiden puolesta 134 810 810 

    

Leasingvastuut:    

  alle vuoden sisällä erääntyvät 772 551 748 

  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 843 720 672 

  yli 5 vuoden päästä erääntyvät 0 0 0 

Leasingvastuut yhteensä 1615 1271 1420 

    

Päällystevastuut 4277 2256 3648 

Muut vastuut 1980 1980 1980 

�
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13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET   
   
Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                        
vähemmistöosuus)/(Taseen loppusumma — saadut ennakot) 
 
Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden              
keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana   
 
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Velkaantumisaste (gearing),% = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja 
pankkisaamiset)/(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus)�
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