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OLVI OYJ  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 26.2.2009 klo 9.45  
   
OLVI-KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.2008 - 31.12.2008  
 
Tammi-joulukuu 2008 lyhyesti 
+ konsernin liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 
+ markkina-asema vahvistui Olvi-konsernin koko toimialueella 
+ mittavat investoinnit toivat tarvittavaa lisäkapasiteettia 
- sateinen kesä rasitti tulosta sekä Suomessa että Baltiassa 
- käytöstä poistuvan päällystekannan romutuskulut 3,8 miljoonaa euroa rasittivat 
tulosta Suomessa koko toimialan siirtyessä kertapakkauksiin 
 
Loka-joulukuu 2008 lyhyesti 
+ Olvi-konserni laajeni Valko-Venäjälle   
+ liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia 
- Olvi Oyj päätti luopua kokonaan uudelleen täytettävien refpet-pullojen käytöstä 
ja siitä johtuen katsauskaudella kirjattiin alas käytöstä poistuvan 
päällystekannan romutuskulun vastuuta: IV Q 2008 osuus alaskirjauksista oli 2,5 
miljoonaa euroa    
- taloudellinen laskusuhdanne vaikutti Baltiassa premium-tuotteiden kysyntään 
 
Keskeisimmät tunnusluvut: 
 

 1-12/2008 1-12/2007 Muutos % 

Liikevaihto, MEUR 222,1 205,2 + 8,3 

Liikevoitto, MEUR  17,5 23,1 - 24,3 

Bruttoinvestoinnit, MEUR 43,6 25,4 + 71,3 

Tulos/osake, EUR  1,22 1,83 - 33,3 

Oma pääoma/osake, EUR 9,07 8,61 + 5,3 

Omavaraisuusaste, %  43,3 47,7  

Velkaantumisaste, % 62,9 45,6  
 
”Vahvistunut markkina-asema koko toimialueellamme ja laajentuminen Valko-
Venäjälle antaa Olvi-konsernille hyvän kasvupohjan”, kertoo Olvi Oyj:n 
toimitusjohtaja Lasse Aho. 
 
KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET  

Olvi Oyj allekirjoitti 2.10.2008 sopimuksen, jolla se hankki enemmistöosuuden 
valkovenäläisen OAO Lidskoe Pivo -panimon osakekannasta. Kauppa toteutettiin OAO 
Lidskoe Pivon Olvi Oyj:lle suuntaamalla osakeannilla. Osakeannissa saadut 
osakkeet rekisteröitiin 24.12.2008, jolloin 51 prosenttia panimon osakekannasta 
ja äänivallasta siirtyi Olvi Oyj:lle. Loput 49 prosenttia panimon omistuksesta 
jakautuu panimon henkilökunnan kesken tasaisesti. Kauppahinta oli noin 16 
miljoonaa USD eli 12 miljoonaa euroa. 

OAO Lidskoe Pivo on yhdistelty Olvi-konsernin taseeseen 31.12.2008.  Yhtiön 
yhdistelemisellä Olvi-konserniin ei ole vaikutusta tuloslaskelmaan, koska 
määräysvalta yhtiöön siirtyi Olvi Oyj:lle vasta joulukuun 2008 lopussa.  

OAO Lidskoe Pivo –yhtiön liikevaihto vuonna 2008 oli 28,9 miljoonaa euroa ja 
myyntivolyymi 79,9 miljoonaa litraa (Belarus GAAP).  

Olvi-konserni lisäsi loka—joulukuussa omistustaan A/S Cesu Alus -yhtiössä 11 
osakkeella, 0,04 prosentilla. Olvi Oyj:n omistus A/S Cesu Alus –yhtiössä oli 
joulukuun 2008 lopussa 98,2 prosenttia, AB Ragutis –yhtiössä 99,57 prosenttia ja 
AS A. Le Coq -yhtiössä 100,0 prosenttia. 
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MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS   

 
OLVI-KONSERNI 
 
Tammi-joulukuu 2008 
 
Tammi-joulukuussa Olvi-konsernin myyntivolyymi oli edellisvuoden tasolla, 340,9 
(341,8) miljoonaa litraa. Volyymi kasvoi kotimaassa 0,6 miljoonalla litralla, 
mutta laski Baltiassa yhteensä 7,1 miljoonalla litralla. Myyntivolyymien laskuun 
Baltiassa vaikuttivat kevään ja kesän sateiset ja kylmät säät sekä koko Baltian 
alueella jatkuvasti pahenevan taloudellisen laman aiheuttama kysynnän lasku.  
Konserniyhtiöiden välinen sisäinen myynti väheni 5,6 miljoonalla litralla, koska 
vuonna 2008 toteutetut mittavat investoinnit toivat lisää kapasiteettia kaikkiin 
konsernin yhtiöihin. 
   
Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 222,1 (205,8) miljoonaa euroa, kasvua 
16,9 miljoonaa euroa, 8,3 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi 9,7 miljoonaa 
euroa, 10,1 prosenttia. Liikevaihdon kasvu Baltiassa oli 5,9 miljoonaa euroa, 4,9 
prosenttia. Liikevaihdon kasvuun vaikutti tuotteista saatu korkeampi keskihinta, 
joka taas on seurausta kulutuksen siirtymisestä entistä suuremmassa määrin 
tölkkeihin, pantillisiin kierrätysmuovipulloihin ja salkkuihin. Vastaavasti 
näiden pakkaustarvikekustannukset ovat selvästi korkeampia verrattuna aikaisemmin 
käytettyihin uudelleen täytettäviin pulloihin.  
 
Olvi-konsernin liikevoitto tammi-joulukuussa oli 17,5 (23,1) miljoonaa euroa, 
joka on 7,9 (11,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pieneni edellisvuoteen 
verrattuna 5,6 miljoonaa euroa. Kotimaan liikevoitto oli 4,3 (8,5) miljoonaa 
euroa, jossa on muutosta edellisvuoteen verrattuna -4,3 miljoonaa euroa. Baltian 
liikevoitto oli 12,9 (14,7) miljoonaa euroa (ilman eliminointeja). 
�
Konsernin tammi-joulukuun voitto verojen jälkeen oli 12,7 (18,9) miljoonaa euroa. 
 
Loka-joulukuu 2008 
 
Vuoden 2008 neljännellä kvartaalilla Olvi-konsernin myynti oli 77,6 (81,9) 
miljoonaa litraa. Tämän vuoksi myynti laski 5,9 miljoonalla litralla ja Baltian 
myynti yhteensä laski 4,3 miljoonalla litralla edellisvuoteen verrattuna. 
Konsernin sisäinen myynti väheni neljännellä kvartaalilla 5,9 miljoonalla 
litralla.  
 
Olvi-konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä kvartaalilla 4,1 prosenttia 51,5 
(49,5) miljoonaan euroon. Kotimaan liikevaihto kasvoi 0,2 miljoonalla eurolla ja 
Baltian liikevaihto laski 0,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Konsernin sisäinen 
liikevaihto pieneni 2,3 miljoonalla eurolla. 
 
Olvi-konsernin loka-joulukuun liikevoitto oli 1,0 (3,2) miljoonaa euroa, 1,9 
(6,4) prosenttia liikevaihdosta laskettuna. Liikevoitto kotimaassa oli 
tappiollinen. Baltian liikevoitto laski 0,7 miljoonaa euroa. 
 
EMOYHTIÖ OLVI OYJ 
 
Tammi-joulukuu 2008 
 
Emoyhtiö Olvi Oyj:n myynti tammi-joulukuussa oli 138,2 (137,6) miljoonaa litraa, 
kasvua 0,6 miljoonaa litraa, 0,4 prosenttia. Myynti kasvoi sekä litramääräisesti 
että suhteellisesti eniten long drink –juomissa. Kotimaan oluiden myynti kasvoi 
miljoonalla litralla edellisvuoteen verrattuna. Kivennäisvesien ja siidereiden 
myynti oli edellisvuoden tasolla ja virvoitusjuomien myynti laski hieman. 
Verovapaata myyntiä oli vuonna 2008 3,4 (3,8) miljoonaa litraa ja Baltian 
tytäryhtiöille tehtyä rahtityötä 1,5 (6,0) miljoonaa litraa, yhteensä 3,6 
(4,8)prosenttia kokonaismyynnistä.   
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Olvi Oyj:n myynnin kehitystä alkuvuonna vaikeuttanut tölkkikapasiteetin puute 
korjaantui merkittävästi elokuussa, kun uusi tölkkilinja saatiin 
tuotantokäyttöön. Tölkkituotteiden myynnin osuus Olvi Oyj:n koko kotimaan 
myynnistä on jo 36 prosenttia.  
 
Olvi Oyj:n kotimaan markkina-asemaa on seurattu vuoden 2008 alusta lukien 
Panimoliiton tilastosta, koska Suomessa ei ole enää saatavilla AC Nielsenin 
markkinaosuusseurantaa. Tilaston mukaan Olvi Oyj:n kokonaismarkkina-asema 
päätuoteryhmissä vahvistui tammi-joulukuun aikana edelleen selvästi 
edellisvuoteen verrattuna. Olvin kokonaismarkkinaosuus alkoholituoteryhmissä: 
oluissa, siidereissä ja long drink –juomissa oli 20,0 (18,7) prosenttia. 
Kivennäisvesissä Olvi Oyj:n markkinaosuus oli 19,7 (18,0) prosenttia. 
 
Olvi Oyj:n tammi-joulukuun liikevaihto oli 106,3 (96,5) miljoonaa euroa, joka on 
9,7 miljoonaa euroa, 10,1 prosenttia edellisvuotta suurempi. Liikevaihdon kasvu 
on koko vuoden ollut myyntivolyymin kasvua selvästi suurempi.   
 
Olvi Oyj:n tammi-joulukuun liikevoitto oli 4,3 (8,5) miljoonaa euroa eli 4,0 
(8,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pieneni 4,3 miljoonalla eurolla. 
 
Keskeisimmät tekijät kannattavuuden heikkenemisen taustalla ovat käytöstä 
poistettujen päällysteiden romutuskulut toimialan siirtyessä kertapäällysteisiin, 
tölkkituotteiden huomattavasti arvioitua suurempi kysyntä ja tölkkilinjan 
kapasiteetin puute kevään ja kesän aikana. Toiminnan tehokkuutta heikensivät 
yhtäaikaisten suurien investointien käyttöönotto, arvioitua hitaampi siirtyminen 
uuteen pantilliseen kierrätysmuovipullojärjestelmään ja kahden 
päällystejärjestelmän yhtäaikaiset kustannukset. Tilanteeseen vaikuttivat myös 
arvioitua suuremmat kustannusnousut raaka-aineissa, pakkaustarvikkeissa, 
energiassa ja logistiikassa, joita ei saatu täysimääräisinä hintoihin 
toimintavuoden aikana.  
 
Käytöstä poistuvan päällystekannan kertaluonteiset romutukset siirryttäessä 
kertapäällysteisiin aiheuttivat vaihto-omaisuuden alaskirjauksia tammi-joulukuun 
tulokseen 3,8 (1,8) miljoonaa euroa. 
 
Loka-joulukuu 2008 
 
Olvi Oyj:n myynti neljännellä kvartaalilla oli 31,2 (37,1) miljoonaa litraa, 
jossa on laskua edellisvuoteen verrattuna 5,9 miljoonaa litraa. Siidereiden, 
lonkeroiden ja kivennäisvesien myynti kasvoi katsauskaudella.  
 
Emoyhtiön loka-joulukuun liikevaihto kasvoi 0,7 prosentilla 25,8 (25,6) 
miljoonaan euroon. Liikevoitto neljännellä kvartaalilla oli tappiollinen -0,4 
(1,1) miljoonaa euroa, joka on -1,7 (4,2) prosenttia liikevaihdosta. Neljännelle 
kvartaalille sisältyy päällystekannan alaskirjauksia 2,5 miljoonaa euroa.     
 
AS A. LE COQ  
 
Tammi-joulukuu 2008 
 
Virolaisen tytäryhtiön AS A. Le Coqin kokonaismyynti tammi-joulukuussa oli 125,5 
(138,2) miljoonaa litraa, jossa on laskua 13 miljoonaa litraa, 9,4 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Muille konserniyhtiöille tehtyä rahtityötä sisältyy 
kokonaismyyntiin 17,7 (22,4) miljoonaa litraa ja verovapaata vientiä 0,7 (1,9) 
miljoonaa litraa. Myynnin laskusta kotimaan myynnin osuus oli 7,1 miljoonaa 
litraa ja muille konserniyhtiöille tehdyn rahtimyynnin osuus 4,7 miljoonaa 
litraa.  Verovapaa vienti laski edellisvuoteen verrattuna 1,2 miljoonaa litraa.  
 
Myyntivolyymi oluissa ja siidereissä oli edellisvuoden tasolla, mutta pienentyi 
selvästi kivennäisvesissä ja hyvinvointijuomissa sekä jonkin verran myös 
virvoitusjuomissa, long drink -juomissa ja energiajuomissa. Viron kotimaan 
myynnin pienentyminen on johtunut Viron juoma-alan kaikkien tuoteryhmien 
kokonaisvolyymien laskusta.  
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Myynnin pienentymisestä huolimatta AS A. Le Coq on vahvistanut markkina-
asemaansa. AS A. Le Coqin markkinaosuus on oluissa noin 40 prosenttia.  
Siidereissä ja long drink –juomissa AS A. Le Coq on selvästi markkinaykkönen yli 
55 prosentin osuudellaan. Myös muissa tuoteryhmissä kivennäisvesiä lukuun 
ottamatta AS A. Le Coqin markkina-asema on säilynyt hyvällä tasolla. 
 
Tammi-joulukuun liikevaihto oli 72,0 (72,5) miljoonaa euroa, jossa on laskua 0,5 
miljoonaa euroa, 0,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.     
 
AS A. Le Coqin tammi-joulukuun liikevoitto oli 11,6 (10,9) miljoonaa euroa, joka 
on 16,1 (15,0) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa, 
7,2 prosenttia. Tuotannollinen tehokkuus, Premium-tuotteiden osuuden kasvu ja 
kustannusten hallinta mahdollistivat liikevoiton paranemisen. 

 
Loka-joulukuu 2008 
 
AS A. Le Coqin myynti oli loka-joulukuussa 25,9 (31,9) miljoonaa litraa, jossa on 
laskua 6,1 miljoonaa litraa. Neljännen kvartaalin liikevaihto oli 15,3 (16,8) 
miljoonaa euroa, laskua edellisvuoteen verrattuna 1,5 miljoonaa euroa, 9,1 
prosenttia. Loka-joulukuun liikevoitto oli 1,9 (2,1) miljoonaa euroa, joka on 
12,4 (12,2) prosenttia liikevaihdosta. 
 
A/S CESU ALUS 
 
Tammi-joulukuu 2008 
 
Latviassa toimivan A/S Cesu Alus -yhtiön tammi-joulukuun kokonaismyynti oli 58,7 
(54,1) miljoonaa litraa, kasvua 4,6 miljoonaa litraa, 8,6 prosenttia. Myynnin 
kasvusta 1,8 miljoonaa litraa oli konsernin sisäisen myynnin kasvua. Latvian 
kotimaan volyymikasvu tuli oluista, joiden osuus kokonaismyynnistä on noin 70 
prosenttia. Virvoitusjuomien ja kivennäisvesien sekä siidereiden ja long drink -
juomien myynti oli edellisvuoden tasolla, mutta mehujen myynti laski.  
 
Päätuoteryhmässä, oluessa, A/S Cesu Alusin markkinaosuus on noin 27 prosenttia ja 
panimo on vahva markkinakakkonen. Siidereissä ja long drink –juomissa A/S Cesu 
Alus -yhtiön markkinaosuus on noin 40 prosenttia. Latvian juomamarkkinoiden 
kokonaisvolyymit laskivat kaikissa tuoteryhmissä. 
 
Yhtiön liikevaihto tammi-joulukuussa oli 31,4 (26,7) miljoonaa euroa, kasvua 4,7 
miljoonaa euroa, 17,5 prosenttia.  
 
Tammi-joulukuun liikevoitto oli 1,3 (2,3) miljoonaa euroa, joka on 4,1 (8,6) 
prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto pieneni 1,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen 
verrattuna.  
 
Loka-joulukuu 2008 
 
A/S Cesu Alus – yhtiön myynti vuoden neljännellä kvartaalilla oli edellisvuoden 
tasolla 12,0 (11,9) miljoonaa litraa.  
 
A/S Cesu Alusin liikevaihto kasvoi 0,3 miljoonalla eurolla 6,2 (5,9) miljoonaan 
euroon, kasvua 4,5 prosenttia.  
 
Loka-joulukuun liiketulos oli -0,2 (0,2) miljoonaa euroa tappiollinen ja jäi 
siten 0,4 miljoonaa euroa edellisvuoden tasosta. Liikevoitto oli -3,8 (2,5) 
prosenttia liikevaihdosta. 
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AB RAGUTIS 
 
Tammi-joulukuu 2008 
 
Liettuassa toimivan tytäryhtiön AB Ragutisin kokonaismyynti tammi-joulukuussa oli 
44,1 (42,8) miljoonaa litraa, kasvua 1,3 miljoonaa litraa, 3,1 prosenttia. 
Myynnin kasvu tulee konsernin sisäisestä myynnistä. Myynti konsernin muille 
yhtiöille oli 2,7 (1,0) miljoonaa litraa, kasvua 1,7 miljoonaa litraa. Verovapaa 
vienti kasvoi 0,2 miljoonaa litraa, kun taas Liettuan kotimaan myynti laski 0,6 
miljoonaa litraa.  
 
Virvoitusjuomien ja OAO Lidskoe Pivolta ostetun perhekalja Kvassin myynti 
lisääntyivät selvästi. Oluet ja long drink –juomat pysyivät edellisvuoden 
tasolla, kun taas siidereiden ja mehujen myynti laski. 
 
AB Ragutis –yhtiön oluiden markkina-osuus on vahvistui 10,0(9,2) prosenttiin ja 
long drink –juomien markkinaosuus noin 24 (21) prosenttiin. Siidereissä yhtiön 
markkinaosuus on noin 35 prosenttia.   
 
Yhtiön liikevaihto tammi-joulukuussa oli 23,8 (22,1) miljoonaa euroa, kasvua 1,7 
miljoona euroa, 8,0 prosenttia.  
 
Tammi-joulukuun liikevoitto oli 0,03 (1,5) miljoonaa euroa, 0,1 (7,0) prosenttia 
liikevaihdosta. Raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden hintojen sekä henkilöstö- 
ja logistiikkakustannusten nousut heikensivät yhtiön tuottavuutta. Uuden 
muovipullojen täyttölinjan käynnistämisongelmat viivästyttivät tuotannon 
aloittamista ja investoinnin hyödyntämistä.  
 
Loka-joulukuu 2008 
 
AB Ragutis –yhtiön myynti oli vuoden neljännellä kvartaalilla 10,8 (9,2) 
miljoonaa litraa, kasvua 1,6 miljoonaa litraa, 17,6 prosenttia.   
 
Yhtiön liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 0,8 miljoonalla eurolla 5,6 (4,8) 
miljoonaan euroon, kasvua 16,0 prosenttia. Liiketulos oli -0,2 (-0,05) miljoonaa 
euroa tappiollinen, -4,3 (-1,0) prosenttia liikevaihdosta.   
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT      
 
Olvi-konsernin taseen loppusumma oli joulukuun lopussa 244,2 (187,0) miljoonaa 
euroa. Oma pääoma per osake oli tammi-joulukuussa 9,07 (8,61) euroa. Korollisia 
velkoja oli 82,2 (45,0) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 
39,8 (16,4) miljoonaa euroa. 
 
Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit olivat vuonna 2008 poikkeuksellisen suuret. 
Investoinnit nousivat yhteensä 43,6 (25,4) miljoonaan euroon. Investoinneista 
25,6 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olvi Oyj:öön ja 18,0 miljoonaa euroa 
Baltian tytäryhtiöihin.  
 
Emoyhtiö Olvi Oyj:n investointeihin sisältyy OAO Lidskoe Pivo -yhtiön osakkeiden 
hankintahinta 12,0 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tuotannollisia investointeja vuonna 
2008 olivat KMP- eli pantillisen kierrätysmuovipullon täyttölinja, 
automaattivarasto sekä uusi tölkkien täyttölinja. 
 
Suurimmat investointikohteet Baltian tytäryhtiöissä olivat Latvian tölkkien 
täyttölinja ja varaston laajennus sekä Liettuan PET-muovipullojen täyttölinja ja 
käymiskellarin laajennus. 
  
Omavaraisuusaste oli 43,3 (47,7) prosenttia ja se säilyi edelleen hyvällä tasolla 
Olvi-konsernin mittavista investoinneista ja Valko-Venäjän yritysostosta 
huolimatta. 
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OMAT OSAKKEET 
 
Olvi Oyj:n hallussa olevat omat osakkeet on selvitetty tilinpäätöstiedotteen 
taulukko-osan liitteessä 5 kohdassa 6. 
 
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 vuonna 2008 olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa, 
joista 0,45 miljoonaa euroa on kirjattu kuluksi ja 0,08 miljoonaa euroa on 
aktivoitu taseeseen.  
 
UUDET TUOTTEET 
 
Vuosi 2008 oli aktiivinen tuotekehitysvuosi. Olvi Oyj toi markkinoille tuotteet 
hyvinvointi- ja urheilujuomien tuoteryhmiin. Nämä volyymiltään toistaiseksi 
erittäin pienet tuoteryhmät viestivät Olvin halusta laajentua uusiin tuoteryhmiin 
ja kehittää entistä terveellisempiä tuotteita juomamarkkinoille. Kansainvälisesti 
ansioituneen muotoilija Harri Koskisen Olville suunnittelema KMP-pullo 
(pantillinen kierrätysmuovipullo) otettiin käyttöön ensin osittain ja loppuvuonna 
2008 se korvasi kokonaan vanhan uudelleentäytettävän refPET–muovipullon. Uusina 
pakkauskokoina otettiin käyttöön ns. pintti-tölkki eli 0,568 litraa sekä 
virvoitusjuomiin ja kivennäisvesiin 0,95 litran KMP-pullo, joka sai kuluttajilta 
ja kaupalta hyvää palautetta. Uusia tuotteita tuli markkinoille yli 
kolmekymmentä. 
 
1.1.2009 Olvi Oyj:ltä tuli kauppoihin runsaasti uutuuksia. Innovatiivisin niistä 
oli TEHO -energiajuomaporetabletti. Kuuden tabletin putkiloihin pakattu 
energiajuoma sai hyvän ja kattavan vastaanoton myymälöissä kautta maan. Muut 
uutuudet olivat OLVI Hedelmä –virvoitusjuoma, KevytOlo Makea –tuoteperheen Ananas 
ja Kuningatar 0,95 litran pakkauskoossa, OLVI Kevyt Greippilonkero 0,5 L tölkissä 
ja Sandels 5 litran tynnyri, joka toi hanaoluen kotikäyttöön. 
 
1.4.2009 tulee useita uutuuksia myyntiin Suomessa. Virvoitusjuomia vahvistetaan 
neljällä 0,95 l pulloon pakatulla uutuudella, jotka on makeutettu 
hedelmäsokerilla. Näin päästään alhaisempaan kalorimäärään ilman keinotekoisia 
makeutusaineita.  
 
Lisäksi Olvi Oyj tuo markkinoille OLVI KevytOlo –lähdeveden. Tuote on raikas 
luonnontuote Suomenselänharjun lähteestä. Luonnollisuus korostuu myös uudessa 
TEHO Omena-Sitrus Energiajuomassa, jonka piristävät ainesosat ovat 
sataprosenttisesti luonnollisia. Tuote on säilöntäaineeton. Alkoholittomalle 
puolelle tuodaan myös KevytOlo Mansikka-Sitruuna, joka saa makunsa aidoista 
luonnon marjoista ja hedelmistä. Vanha suosikki vuosien takaa, OLVI Vaakuna -
olut, palaa noin 10 vuoden tauolta markkinoille. OLVI Lonkero –tuoteperhe 
täydentyy uudella maulla, karpalolla. FIZZ Cooler –tuoteperhe laajennee Tropical 
ja Perry&Grape mauilla. 
 
Baltia 
 
Vuosi 2008 oli tuotekehitysyhteistyön tiivistämisen vuosi Baltiassa. Useita 
uutuuksia tuli markkinoille kaikissa Baltian tytäryhtiöissä samalla sisällöllä, 
joko paikallisella tai konsernin yhteisessä käytössä olevalla tuotemerkillä. 
Näiden lisäksi oli joitakin paikallisia uutuuksia vastaamaan paikallisten 
kuluttajien tarpeisiin. Vuonna 2007 lanseerattu Dynamite-energiajuoma vakiinnutti 
asemansa vuonna 2008 yhtenä Baltian merkittävimmistä energiajuomista kaikissa 
Baltian maissa.  
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Virolainen A. Le Coq lanseerasi loppuvuonna 2008 A. Le Coq X-mas Porter –oluen  
ja Limpa Wild Berry –pillimehun sekä helmikuussa 2009 Sweet Orange nektarin ja 
urheilujuoman, johon on lisätty omenamehua. Jouluksi tuotiin uutuuksia myös 
Latviassa, Cesu Christmas Porter –olut ja Cesu Dzins Winter Punch –lonkero ja 
jouluvirvoitusjuoma. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1 256 (1 211), 
josta Suomessa oli 431 (389), Virossa 388 (409), Latviassa 231 (211) ja 
Liettuassa 206 (202) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi keskimäärin 45 
henkilöllä, 3,7 prosentilla, edellisvuoteen verrattuna. Joulukuun lopussa 
henkilöstön määrä oli yhteensä 2 069 (1 204), josta Lidskoe Pivo –panimon 
henkilökunnan määrä oli 927. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT LIIKETOIMINNASSA 
 
Baltian maiden talous on lamassa. Rakentaminen ja investoinnit teollisuuteen ovat 
vähentyneet ja työttömyys kasvanut merkittävästi. Valuuttojen devalvaatio uhkaa 
kaikkia Baltian maita, mikä heikentäisi selvästi Baltian maiden euromääräistä 
tuloksentekokykyä. Myös Suomessa talous on taantumassa, joka heijastuu 
kulutuskäyttäytymiseen. 
 
Panimoalan markkinoiden arvioidaan laskevan sekä Suomessa että Baltiassa. 
Kuluttajien ostovoiman vähentyessä ja inflaation lisääntyessä suositaan 
edullisempia tuotteita Premium-tuotteiden sijaan.  
 
Yleismaailmallinen finanssikriisi ja sitä seurannut talouden taantuma ovat 
nostaneet rahoituksen kustannuksia.  
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Juoma-alan kokonaismarkkinat laskevat sekä Suomessa että Baltiassa. 
Olvi-konsernin yhtiöillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet säilyttää 
kokonaismarkkina-asemansa myös vallitsevassa vaikeassa taloustilanteessa.  
Toteutuneet investoinnit takaavat riittävän kapasiteetin ja mahdollistavat 
kustannustehokkaan tuotannon monipuolisille tuotevalikoimille ja 
pakkausvaihtoehdoille. Keskeisenä tavoitteena on hyödyntää valmistunut 
lisäkapasiteetti ja parantaa koko Olvi-konsernin kannattavuutta ja kilpailukykyä.  
 
Odotamme Olvi-konsernin kannattavuuden säilyvän tai paranevan hieman vuonna 2009.  
 
HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI 
 
Olvi Oyj on harrastanut aktiivista ja tulokseen perustuvaa osingonjako-
politiikkaa. Tavoitteena on ollut jakaa noin 40 prosenttia Olvi-konsernin 
vuotuisesta osakekohtaisesta tuloksesta osinkona osakkeenomistajille.  
 
Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 39,9 (45,3) miljoonaa 
euroa, josta tilikauden voitto oli 2,2 (8,5) miljoonaa euroa.  
 
Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten 
varojen käyttämistä seuraavasti: 
- osinkona jaetaan 0,50 euroa vuodelta 2008 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli 
yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Osinko on 41,0 prosenttia Olvi-konsernin 
osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko esitetään maksettavaksi huhtikuussa 2009. 
- emoyhtiön vapaaseen pääomaan jätetään 34,7 miljoonaa euroa. 
 
Tilinpäätös ajalta 1.1.—31.12.2008 on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti ja sitä laadittaessa on 
noudatettu 31.12.2008 voimassa olevia IAS- ja IFRS–standardeja sekä niistä 
annettuja virallisia tulkintoja. 
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Yhtiö on vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisessa soveltanut samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2007. 
 
Tämän tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Vuosikooste yhtiön vuoden 2008 aikana julkaisemista tiedotteista löytyy 
osoitteesta www.olvi.fi/taloudelliset tiedotteet. 
 
TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2009 
 
Olvi-konsernin vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yhtiön 
internetsivuilla viikolla 14. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 
7.4.2009 Iisalmessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan maaliskuussa 2009. 
 
Vuoden 2009 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat: 
osavuosikatsaus I Q tammi-maaliskuulta 30.4.2009 
osavuosikatsaus II Q tammi-kesäkuulta 27.8.2009 
osavuosikatsaus III Q tammi-syyskuulta 29.10.2009 
 
 
Lisätietoja: 
 
Olvi Oyj 
Lasse Aho  
toimitusjohtaja 
puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600 
 
 
OLVI OYJ 
Hallitus 
 
LIITTEET  
        
- tase, liite 1 
- tuloslaskelma, liite 2 
- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, liite 3 
- rahavirtalaskelma, liite 4 
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, liite 5 
 
 
JAKELU: 
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.olvi.fi 
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OLVI-KONSERNI     Liite 1 
 
 

TASE   

1000 EUR   

 31.12.2008 31.12.2007 

VARAT   

Pitkäaikaiset varat   

Aineelliset hyödykkeet 132028 97706 

Liikearvo 10743 10679 

Muut aineettomat hyödykkeet 1023 1002 

Myytävissä olevat sijoitukset 288 285 

Myytävänä olevat muut pitkäaikaiset varat 429 63 
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saami-
set 350 118 

Laskennalliset verosaamiset 1042 362 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 145903 110215 

   

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 33699 30159 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 48839 42181 

Laskennalliset verosaamiset 23 110 

Rahavarat 15748 4332 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 98309 76782 

VARAT YHTEENSÄ 244212 186997 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

Osakepääoma 20759 20759 

Muut rahastot 1092 1092 

Omat osakkeet -63 -722 

Kertyneet voittovarat 59632 48979 

Tilikauden voitto 12684 18944 

 94104 89052 

Vähemmistölle kuuluva osuus 11618 136 

Oma pääoma yhteensä 105722 89188 

   

Pitkäaikaiset velat   

Korolliset velat 42361 28592 

Korottomat velat 4 0 

Laskennalliset verovelat 1421 1113 

   

Lyhytaikaiset velat   

Korolliset velat 39840 16383 

Ostovelat ja muut velat 54864 51721 

Velat yhteensä 138490 97809 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 244212 186997 
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OLVI-KONSERNI                  Liite 2 
 
 

TULOSLASKELMA     

1000 EUR     

  10-12/2008  10-12/2007 1-12/2008 1-12/2007 

     

Liikevaihto 51537 49485 222124 205188 

Liiketoiminnan muut tuotot 353 178 1005 894 

Liiketoiminnan kulut -47104 -43506 -191496 -171222 
Poistot ja arvonalentumi-
set -3792 -2992 -14155 -11759 

Liikevoitto 994 3165 17478 23101 

Rahoitustuotot 79 44 247 186 

Rahoituskulut -1215 -497 -3420 -1953 

Tulos ennen veroja -142 2712 14305 21334 

Verot -188 -109 -1631 -2354 

Tilikauden voitto -330 2603 12674 18980 

     

Jakautuminen:     

- emoyhtiön omistajille -313 2604 12684 18944 

- vähemmistölle -17 -1 -10 36 

     

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu  

- tulos/osake, EUR   1,22 1,83 
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OLVI-KONSERNI     Liite 3 
 
 
 
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA       

 

1000 EUR A B C D E F G H I 

          

Oma pääoma 1.1.2007 20759 857 127 -290 143 -18 55688 101 77367 

Rahaston siirto voittovaroihin    -35  35  0 

Omien osakkeiden hankinta    -432     -432 

Muuntoeron muutos      9   9 

Osingonmaksu       -6736  -6736 

Tilikauden voitto       18980  18980 

Vähemmistölle kuuluva osuus voitosta     -35 35 0 

Oma pääoma 31.12.2007 20759 857 127 -722 108 -9 67932 136 89188 
 
 
1000 EUR A B C D E F G H I 

 

Oma pääoma 1.1.2008 20759 857 127 -722 108 -9 67932 136 89188 

Muuntoerom muutos      -14  -1 -15 

Omien osakkeiden luovutus    659     659 

Osingonmaksu       -8291  -8291 

Tilikauden voitto       12674  12674 

Tytäryhtiön hankinnasta aiheutunut        

vähemmistöosuuden muutos        11507 11507 

Muut vähemmistöosuuden muutokset      14 -14 0 

Vähemmistölle kuuluva osuus voitosta     10 -10 0 

Oma pääoma 31.12.2008 20759 857 127 -63 108 -23 72339 11618 105722 
 
 
A = Osakepääoma 
B = Ylikurssirahasto 
C = Vararahasto 
D = Omien osakkeiden rahasto 
E = Muut rahastot 
F = Muuntoerot 
G = Voittovarat 
H = Vähemmistöosuus 
I = Yhteensä 
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OLVI-KONSERNI                                                      Liite 4 
 
 

RAHAVIRTALASKELMA    

1000 EUR    

 1-12/2008 1-12/2007  

    

Tilikauden voitto 12674 18980  

Oikaisut tilikauden tulokseen 18971 15542  

Käyttöpääoman muutos -5282 -1597  

Maksetut korot -2959 -1806  

Saadut korot 234 72  

Maksetut verot -3054 -3307  

Liiketoiminnan rahavirta (A) 20584 27884  

    

Tytäryhtiön hankinta vähennettynä    

hankituilla rahavaroilla -1601   

Investoinnit -30558 -25140  

Käyttöomaisuuden myynnit 245 308  

Investoinnit muihin sijoituksiin -1   

Investointien rahavirta (B) -31915 -24832  

    

Lainojen nostot 78000 16000  

Lainojen takaisinmaksut -46965 -9665  

Omien osakkeiden hankinta 0 -432  

Maksetut osingot -8288 -6725  

Rahoituksen rahavirta (C) 22747 -822  

    
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) 
(A+B+C) 11416 2230  

    

Rahavarat 1.1. 4332 2102  

Rahavarat 31.12. *) 15748 4332  

Rahavarojen muutos 11416 2230  

    
 
 
*)Konsernin rahavaroihin sisältyy hankitun tytäryhtiön OAO Lidskoe Pivon 
rahavarat 10,4 MEUR hankintahetkellä 31.12.2008. 
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OLVI-KONSERNI                                                        Liite 5 
 
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 
Yhtiö on noudattanut vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisessa samoja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2007.  
 
Konserni on ottanut käyttöön IFRIC 11, Konsernin ja omia osakkeita koskevat 
liiketoimet -standardin, joka on tullut voimaan 1.1.2008. Uuden standardin 
käyttöönotolla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.  
 
Tilinpäätöstiedotteen tiedot esitetään tuhansina (1 000) euroina. Esittämistä 
varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä 
aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. 
       
   

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO 

 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa) 

 

 10-12/2008 10-12/2007 1-12/2008 1-12/2007 

     

Olvi-konserni yhteensä 77597 81945 340938 341765 

Suomi 31223 37144 138155 137586 

Viro 25891 31946 125170 138163 

Latvia 11995 11880 58753 54124 

Liettua 10760 9151 44085 42778 

- segmenttien välinen myynti -2272 -8176 -25225 -30886 

 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR) 

     

 10-12/2008 10-12/2007 1-12/2008 1-12/2007 

     

Olvi-konserni yhteensä 51537 49485 222124 205188 

Suomi 25758 25579 106291 96546 

Viro  15265 16797 71995 72494 

Latvia 6195 5927 31366 26686 

Liettua 5568 4798 23824 22069 

- segmenttien välinen myynti -1249 -3616 -11352 -12607 

 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR) 

     

 10-12/2008 10-12/2007 1-12/2008 1-12/2007 

     

Olvi-konserni yhteensä 994 3166 17478 23101 

Suomi -450 1080 4252 8514 

Viro 1886 2055 11618 10838 

Latvia -237 151 1281 2294 

Liettua -238 -49 32 1553 

- eliminoinnit 33 -71 295 -98 
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2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1-12/2008   1-12/2007 

   

Suomi 431 389 

Viro 388 409 

Latvia 231 211 

Liettua 206 202 

Valko-Venäjä *) 927  

Yhteensä 2183 1211 

*)Henkilölukumäärä 31.12.2008  
 
 
3. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Johdon työsuhde-etuudet 
Hallituksen ja konserniin kuuluvien yhtiöiden toimitusjohtajien palkat ja muut 
lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 
 
1000 EUR 

  1-12/2008  1-12/2007 

   

Toimitusjohtajat 995 577 

Hallituksen puheenjohtaja 209 203 

Muut hallituksen jäsenet 109 106 

Yhteensä 1313 886 
 
 
 

4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  

 31.12.2008 

  

A-osakkeita, kpl 8513276 

K-osakkeita, kpl 1866128 

Yhteensä 10379404 

  

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 8513276 

K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 37322560 

Äänimäärä yhteensä, kpl 45835836 

  

Rekisteröity osakepääoma, 1000 EUR 20759 
 
Osakkeille maksettiin osinkoa 0,80 euroa/osake vuodelta 2007 (0,65 euroa/osake 
vuodelta 2006), yhteensä 8,3 (6,7) miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 22.4.2008. 
 

A- ja K-osakkeen nimellisarvo/ EUR 2,00 

Ääniä / A-sarjan osake 1 

Ääniä / K-sarjan osake 20 
  
Osakkeilla on sama oikeus osinkoon.  
Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke. 
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5.  OSAKEPERUSTEISET MAKSUT      
 
Olvi Oyj:n hallitus päätti 26.1.2006 Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmä on osa 
konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää ja sen 
tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon 
nostamiseksi. 
  
Järjestelmässä on kaksi ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2006 ja 
päättyi 31.12.2007 ja toinen alkoi 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2010. Järjestelmästä 
maksettavien palkkioiden määrä on sidottu Olvi-konsernin liikevaihtoon ja 
liikevoittoprosenttiin liikevaihdosta laskettuna.   
  
Palkkiot maksetaan osittain Olvi Oyj:n A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana 
maksettava osuus kattaa osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluontoiset 
maksut. Ensimmäisen ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2008.  
Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa osakkeiden 
saamisesta.        
 
Olvi Oyj:n hallitus päätti 17.12.2007 toisen ansaintajakson tavoitteista ja 
järjestelmän piiriin kuuluvista henkilöistä. Samalla osakepalkkiojärjestelmän 
perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä korotettiin 40 000 osakkeesta 80 
000 osakkeeseen. Toisen ansaintajakson mahdolliset palkkiot maksetaan huhtikuussa 
2011. Toiselta ansaintajaksolta palkkiona saaduista osakkeista saa luovuttaa 50 
prosenttia yhden vuoden ja 100 prosenttia kahden vuoden kuluttua osakkeiden 
saamisesta. Osinko-oikeus alkaa sen jälkeen, kun osakkeet on siirretty 
avainhenkilöiden arvo-osuustileille. Tämän kannustusjärjestelmän perusteella voi 
toiselta ansaintajaksolta vuonna 2011 tulla maksettavaksi tavoitteiden 
täydellisen saavuttamisen perusteella 48 000 Olvi Oyj:n A-osaketta. 
    
Järjestelmän kohderyhmään kuuluu tällä hetkellä 21 avainhenkilöä.   
 
Tammi-joulukuussa 2008 ei ole tehty ansaintajaksoon 2008—2010 liittyviä 
kirjauksia.   
 
Olvi-konsernilla ei ole optioita.  
 
6. OMAT OSAKKEET      
 
Huhtikuussa 2008 yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 10.4.2008 antamalla 
valtuutuksella luovuttaa vuosina 2006 ja 2007 hankittuja omia osakkeita 
käytettäväksi Olvi-konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmässä 
palkkioina vuosien 2006-2007 tavoitteiden saavuttamisesta. Omia osakkeita 
luovutettiin konsernin avainhenkilöille huhtikuussa 2008 yhteensä 29 600 
kappaletta.     
 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 10.4.2008 valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden 
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään yhtiön omien A-osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245 000 A-osaketta. 
       
Olvi Oyj:n hallitus ei ole tammi-joulukuun 2008 aikana käyttänyt yhtiökokouksen 
sille myöntämää valtuutusta hankkia omia osakkeita.  
 
Olvi Oyj:n hallussa oli joulukuun 2008 lopussa yhteensä 2 400 omaa A-osaketta, 
joiden hankintahinta on 54 tuhatta euroa. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien 
osakkeiden osuus osakepääomasta on 0,02 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus 
A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on 0,03 prosenttia.  
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7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-12/2008   1-12/2007 

   

  - keskimäärin 10368444 10358296 

  - jakson lopussa 10377004 10347404 

 

*) Hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.  

   

8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ   

   1-12/2008   1-12/2007 

 

Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 1622708 2286279 

Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 35436 55328 

Vaihdon osuus A-osakkeiden kokonaismäärästä, % 

 19,1 26,9 

 

Osakkeiden keskikurssi, EUR 20,82 24,14 

Päätöspäivän kurssi, EUR 15,59 24,00 

Korkein noteeraus, EUR 27,00 30,80 

Alhaisin noteeraus, EUR 12,50 19,50 
       
9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2008      

       

 K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 

1. Olvi-säätiö         1181952 421286 1603238 15,45 24060326 52,49 

2. Hortling Heikki Wilhelm *) 450712 85380 536092 5,16 9099620 19,85 

3. Hortling Kalle Einari kuolinpesä 93552 12624 106176 1,02 1883664 4,11 

4. Hortling Timo Einari      82912 17304 100216 0,97 1675544 3,66 

5. Skandinaviska Enskilda Banken, hall.rek. 1283944 1283944 12,37 1283944 2,80 

6. Hortling-Rinne Marit 51144 1050 52194 0,50 1023930 2,23 

7. Nordea Pankki Suomi Oyj, hall.rek. 516393 516393 4,98 516393 1,13 

8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 515748 515748 4,97 515748 1,13 

9. Autocarrera Oy Ab  221891 221891 2,14 221891 0,48 

10.Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas      

   Eläkevakuutusosakeyhtiö  208000 208000 2,00 208000 0,45 

       

Muut 5856 5229656 5235512 50,45 5346776 11,68 

Yhteensä 1866128 8513276 10379404 100,00 45835836 100,00 
 
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat 
osakkeet.  
 
10. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.12.2008 
 

 Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia 

 kpl % kpl % kpl % 

Ulkomaiset yhteensä 275389 2,65 1247125 2,72 33 0,51 
Hallintarekisteröidyt  
(ulkom.) yht. 1000 0,01 1000 0,00 1 0,02 
Hallintarekisteröidyt  
(kotim.) yht. 1908490 18,39 1908490 4,16 6 0,09 

Yhteensä 2184879 21,05 3156615 6,89 40 100,00 
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11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 

1000 EUR   

   1-12/2008   1-12/2007 

   

Lisäykset 42869 29031 

Vähennykset -644 -5184 

Yhteensä 42225 23847 

   

   

12. VASTUUSITOUMUKSET 31.12.2008 31.12.2007 

1000 EUR   

   

Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä  

Rahalaitoslainat   

- Omasta puolesta 1594 0 

- Muiden puolesta 0 0 

   

Annetut pantit ja vastuusitoumukset   

- Omasta puolesta 6227 1134 

- Muiden puolesta 5 0 

   

Leasingvastuut:   

- Alle vuoden sisällä erääntyvät 834 882 

- 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1055 1101 

- yli 5 vuoden päästä erääntyvät 0 5 

Leasingvastuut yhteensä 1889 1988 

   

Päällystevastuut 6402 4604 

Muut vastuut 1980 1980 
 
13. HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
    
Olvi-konserni hankki lokakuun alussa 2008 suunnatulla osakeannilla 
enemmistöosuuden OAO Lidskoe Pivo -panimosta Valko-Venäjältä. Osakkeet 
rekisteröitiin Olvi Oyj:n nimiin 24.12.2008. Kaupan jälkeen Olvi Oyj omistaa 51 
prosenttia OAO Lidskoe Pivon osakepääomasta ja äänivallasta. Osakkeiden 
kauppahinta oli 11,9 miljoonaa euroa, minkä lisäksi osakkeiden hankintamenoon 
sisällytettiin asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palkkiot 0,1 miljoonaa 
euroa. Hankinta on kirjattu alustavana IFRS 3:n vuoden aikarajaa noudattaen. 
 

   1000 EUR 

Osakkeiden hinta suunnatussa osakeannissa 11926 

Hankinnasta aiheutuneet menot 119 

Kokonaishankintameno yhteensä 12045 
 
Hankinnasta syntyi 68 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu OAO Lidskoe Pivo –
panimon hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin.  
        
OAO Lidskoe Pivo on yhdistelty Olvi-konserniin 31.12.2008, joten hankinnalla ei 
ole ollut vaikutusta Olvi-konsernin tuloslaskelmaan eikä vuoden 2008 tulokseen. 
Lidskoe Pivo -panimon tase on yhdistelty Olvi-konserniin 31.12.2008 tilanteessa 
hankintamenomenetelmällä.     
      



� �  
OAO Lidskoe Pivon myyntivolyymi vuonna 2008 oli 79 928 tuhatta litraa. Panimon 
liikevaihto vuonna 2008 oli 28 893 tuhatta euroa ja liikevoitto 4 512 tuhatta 
euroa (Belarus GAAP).  
 
       
   
Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivänä olivat 
seuraavat:       
   

1000 EUR 

Yhdistämisessä 
kirjatut käyvät 
arvot 

Kirjanpitoarvot 
ennen yhdistä-
mistä 

   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 18230 16997 

Myytävissä olevat sijoitukset 2  

Aineettomat hyödykkeet 3 1 

Laskennalliset verosaatavat 1036  

Vaihto-omaisuus 3995 8931 

Lyhytaikaiset saatavat 5885 1827 

Rahavarat 10444 10444 

   

Pitkäaikaiset korottomat velat -4  

Pitkäaikaiset korolliset velat -1337 -4687 

Lyhytaikaiset korottomat velat -9914 -5503 

Lyhytaikaiset korolliset velat -4854 -1616 

Nettovarat 23486 26394 

Vähemmistöosuus 49 % -11509  

Konsernin osuus nettovaroista 11977  

   

Hankintameno 12045  

Liikearvo 68  

   

Rahana maksettu kauppahinta 12045  

Hankitun tytäryrityksen rahavarat  -10444  

Rahavirtavaikutus 1601  
 
 
14. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET 
 
Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                                 
vähemmistöosuus/100 * 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 osakean-
tioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Velkaantumisaste (gearing),% = Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaami-
set/Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus 
 


