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  Pörssitiedote  11.5.2005  klo 8.30 
   
   
 
 

Orion-konsernin osavuosikatsaus 1-3/2005 
 
 
Orion-konsernin liikevaihto oli 465,3 (496,9) milj. EUR ja se laski 6,4 %. Muutos johtuu vähentyneestä 
lääketukkukaupan laskutuksesta. Liikevoitto 50,8 (33,4) milj. EUR kasvoi 52,2 % Orion Pharman myönteisen 
tuloskehityksen ansiosta. Konsernin voitto ennen veroja oli 50,6 (33,0) milj. EUR ja osakekohtainen tulos 0,27 
(0,17) EUR. Omavaraisuusaste oli 40,7 % (46,8 %). Oman pääoman tuotto oli 31,6 % (16,2 %). 
 
 
− Orion siirtyi IFRS-standardien mukaiseen raportointiin vuoden 2005 alussa. Myös vertailuvuoden 2004 

tiedot ovat IFRS-standardin mukaiset. 
− FAS:n ja IFRS:n väliset täsmäytyslaskelmat vertailukaudelta 1-3/2004 esitetään taulukko-osan lopussa.  
− Tämän tiedotteen yhteydessä julkaistaan Orion-konsernin IFRS-raportoinnissaan soveltamat keskeiset 

tilinpäätösperiaatteet. 
− Tiedotteen ja sen liitteiden tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut ovat edellisvuoden 

vertailukaudelta. 
 
 
 
 
Keskeisiä lukuja Orion-konsernista tarkastelukaudelta 
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Liikevaihto 465,3 496,9 -6,4% 1 946,2 

Liikevoitto  50,8 33,4 +52,2% 132,2 

 % liikevaihdosta 10,9 % 6,7 %  6,8 % 

Voitto ennen veroja 50,6 33,0 +53,2% 130,2 

 % liikevaihdosta 10,9 % 6,6 %  6,7 % 

T&TK-menot 17,6 19,2 -8,6% 77,9 

Bruttoinvestoinnit 7,0 5,3 +32,1% 28,0 

 % liikevaihdosta 1,5 % 1,1 %  1,4 % 

Taseen loppusumma 1 102,0 1 160,7 -5,1% 1 135,5 

Omavaraisuusaste, % 40,7 % 46,8 %   43,6 % 

Nettovelkaantumisaste (gearing), % 3,2 % 0,4 %   2,8 % 

Korollinen vieras pääoma 98,3 78,3 +25,5% 120,6 

Koroton vieras pääoma 562,7 547,3 +2,8% 535,2 

Rahavarat 84,2 76,2 +10,5% 106,9 

Henkilöstömäärä kauden lopussa, henkilöä 4 521 4 581 -1,3% 4 549 

Osakekohtainen tulos, EUR 0,27 0,17 +56,1% 0,68 

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,27 -  0,68 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,15 3,89 -19,1% 3,43 
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, 
milj. EUR 1 588,5 1 278,8 +24,2% 1 595,1 

Sijoitetun pääoman tuotto  36,4 % 21,3 %   21,0 % 

Oman pääoman tuotto verojen jälkeen 31,6 % 16,2 %   16,7 % 
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Konsernin rakenne  
 
Orion-konserniin sisältyivät tilikaudella 1-3/2005 seuraavat tulosyksiköt: 
lääkkeitä kehittävä, valmistava ja markkinoiva Orion Pharma, lääkkeiden jakeluun ja tukkukauppaan 
erikoistuneet Oriola ja KD (Kronans Droghandel), jotka yhdessä muodostavat Tukkukaupparyhmän,  
sekä diagnostisia testejä kehittävä, valmistava ja markkinoiva Orion Diagnostica.  
 
Vuoden 2005 aikana konsernin rakenteessa ei ole tapahtunut vuoden 2004 lukujen vertailtavuuteen 
vaikuttavia muutoksia.  
 
 
Markkinakatsaus   
 
IMS:n vuodelta 2004 valmistuneen lääketilaston mukaan maailman lääkemyynti vuonna 2004 oli 545 
miljardia USD ja se kasvoi edellisvuodesta 7 %. Kymmenen eniten myydyn lääkkeen osuus oli lähes 10 %. 
Keskushermostosairauksien lääkkeiden myynti kasvoi 9 % noin 87 mrd US-dollariin, josta 
mielialalääkkeiden osuus oli yli 23 mrd USD. Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet olivat toiseksi suurin 
pääryhmä 86 mrd USD:n myynnillään. Sen sisällä suurin terapiaryhmä olivat kolesterolilääkkeet, yli 30 mrd 
USD.  Parkinsonin taudin lääkkeiden kokonaismyynti oli noin 2,5 mrd USD ja se kasvoi 7 %. 
Hormonikorvausvalmisteiden maailmanmarkkinat jatkoivat laskuaan 14 %:lla noin 2,3 mrd US-dollariin. 
  

 Mrd USD Kasvu Osuus  
Pohjois-Amerikka 247,7 +8 % 45 % 
Eurooppa 154,6 +6 % 28 % 
Japani 64,7 +1 % 12 % 
Muu Aasia, Afrikka ja Australia 53,7 +6 % 10 % 
Latinalainen Amerikka 24,5 +13 % 5 %  

 
 
Tammi-maaliskuussa 2005 Suomen lääkemarkkinat kasvoivat 8,4 % ja olivat noin 413 milj. EUR. Orion 
Pharman markkinaosuus Suomen lääkemyynnistä oli 10,1 % ja Oriolan osuus lääkejakelusta 44,3 %. 
Ruotsissa lääkkeiden tukkukauppa oli noin 674 milj. EUR, kasvu 2,1 % edellisvuoden vertailukaudesta. KD:n 
osuus Ruotsin lääkejakelusta oli 45,9 %.  
 
 
Liikevaihto 
 
Konserni. Orion-konsernin liikevaihto kaudella 1-3/2005 oli 465,3 milj. EUR (496,9 milj. EUR kaudella  
1-3/2004) ja se väheni 6,4 % vertailukaudesta. Tämä johtui lähinnä päämiesmuutosten seurauksena 
vähentyneestä lääketukkukaupan volyymistä sekä eräiden päämiessopimusten rakenteen muuttumisesta.  
 
Orion Pharma. Orion Pharman liikevaihto 135,9 (125,9) milj. EUR kasvoi vertailukaudesta 7,9 % ja se 
muodostui lähes kokonaan tuotemyynnistä. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus liikevaihdosta 
oli 57,8 (51,9) milj. EUR eli 43 %. Suurin yksittäinen tuotemerkki oli Parkinson-lääke Comtess/Comtan, josta 
kertyneet myyntituotot olivat 17,6 (24,1) milj. EUR. Samaan tuoteperheeseen kuuluvan Stalevon myyntituotot 
kasvoivat voimakkaasti ja olivat lähes yhtä suuret 17,1 (9,0) milj. EUR.  
 
Tukkukaupparyhmässä  Oriola keskittyy lääkejakelussa Suomeen, Viroon ja Latviaan ja KD toimii Ruotsissa. 
Lääketukkutoiminnasta raportoidaan myös laskutus, sillä se kuvaa lääketukkukaupan volyymia paremmin kuin 
liikevaihto, koska kaupintakauppaan perustuvissa jakelusopimuksissa liikevaihtoon sisältyy vain jakelijan 
päämieheltään saama jakelupalkkio. Tukkukaupparyhmän kokonaislaskutus oli 582,9 (613,4) milj. EUR ja se 
laski edellisvuotisesta 5,0 %. Liikevaihto oli 323,2 (364,8) milj. EUR. 
 
Orion Diagnostica. Orion Diagnostican liikevaihto 10,5 (10,1) milj. EUR kasvoi vertailukaudesta 4,7 %. 
Tulehdustesti QuikRead ja hygieniatesti Hygicult jatkoivat kasvuaan.  
 
   
Tulos 
 
Orion Pharman liikevoitto 45,2 (31,0) milj. EUR kasvoi 45,8 % ja oli ennakoitua parempi. Hyvä tuloskehitys on 
seurausta sekä tuotemyynnin kasvusta että kustannusten hallinnasta.  
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Tukkukaupparyhmän liikevoitto oli 5,8 (4,9) milj. EUR ja se kasvoi 17,7 %. Vertailuvuoden lukuihin sisältyy 
Oriolaan vuonna 2004 yhdistetyn KD Tukun poisluovutettujen toimitilojen perusparannuksista tehty 
ylimääräinen poisto 1,8 milj. EUR. 
 
Orion Diagnostican liikevoitto oli 1,7 (1,3) milj. EUR ja se kasvoi 36,4 %. 
   
Liiketoiminnan kulut 
Liiketoiminnan kulut 83,5 (94,3) milj. EUR olivat 11,5 % pienemmät kuin vertailukaudella. Kaikkien toimintojen 
kulut laskivat edellisestä vuodesta. Myynnin ja jakelun kulut -nimellä tuloslaskelmassa esitetty liiketoiminnan 
kuluerä 52,7 (58,6) milj. EUR sisältää myynti- ja markkinointitoimintojen kustannusten lisäksi jakelu- ja 
logistiikkakulut, mukaan lukien näihin toimintoihin liittyvät palkat ja muut henkilöstökulut. Lähes kaikki 
Tukkukaupparyhmän kulut hankinnan kuluja lukuun ottamatta liittyvät tähän toimintoon. Orion Pharman osuus 
myynnin ja jakelun kuluista oli 29,3 (31,8) milj. EUR, mikä oli 21,5 % tulosyksikön liikevaihdosta.  
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot olivat 17,6 (19,2) milj. EUR. Menot vähenivät 
edellisvuoden vertailukaudesta 8,6 %. Vertailukaudella olivat mukana vielä huomattavana eränä sydänlääke 
Simdaxin kliinisten tutkimusten kulut, joista Abbott Laboratories -yhtiö on kantanut vastuun huhtikuusta 2004 
lähtien. Orion Pharman lääketutkimuksen osuus oli 17,2 milj. EUR eli 98 %. Orion Pharmassa tutkimus- ja 
tuotekehitysmenojen suhde liikevaihtoon oli 13 % (15 %).  Tutkimustoimintoa selostetaan tarkemmin 
jäljempänä Orion Pharma -segmentin katsauksessa.  

Konsernin voitto ennen veroja oli 50,6 (33,0) milj. EUR. Tulosparannus oli Orion Pharman hyvän liikevoiton 
seurausta.  Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,17) EUR. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,15 (3,89) EUR. 
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 36,4 % (21,3 %). Oman pääoman tuotto verojen jälkeen 
oli 31,6 % (16,2 %). 
 
Rahoituksen nettokulut olivat 0,2 (0,4) milj. EUR. Korkokulut olivat 1,0 (0,8) milj. EUR, korkotuotot 0,5 (0,9) 
milj. EUR ja nettovaluuttakurssivoitto 0,3 (kurssitappio 0,5) milj. EUR.  
 
 
Tase ja rahoitusasema 

Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat hyvät. Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 3,2 % (0,4 %). 
Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 40,7 % (46,8 %). Omavaraisuusastetta laskivat sekä syksyllä 
2004 maksetut lisäosingot että vuodelta 2004 maksetut osingot, jotka kauden lopussa oli jo vähennetty 
omasta pääomasta mutta jotka maksettiin vasta huhtikuun alussa.  
 
Konsernitaseen 31.3.2005 vieras pääoma pakolliset varaukset ja laskennallinen verovelka mukaan luettuna oli 
660,9 (625,6) milj. EUR, josta korollista oli 98,3 (78,3) milj. EUR. Lyhytaikaisiin velkoihin sisältyvät huhtikuun 
alussa maksetut vuoden 2004 osingot 74,1 milj. EUR. Uusia yritystodistuksia emittoitiin kaudella 20 milj. EUR 
ja vanhoja maksettiin takaisin 31,6 milj. EUR. 
 
Konsernin rahavarat olivat 84,2 (76,2) milj. EUR. Ne on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten 
lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin. 
 
 
Kassavirrat 
 
Konsernin vuosineljänneksien kassavirtaan vaikuttaa voimakkaasti suurivolyymisen tukkukauppaliiketoiminnan 
luonne. Lähelle kuukauden vaihdetta ajoittuvista maksutapahtumista päämiesten sekä Ruotsin 
apteekkimonopolin, Apoteket AB:n, kanssa voi syntyä suurtakin vaihtelua vuosineljännesten käyttöpääomaan. 
Käyttöpääomaan vaikuttavat myös lääketukkukaupalle tyypilliset päämiesten vaihdokset sekä 
päämiessopimusten rakenteen muutokset. 
 
Kasvaneesta voitosta huolimatta liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella pieneni. Tämä johtui lähinnä siitä, 
että lyhytaikaiset velat vähenivät noin 45 milj. EUR, mikä puolestaan johtui Tukkukaupparyhmän päämiehille 
suoritettavien maksujen jaksotuksesta ja päämiesmuutoksista sekä jaksotusten purkautumisesta Orion 
Pharmassa.  
 
Konsernin investoinnit olivat alkuvuonna pienet. Vertailuvuonna niiden rahavirtaan sisältyy Orion Pharman 
Tanskan-tehtaan vuoden 2003 lopussa tapahtuneesta myynnistä helmikuussa 2004 saatu maksu.  
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Rahoituksen rahavirtaa vähensivät lyhytaikaisen vieraan pääoman lyhennykset. Rahoituksen rahavirrat olivat 
kuitenkin merkittävästi vähemmän negatiiviset kuin vertailukaudella, koska osingon maksun ajoittui tänä 
vuonna huhtikuulle, kun vuonna 2004 ne maksettiin maaliskuussa.  
 
 
Investoinnit 
 
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 7,0 (5,3) milj. EUR. Koneiden ja kaluston osuus oli 5,5 (3,3) milj. EUR.  
 
 
Henkilöstö 
 
Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä oli tarkastelukaudella 4 509 (4 596). Maaliskuussa 2005 
konsernin palveluksessa oli yhteensä 4 521 (4 581) henkilöä. Henkilöstömäärät ovat hieman vähentyneet  
kaikissa konsernin liiketoimintasegmenteissä. Orion Pharman ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstömäärä on 
vähentynyt vuodentakaisesta yli 70:llä lähinnä Ranskan-yhtiön lopettamisen ja Englannin-yhtiön toimintojen 
uudelleenjärjestelyjen seurauksena.  
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
8.4.2005 Orion Oyj antoi pörssitiedotteen, jossa todettiin Orion-konsernin liikevoiton muodostuvan 
ensimmäiseltä vuosineljännekseltä selvästi paremmaksi kuin vastaavalta kaudelta vertailuvuonna. Myös koko 
vuoden liikevaihdon ja liikevoiton arvioitiin muodostuvan edellisvuotista paremmaksi.   
 
20.4.2005 Orion Diagnostica Oy antoi henkilöstön edustajille yt-neuvotteluesityksen, joka koskee yhtiön 
toimintojen uudelleenjärjestelyjä Suomessa. Tehostamistarpeita aiheuttavat Turun ja Oulunsalon tehtaiden 
ylikapasiteetti ja eräiden Espoossa valmistettavien vanhojen tuotteiden heikentynyt kysyntä ja näistä 
aiheutunut töiden pysyvä ja olennainen väheneminen. Muutos- ja järjestelytoimenpiteet 
koskevat noin 60 henkilöä ja ne voivat kohdistua kaikkiin henkilöstöryhmiin kaikilla yhtiön toimipaikkakunnilla 
Suomessa lukuun ottamatta myynnin ja markkinoinnin ylempiä toimihenkilöitä ja yhtiön taloushallintoa. 
Irtisanomisia pyritään välttämään, keinoina muun muassa tehtävien uudelleenjärjestelyt ja mahdollisuudet 
tarjota työtä toisella paikkakunnalla, myös konsernin muissa tulosyksiköissä. Tehostamistoimien taustalla ovat 
ennen kaikkea ikääntyneen ja kilpailukyvyltään heikentyneen tuotevalikoiman karsintatarpeeseen sekä 
tuotannon pitkään jatkuneeseen ylikapasiteettiin perustuvat syyt.  
 
30.4.2005 päättyi Orion Oyj:n optio-ohjelman 1998 optioiden käyttöaika. Optioilla merkittiin yhteensä 5,6 
miljoonaa uutta B-osaketta. Osakemerkinnöistä kertyi Orion Oyj:lle yhteensä 58,5 milj. EUR, josta huhtikuussa 
2005 tehtyjen merkintöjen osuus oli 42,8 milj. EUR. Tämä parantaa yhtiön omavaraisuusastetta noin kahdella 
prosenttiyksiköllä. 
 
 
 
Vuoden 2005 näkymät 
 
Orion Pharman liikevaihto kasvaa hieman lähes kaikissa tuoteryhmissä. Kustannukset, jotka olivat 
alkuvuonna suunniteltua matalammat, kasvavat loppuvuonna. Kasvavan tuotemyynnin sekä vuotta 2004 
alhaisempien kustannusten seurauksena liikevoitto paranee edellisvuotisesta. 
 
Tukkukaupparyhmän laskutus ja liikevaihto pienenevät. Myös liikevoitto pienenee kokonaisuutena 
edellisvuotisesta Ruotsin vaikean markkinatilanteen takia.  
 
Orion Diagnostican liikevaihto on edellisen vuoden tasolla. Toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvien 
kustannusten takia liikevoitto laskenee hieman, mutta säilyy edelleen hyvällä tasolla.  
 
Orion-konsernin liikevaihto pienenee edellisvuotisesta tukkukaupan vähenevän volyymin vaikutuksesta. 
Konsernin liikevoitto sen sijaan paranee Orion Pharman kannattavuuden parantumisen seurauksena.   

 
Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan konserni käyttää noin 85 milj. EUR. Tästä Orion Pharman osuus on 
noin 95 % eli noin 15 % Orion Pharman liikevaihdosta. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat noin 40 milj. EUR. 
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Yhtiökokouksen päätöksiä  
 
Orion Oyj:n 22.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat, 
hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamisesta sekä osakepääoman alentamisesta 
mitätöimällä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankkimisesta ja luovuttamisesta. Päätökset merkittiin kaupparekisteriin 1.4.2005. 
 
Osinko 0,55 EUR/osake 
Yhtiökokous päätti jakaa 0,55 euron suuruisen osingon vuodelta 2004 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 
Osinkoina jaettiin yhteensä 74,1 milj. EUR ja osingonjakosuhde oli 80,9 %. Osinko maksettiin 5.4.2005.  
 
Hallitus 
Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja 
jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin aiemmasta hallituksesta toimitusjohtaja Erkki Etola, toimitusjohtaja 
Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori Leena Palotie, professori Vesa Puttonen ja 
professori Heikki Vapaatalo sekä uutena jäsenenä diplomi-insinööri, MBA Olli Riikkala. Aikaisempaan 
hallitukseen kuulunut vuorineuvos Heikki Hakala ei ollut enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. 
Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Matti Kavetvuo. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
edelleen Erkki Etolan. Kaikki hallituksen jäsenet ovat Helsingin Pörssin listayhtiöitä koskevan Corporate 
Governance -suosituksen tarkoittamalla tavalla riippumattomia. 
 
Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 64 800 euroa, 
varapuheenjohtajalle 45 600 euroa ja muille jäsenille 32 400 euroa kullekin. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan 
rahana ja 40 % yhtiön B-osakkeina, jotka hankittiin jäsenille Helsingin pörssistä 5.4.2005. Lisäksi maksetaan 
kokouspalkkioina puheenjohtajalle 1 500 euroa, varapuheenjohtajalle 1 125 euroa ja muille jäsenille 750 euroa 
kokoukselta. 
 
Tilintarkastaja 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti Ernst & Young Oy, joka 
on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Pekka Luoman. Varatilintarkastajaksi valittiin niin ikään 
edelleen KHT Päivi Virtanen. 
 
Yhtiöjärjestyksen 5 §:n muutos 
Yhtiökokouksen päätöksellä yhtiöjärjestyksen 5 §:n rakennetta yksinkertaistettiin. Uudessa muodossaan 
pykälä kuuluu seuraavasti: 
 
”Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen 
puheenjohtajan ja hallitus, niinikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan. Henkilöä, joka on 
täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.” 
 
Omien osakkeiden mitätöinti 
Yhtiökokous päätti yhtiön osakepääoman alentamisesta 3,0 milj. eurolla mitätöimällä yhtiön hallussa olleet 
417 864 A-osaketta ja 1 370 000 B-osaketta.  
 
 
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Taulukko-osassa esitetään tiedot Orion Oyj:n osakepääomasta ja osakkeista tilanteen 31.3.2005 mukaisina 
sekä yhtiön osakkeiden kaupankäynnistä Helsingin pörssissä tarkastelukaudella. Tämän katsauksen 
julkaisuhetkellä osakepääoma on 229,0 milj. EUR ja osakkeita on yhteensä 134 687 840 kpl, joista A-
osakkeita 57 080 144 kpl ja B-osakkeita 77 607 696 kpl.  
 
26.1.2005 osakepääomaa korotettiin 2,4 milj. eurolla, joka perustui vuoden 2004 aikana optioilla 1998A/B 
tehtyihin, yhteensä 1 438 862 uuden B-osakkeen merkintöihin. Yhtiön hallussa olleet omat osakkeet mitätöitiin 
1.4.2005.  
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Osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-maaliskuussa A-osakkeita 
muunnettiin B-osakkeiksi yhteensä 272 600 kpl. Katsauskauden jälkeen kaupparekisteriin on merkitty 713 000 
osakkeen muunnot.  
 
 
Hallituksen valtuutukset  
 
Orion Oyj:n hallituksella on 22.3.2006 asti voimassa oleva yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden 
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutusta ei ole käytetty tämän katsauksen julkistamishetkeen mennessä. 
Osakkeiden hankinta on suoritettava siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden 
yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön 
osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Osakkeita on hankittava osakelajien 
mukaisessa suhteessa. Osakkeita voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen 
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai ne voidaan muutoin edelleen luovuttaa tai 
mitätöidä. Yhtiökokouksen valtuutuksen ehdot on kerrottu pörssitiedotteessa 22.3.2005. 
 
Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai 
optio-oikeuksia. 
 
 
Optio-ohjelma 1998 päättyi 
 
Osakkeiden merkintäaika vuoden 1998 optio-ohjelman optioilla päättyi 30.4.2005. Tammi-huhtikuussa 
ohjelman optioilla merkittiin noin 4,2 miljoonaa uutta B-osaketta ja ne tullaan noteeraamaan osakelajina ”Orion 
B uudet”. Uudet B-osakkeet merkitään kaupparekisteriin 16.5.2005 ja ne otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
Helsingin pörssissä 17.5.2005 tunnuksella ORNBSN0105. Osakkeet oikeuttavat osinkoon vuodelta 2005 ja ne 
yhdistetään vanhojen B-osakkeiden kanssa vuoden 2006 alussa. Ohjelman osakemerkinnöistä kertyi Orionille 
yhteensä 58,5 milj. EUR, josta vuoden 2004 loppuun mennessä tehtyjen merkintöjen osuus oli 15,6 milj. EUR. 
 
 
Optio-ohjelma 2001 
 
Orion-konsernin avainhenkilöille vuonna 2001 suunnattuun optio-ohjelmaan sisältyy yhteensä 1.800.000 optio-
oikeutta, joista kullakin voi merkitä kaksi Orion Oyj:n B-sarjan osaketta. Optio-ohjelmaan kuuluu noin 100 
avainhenkilöä ja se on voimassa 31.10.2007 asti. Tiedot optio-ohjelmasta esitetään yhtiön kotisivulla 
www.orion.fi/sijoittajille osakepääomaa selostavassa jaksossa.  
 
B-osakkeen nykyinen merkintähinta jo vapautuneilla optio-oikeuksilla 2001A/B on 10,27 EUR ja se vähenee 
osakekohtaisen osingon verran jokaisena osingonjaon täsmäytyspäivänä. Ohjelman C-optiot vapautuvat 
1.10.2005 ja ne oikeuttavat merkitsemään osakkeita hintaan 8,835 EUR. D-optiot vapautuvat 1.10.2006 ja ne 
oikeuttavat merkitsemään osakkeita hintaan 8,86 EUR. Nykyisillä haltijoilla olevien optioiden perusteella 
merkittävät osakkeet voivat nostaa osakepääomaa enintään 5 054 500 eurolla ja osakkeiden määrää enintään 
2 385 000 uudella B-osakkeella. Niiden osuus on 1,8 % yhtiön osakkeista ja 0,2 % osakkeiden 
kokonaisäänimäärästä.  
 

Optio-ohjelman 2001 käsittelypäivät 

Optio-ohjelman 2001 osakemerkintöjen käsittelypäivät vuonna 2005 ovat 31.8., 31.10. ja 30.12. 
Käsittelypäivään mennessä tehtyjä merkintöjä vastaava osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin 
noin kuukauden kuluessa käsittelypäivästä.  
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SEGMENTTIKATSAUKSET 
 
 

Orion Pharma  

 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Liikevaihto 135,9 125,9 +7,9 % 515,5 
Liikevoitto 45,2 31,0 +45,8 % 108,5 
 % liikevaihdosta 33,2 % 24,6 %  21,0 % 

Bruttoinvestoinnit 3,2 3,7 -15,3 % 17,2 
Myyntituotot omista 
alkuperälääkkeistä 57,8 51,9 +11,2 % 194,1 
Tutkimus- ja tuotekehitys-
panostus 17,2 18,7 -8,2 % 75,1 
Henkilöstömäärä 
tarkastelukauden lopussa 2 620 2 654 -1,3 % 2 643 
 
 
Orion Pharman liikevaihto muodostui tarkastelukaudella kokonaan tuotemyynnistä, kuten vertailukaudenkin 
liikevaihto.  Myynti kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla. Kymmenen suurinta tuotemerkkiä toivat liikevaihtoon 
66,6 (59,8) milj. EUR jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Myyntituotot omista alkuperätuotteista olivat  
57,8 (51,9) milj. EUR. Ne kasvoivat vertailukaudesta 11,2 % ja niiden osuus liikevaihdosta nousi 43 
prosenttiin. 
  
Liikevoitto oli ennakoitua selvästi parempi. Kustannukset ovat hyvin hallinnassa ja myyntituotot ovat 
kasvaneet. Katsauskauden liikevoittoon ei sisälly poikkeuksellisia eriä, ei myöskään vertailukauteen. Vielä 
edessä oleville vuosineljänneksille epätasaisesti ajoittuvat kustannukset ja tuotot aiheuttanevat 
kvartaaleittaisia vaihteluita.  
 
Kasvun aikaansaivat edelleenkin pääasiassa Parkinson-lääkkeet Stalevo (levodopa/karbidopa/entakaponi) ja 
Comtess/Comtan (entakaponi). Niiden osuus liikevaihdosta oli noin 26 % eli 34,7 milj. EUR. Stalevo- ja 
Comtan-valmisteiden toimituksista markkinointipartneri Novartikselle kertyi Orionille liikevaihtoa yhteensä  
19,1 (22,2) milj. EUR. Comtess- ja Comtan-valmisteiden liikevaihto väheni vertailukaudesta nyt ensimmäisen 
kerran sen jälkeen, kun Stalevo tuli markkinoille vuonna 2003. Stalevon markkinaosuus Parkinson-lääkkeiden 
kokonaismyynnistä on Yhdysvalloissa nyt noin 9 % ja tasaisessa, joskin maltillisessa nousussa, kun taas 
Comtanin markkinaosuus vähenee loivasti, ollen nyt noin 8 %. Kaikissa keskeisissä Euroopan maissa 
Stalevon markkinaosuudet ovat tasaisessa kasvussa. Lienee lopultakin perusteltua odottaa Comtanin myynnin 
lähtevän kasvuun myös Italiassa, missä lääkkeelle myönnettiin korvattavuus maaliskuussa. 
Markkinointipartneri Novartiksen tuotteistossa Stalevon ja Comtanin muodostama tuoteryhmä nousi 
tarkastelukaudella liikevaihdoltaan 20 suurimman lääkkeen ryhmään. USA:n patenttiviranomaiselta on saatu 
vahvistus entakaponi-lääkeaineen peruspatentin voimassaoloajan pidennyksestä vuoteen 2013.  
 
Suomen markkinoilla Orion on pitänyt hyvin vuositason markkinaosuutensa. Myynti kasvoi alkuvuonna 
kokonaisuutena noin 5 prosenttia. Erityisen hyvin kasvoi sairaalalääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden myynti.    
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Orion Pharman 10 suurimman lääkevalmisteen liikevaihto 
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Comtess / Comtan (Parkinsonin tauti) 17,6 24,1 -27,0 % 73,9 
Stalevo (Parkinsonin tauti) 17,1 9,0 +91,2 % 41,7 
Domitor, Domosedan ja Antisedan 
(eläinrauhoitteet) 8,1 5,8 +39,8 % 25,0 
Divina-sarja (vaihdevuosioireet) 4,1 5,0 -17,7 % 18,8 
Fareston (rintasyöpä) 3,9 1,8 +112,2 % 8,9 
Burana (tulehdus, kipu) 3,9 3,2 +19,3 % 14,1 
Enanton (eturauhassyöpä) 3,3 3,2 +3,3 % 13,3 
Simdax (sydämen vajaatoiminta) 3,2 2,6 +22,0 % 10,7 
Calcimagon (osteoporoosi) 2,8 2,1 +35,7 % 10,5 
Easyhaler (astma) 2,5 3,0 -14,6 % 12,0 

Yhteensä 66,6 59,8 +11,3 % 228,9 

Osuus Orion Pharman liikevaihdosta 49 % 48 %  44 % 
 
 

Eläinlääkkeet -yksikön liikevaihto kasvoi noin 11 % ja sen osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli noin 11 %. 
Huhtikuun alussa Pfizerin kanssa solmittu uusi, tuotekehitys- ja markkinointiyhteistyötä eläimille tarkoitettujen 
rauhoitteiden ja kivunhoidon alalla koskeva sopimus antaa yksikölle merkittävät mahdollisuudet liikevaihdon 
kasvattamiseen. Pfizerin kattama Domosedan, Domitor ja Antisedan -valmisteiden markkinointialue laajenee 
uusille suurille markkina-alueille, kuten Kiinaan, Thaimaahan, Lähi-itään ja Etelä-Amerikkaan. Osana 
sopimusta jatkettiin Orionin oikeuksia markkinoida Pfizer Animal Health -tuotteita Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa. Syvennetty ja laajennettu yhteistyö Pfizerin kanssa on jälleen yksi luonteva järjestely Orion 
Pharmalle, jonka strategiassa korostuu partneruuksien merkitys. 

 
Fermionin osuus Orion Pharman liikevaihdosta oli noin 7 %, konsernin sisäisen kaupan vaikutus on 
eliminoituna. Se on edelleen käyttänyt hienokemikaalien tuotantokapasiteetistaan suuren osan Orion Pharman 
omien alkuperälääkkeiden valmistukseen, mutta myös toimitukset konsernin ulkopuolisille asiakkaille ovat 
selvästi kasvaneet ja uusia pitkäaikaisia asiakkuuksia on perustettu. Myös valmistusohjelma on laajentunut 
uusilla lääkeaineilla.  
  
 
Lääketutkimus- ja tuotekehitystoiminta 
 
Orion Pharman tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 17,2 (18,7) milj. EUR ja niiden suhteellinen osuus 
liikevaihdosta oli 13 % (15 %).  
 
Syksyllä 2004 käynnistynyt 3. vaiheen kliininen STRIDE-PD -tutkimus Parkinson-lääke Stalevolla on 
kustannuksiltaan suurin yksittäinen hanke Orion Pharman tutkimusportfoliossa. Siihen rekrytoidaan yhteensä 
noin 740 potilasta vähintään kahden vuoden pituista hoitojaksoa varten. Ensimmäisiä tuloksia saadaan 
vuoden 2007 lopulla. Tutkimuksessa selvitetään, voidaanko Stalevo-hoidolla viivästyttää Parkinson-potilailla 
tahattomina liikkeinä eli dyskinesioina ilmeneviä oireita. 
 
Suun kautta annosteltavan levosimendaanin kliinisten tutkimusten 2. vaiheen PERSIST-tutkimukseen on 
alettu rekrytoida potilaita. Siinä tutkitaan lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta vaikean kroonisen sydämen 
vajaatoiminnan hoidossa noin 300 potilaalla.  
 
Abbott Laboratories -yhtiön johdolla ja kustannuksella meneillään olevat 3. vaiheen REVIVE II ja SURVIVE-
tutkimusohjelmat levosimendaanin suonensisäisellä valmistemuodolla, kauppanimi Simdax, etenevät 
aikataulun mukaisesti. Tutkimuksiin on osallistunut yhteensä noin 2 000 sydämen vaikeaa vajaatoimintaa 
sairastanutta potilasta. Abbott arvioi jättävänsä Simdaxia koskevan USA:n myyntilupahakemuksen vuoden 
loppuun mennessä. Yhtiö suunnittelee raportoivansa tuloksia molemmista tutkimuksista vuoden toisella 
puoliskolla.  
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Tukkukaupparyhmä – Oriola ja KD 
 
Tukkukaupparyhmä-segmenttiin sisältyvät tytäryhtiöt Oriola ja KD, joiden toimialana on lääkkeiden jakelu ja 
tukkukauppa. Oriola markkinoi myös laajaa valikoimaa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Oriolalla on 
toimintaa Suomessa ja Baltian maissa, laite ja tarvikekaupassa myös Ruotsissa ja Tanskassa. KD:n 
markkina-alue on Ruotsi. Molemmat yhtiöt ovat markkinaosuudeltaan vahvoja toimijoita päämarkkinoillaan.    
 
Tukkukaupparyhmä-segmentin avainlukuja   
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Laskutus 582,9 613,4 -5,0 % 2 464,3 
Liikevaihto 323,2 364,8 -11,4 % 1 406,7 

Liikevoitto*) 5,8 4,9 +17,7 % 27,2 
 % laskutuksesta 1,0 % 0,8 %  1,1 % 

Bruttoinvestoinnit 2,9 1,0 +186,8 % 8,4 
Henkilöstömäärä  
tarkastelukauden lopussa  1 548 1 570 -1,4 % 1 554 

 
*) Vertailuvuoden tietoihin sisältyy poisluovutettujen toimitilojen perusparannuksesta  
ylimääräinen poisto 1,8 milj. EUR. 
 
 
Ruotsissa lääketukkukaupan markkinakasvu jatkui vaimeana ja oli 2,1 %.  Suomessa kasvu oli 8,4 %. 
Oriolan markkinaosuus Suomen lääketukkukaupasta oli katsauskaudella 44,3 % ja KD:n markkinaosuus 
Ruotsissa 45,9 %. Tukkukaupparyhmän laskutus pieneni Suomessa tapahtuneiden päämiesmuutosten ja 
Ruotsin lääkemarkkinoiden hitaan kasvun seurauksena sekä erään lääkepäämiehen sopimuksen muututtua 
Ruotsissa pelkkään palvelupalkkioon perustuvaksi. Operatiivinen liikevoitto pieneni edellisvuotisesta, mihin 
edellisten lisäksi vaikutti myös kiristynyt hintakilpailu lääketukkukauppojen kesken. Laite- ja tarvikekaupassa 
kehitys oli epäyhtenäistä. 
 
 
 
 
Oriola 
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Laskutus 252,2 256,7 -1,7 % 1 008,8 
Lääkejakelu ja tukkukaupan 
laskutus 217,1 221,6 -2,1 % 875,0 
Terveydenhuollon laite- ja 
tarvikekaupan laskutus 35,1 35,0 +0,2 % 133,8 

Liikevaihto 155,1 172,3 -10,0 % 663,4 

 
Lääkejakelu ja tukkukauppa 
Oriolan tuotemarkkinointi apteekeille ja eläinlääkäreille sujui hyvin ja liikevaihto kasvoi. Kokonaislaskutuksen 
kehitykseen vaikuttivat kuitenkin päämiesrakenteen muutokset. Virossa, Latviassa ja Liettuassa Oriolan 
yhtiöiden kehitys oli kokonaisuudessaan edelleen positiivista.  
 
Terveydenhuollon laite- ja tarvikekauppa  
Oriolan Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Hammasvälineen 
liikevaihto aleni, mikä heijastui myös kannattavuuteen. Sairaala- ja laboratoriokauppa sujui kokonaisuutena 
myönteisesti. Tanskan-yhtiöön ostettiin helmikuun alussa terveydenhuollon hoitotarvikkeita myyvän Rüsch 
Danmark ApS:n liiketoiminta sen yhdysvaltalaiselta emoyhtiöltä Teleflex Medicalilta. Haltuunotto on sujunut 
suunnitellusti. Samalla syvennettiin yhtiöiden välistä yhteistyötä myös Suomen ja Baltian maiden osalta.  
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KD 
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Laskutus 332,9 357,1 -6,8 % 1 460,2 
Lääkejakelun laskutus 304,2 333,2 -8,7 % 1 353,2 
Terveydenhuollon 
logistiikkapalvelujen laskutus 28,7 23,9 +20,0 % 107,0 

Liikevaihto 168,3 192,8 -12,7 % 744,2 
 
 
KD:n lääkejakelun laskutuksen vähentymiseen vaikutti erityisesti kilpailijan lääkejakelussa olevien EU-
rinnakkaistuojien kasvanut markkinaosuus.  
 
Lääkejakelun tuotot alenivat johtuen hitaasta markkinakasvusta, markkinaosuuden menetyksestä sekä 
lisääntyneestä hintakilpailusta. Terveydenhuollon logistiikkapalvelujen kannattavuus parani hieman, mutta oli 
eräiltä osin edelleen epätyydyttävä.  
 
 
 
 

Orion Diagnostica  
 
Avainlukuja 
 
milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Liikevaihto 10,5 10,1 +4,7 % 39,4 
Liikevoitto 1,7 1,3 +36,4 % 5,8 
 % liikevaihdosta 16,2 % 12,4 %  14,7 % 
Bruttoinvestoinnit 0,6 0,4 +45,7 % 1,4 
Henkilöstömäärä 
tarkastelukauden lopussa 319 322 -1,0 % 318 
 

 
Orion Diagnostican alkuvuosi sujui kokonaisuutena positiivisesti. Liikevaihtoa kasvatti myönteisesti kehittynyt 
myynti varsinkin omassa, Skandinavian maat kattavassa tytäryhtiöverkossa. Kannattavuus jatkui hyvänä ja 
myös parani tuntuvasti vertailukaudesta.     
Kasvava osuus liikevaihdosta ja tuloksesta tulee uuden sukupolven testeistä, varsinkin QuikRead-testialustalle 
perustuvasta, CRP-arvoa mittaavasta tulehdustestistä. Myös hygieniatestien myynnissä on jatkunut suotuisa 
kehitys.  
 
Osa tuotekannasta alkaa olla elinkaarensa loppupäässä. Ikääntyneimpien tuotteiden heikentynyt kysyntä on 
jo pitkään heijastunut Orion Diagnostican tuotantolinjoille, joilla töiden on tämän takia todettu pysyvästi ja 
olennaisesti vähentyneen. Huhtikuun lopulla käynnistetyissä yt-neuvotteluissa tähdätään toimintojen 
uudelleenjärjestelyihin kaikissa Orion Diagnostican Suomessa sijaitsevissa toimipaikoissa. Tehostamis-
toimenpiteiden taustalla on ennen kaikkea tuotteiston ikärakenteesta johtuva kuormituksen ja kapasiteetin 
epätasapaino.   
 
 
   
 
Espoossa 11.5.2005 
 
Orion Oyj:n hallitus 
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Orion Oyj 
 
 
 
Jukka Viinanen Jari Karlson 
Toimitusjohtaja Talousjohtaja 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Toimitusjohtaja Jukka Viinanen, puh. 010 429 3710  
Talousjohtaja Jari Karlson, puh. 010 429 2883 
 
 
 
Tiedotusvälineille ja analyytikoille pidetään katsauksesta tiedotustilaisuus tänään 11.5.2005 
klo 10.30 Kansallissalissa Helsingissä . Tilaisuus on suomenkielinen.  
Tilaisuus on seurattavissa suorana webcasting-lähetyksenä konsernin suomenkielisiltä kotisivuilta 
www.orion.fi/sijoittajille tai Kauppalehti Live -palvelun kautta, www.kauppalehti.fi/live. Sekä suomen- että 
englanninkieliset webcasting-tallenteet presentaatiosta tulevat Orion Oyj:n kotisivulle www.orion.fi/sijoittajille ja 
www.kauppalehti.fi/live -sivustolle iltapäivällä 11.5.2005. Englanninkielinen webcast-tallenne tulee saataville 
myös Thomson/CCBN:n sivustolta www.fulldisclosure.com tai Thomsonin StreetEvents-extranetistä, 
www.streetevents.com.  
 
 
 
 
Orion-konsernin vuoden 2005 seuraavien osavuosikatsausten julkaisuaikataulu  
 
Osavuosikatsaus 1-6/2005 tiistaina 9.8.2005 klo 8.30 
Osavuosikatsaus 1-9/2005 tiistaina 8.11.2005 klo 8.30 
 
 
Capital Markets Day 2005  
Lontoossa tiistaina  22.11.2005 
 
 
 
Orion-konsernin taloudelliset katsaukset ja niiden oheismateriaali ovat julkaisuhetkestä lukien saatavilla 
kotisivulla www.orion.fi/sijoittajille.  
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TAULUKKO-OSA   
 
 
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA 
   

milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 Muutos % 2004 

Liikevaihto 465,3 496,9 -6,4 % 1 946,2 
Myytyjen suoritteiden kulut -334,0 -371,8 -10,2 % -1 446,1 

Bruttokate 131,3 125,1 +5,0 % 500,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 2,8 +7,5 % 7,0 
Myynnin ja jakelun kulut  -52,7 -58,6 -10,0 % -234,0 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -17,6 -19,2 -8,6 % -77,9 
Hallinnon kulut -13,2 -16,7 -20,7 % -63,0 

Liikevoitto 50,8 33,4 +52,2 % 132,2 

Rahoitustuotot 1,0 1,6 -39,0 % 4,3 

Rahoituskulut -1,2 -2,0 -38,3 % -6,3 

Voitto ennen veroja 50,6 33,0 +53,2 % 130,2 

Tuloverot -14,2 -9,5 +49,9 % -38,1 

Tilikauden voitto 36,4 23,5 +54,6 % 92,1 

Tilikauden voiton jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 36,1 22,9 +57,7 % 90,5 
Vähemmistölle 0,3 0,6 -58,3 % 1,6 

Osakekohtainen tulos*     
Laimentamaton, EUR 0,27 0,17 +56,1 % 0,68 
Laimennettu, EUR 0,27 -  0,68 

Poistot yhteensä 11,9 14,8 -19,5 % 57,0 
Palkat ja muut henkilöstökulut 46,4 51,2 -9,4 % 197,2 
 
 
*) Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta. 
 
Veroina on esitetty katsauskauden tulokseen suhteutettu osuus koko tilikauden  
ennakoiduista tuloveroista.  
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KONSERNIN TASE:  
VARAT 
   

milj. EUR 3/2005 3/2004 Muutos % 12/2004 

Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset hyödykkeet 274,8 288,8 -4,8% 277,2 
Liikearvo 47,2 46,7 +1,0% 47,6 
Muut aineettomat hyödykkeet 42,2 54,5 -22,5% 47,8 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 0,0% 0,1 
Myytävissä olevat sijoitukset 1,1 1,1 -2,6% 1,1 
Eläkesaaminen 54,9 58,6 -6,2% 53,6 
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,6 4,6 +0,0% 4,8 
Laskennallinen verosaaminen 4,7 7,2 -36,3% 5,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  429,6 461,6 -6,9% 437,4 

Lyhytaikaiset varat     

Vaihto-omaisuus 286,5 316,4 -9,5% 299,1 

Myyntisaamiset 280,2 285,0 -1,7% 268,2 
Muut saamiset 21,5 21,5 -0,2% 23,9 

Rahavarat 84,2 76,2 +10,5% 106,9 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  672,4 699,1 -3,8% 698,1 

VARAT YHTEENSÄ 1 102,0 1 160,7 -5,1% 1 135,5 
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KONSERNIN TASE:  
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 

 3/2005 3/2004 Muutos % 12/2004 

Oma pääoma      

Osakepääoma 120,3 114,8 +4,8% 117,9 

Osakeanti 0,1   15,6 

Ylikurssirahasto 14,2 4,2 +240,8% 1,1 

Muut rahastot 0,7 0,6 +16,1% 0,6 

Kertyneet voittovarat 288,9 398,9 -27,6% 326,5 

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
oma pääoma yhteensä  424,2 518,5 -18,2% 461,7 

Vähemmistöosuus  16,9 16,6 +1,4% 18,0 

Oma pääoma yhteensä  441,1 535,1 -17,6% 479,7 

Pitkäaikaiset velat     

Laskennallinen verovelka 72,6 81,2 -10,5% 72,7 

Eläkevelvoitteet 3,8 2,8 +35,6% 3,8 

Varaukset 3,4 2,9 +17,7% 5,2 

Korolliset pitkäaikaiset velat 56,2 37,8 +48,8% 55,8 

Muut pitkäaikaiset velat 0,2 0,2 -6,2% 0,2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  136,2 124,9 +9,2% 137,7 

Lyhytaikaiset velat     

Ostovelat 338,8 387,8 -12,6% 373,3 

Muut lyhytaikaiset velat 143,1 68,3 +109,4% 79,2 

Varaukset 0,7 4,1 -82,1% 0,8 

Lyhytaikaiset korolliset velat 42,1 40,5 +3,8% 64,8 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  524,7 500,7 +4,8% 518,1 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
YHTEENSÄ 1 102,0 1 160,7 -5,1% 1 135,5 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 

milj. EUR 

Osake -
pää- 
oma 

Osake - 
anti  

Yli- 
kurssi -

rahasto 
Muut 

rahastot 

Muun- 
to- 

erot 

Kerty- 
neet 

voitto-
varat 

Emoyhtiön 
osakkeen-
omistajille 

kuuluva 
oma 

pääoma 

Vähem-
mistö-
osuus 

Yh-
teensä 

Oma pääoma 
31.12.2004 117,9  15,6 1,1 0,6 -2,3 328,8  461,7  18,0 479,7  

Muuntoerot     -0,1  -0,1  -0,1 
Ulkomaiseen 
tytäryhtiöön 
tehdyn netto-
sijoituksen 
suojaus     0,5  0,5  0,5 
Tilikauden voitto      36,1 36,1  36,1 
Tuotot ja kulut 
raportointikau-
della yhteensä     0,4 36,1 36,5  36,5 
Siirto 
rekisteröimättö- 
mästä omasta 
pääomasta 2,4 -15,5 13,1       
Optioilla merki-
tyt osakkeet  0,0     0,0  0,0 
Osingonjako      -74,1 -74,1 -1,0 -75,1 
Muutos vähem - 
mistöosuuksissa        -0,1 -0,1 
Muut muutokset    0,1  -0,0 0,1  0,1 

Oma pääoma 
31.3.2005 *) 120,3  0,1 14,2 0,7 -1,9 290,8  424,2  16,9 441,1  

Oma pääoma 
31.12.2003 114,8   4,2 0,6 -3,3 446,6  562,9  19,7 582,6  
IFRS:ään siirty-
misen vaikutus       40,9 40,9  40,9 
Oma pääoma 
1.1.2004 114,8   4,2 0,6 -3,3 487,5  603,8  19,7 623,5  
Muuntoerot     -2,2  -2,2  -2,2 
Ulkomaiseen  
tytäryhtiöön 
tehdyn netto-
sijoituksen  
suojaus     0,6  0,6  0,6 
Tilikauden voitto      22,9 22,9  22,9 
Tuotot ja kulut 
raportointikau-
della yhteensä     -1,6 22,9 21,3  21,3 

Osingonjako      -106,6 -106,6  -3,4 -110,0  
Muutos vähem -
mistöosuuksissa        0,3 0,3 
Muut muutokset    -0,0  -0,0 -0,0  -0,0 

Oma pääoma 
31.3.2004 *) 114,8   4,2 0,6 -4,9 403,8  518,5  16,6 535,1  
 
*) Tilinpäätöshetken 31.3.2005 omasta pääomasta on vähennetty omien osakkeiden hankintameno 18,7 milj. 
EUR. Vertailukauden taseen 31.3.2004 omaan pääomaan sisältynyt vastaava vähennys oli 15,2 milj. EUR. 
 



 16 (26) 
  

 
 

 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
  

milj. EUR 1-3/2005 1-3/2004 2004 

Katsauskauden/tilikauden voitto 
 

36,1 22,9 90,5 
Oikaisut  22,0 22,3 98,3 
Käyttöpääoman muutos -46,0 19,5 41,1 
Maksetut korot -0,8 -1,5 -6,6 
Saadut korot 1,2 2,1 5,8 
Maksetut verot -6,7 -14,6 -43,8 

Liiketoiminnan nettorahavirta 5,8 50,7 185,3 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin  -7,1 -6,1 -29,7 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
sekä myytävissä olevien sijoitusten myynti 2,6 5,5 9,0 
Muu investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 

Investointien nettorahavirta -4,5 -0,6 -20,7 

Optioiden käytöstä johtuva osakepääoman korotus 
ja osakeanti 0,1 0,0 15,6 
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) ja  
takaisinmaksut (-) -23,5 0,0 27,2 
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) ja 
takaisinmaksut (-) 0,0 0,0 13,9 
Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -0,1 -108,5 -251,1 
Vähemmistölle maksetut osingot -1,0 -3,4 -3,4 

Rahoituksen nettorahavirta -24,5 -111,9 -197,8 

Valuuttakurssien muutoksen vaikutus 0,5 -1,5 0,5 
Taseen mukainen rahavarojen lisäys (+) 
tai vähennys (-) -22,7 -63,3 -32,7 

Rahavarat kauden alussa 106,9 139,6 139,6 

Rahavarat kauden lopussa 84,2 76,3 106,9 
 
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 
 

milj. EUR 3/2005 3/2004 12/2004 

Annetut kiinteistökiinnitykset 83,1 62,9 83,3 
 josta Eläkesäätiön puolesta 49,6 29,6 49,6 

Annetut yrityskiinnitykset 73,2 72,3 74,2 
Takaukset 3,2 4,1 3,4 
Leasing-vastuut (poislukien rahoitusleasing-
sopimukset) 3,4 4,7 3,7 
Muut vastuut 0,3 0,3 0,3 

Johdannaissopimukset/Valuuttajohdannaiset    
Ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen 
suojaus:    
- käypä arvo 0,4 1,0 -0,1 
- nimellisarvo 30,6 30,8 30,6 

Muut termiini- ja valuutanvaihtosopimukset:    
- käypä arvo 0,1 -0,3 1,4 
- nimellisarvo 74,8 55,6 88,8 
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LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN  
 
milj. EUR 1-3/05 1-3/04 Muutos % 2004 

Orion Pharma 135,9 125,9 +7,9% 515,5 
Tukkukaupparyhmä 323,2 364,8 -11,4% 1 406,7 
Orion Diagnostica 10,5 10,1 +4,7% 39,4 
Konsernierät -4,3 -3,9 +12,3% -15,4 

Konserni yhteensä 465,3 496,9 -6,4% 1 946,2 
 
 
 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 
 
milj. EUR 1-3/05 1-3/04 Muutos % 2004 

Orion Pharma 45,2 31,0 +45,8% 108,5 
Tukkukaupparyhmä 5,8 4,9 +17,7% 27,2 
Orion Diagnostica 1,7 1,3 +36,4% 5,8 
Konsernierät -1,9 -3,8 -48,8% -9,3 

Konserni yhteensä 50,8 33,4 +52,2% 132,2 
 
 
 
TARKASTELU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN 
 
 
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN  
 
milj. EUR 1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05    

Orion Pharma 125,9 139,6 130,3 119,7 135,9    
Tukkukaupparyhmä 364,8 351,6 339,4 350,9 323,2    
Orion Diagnostica 10,1 9,4 9,1 10,9 10,5    
Konsernierät -3,9 -3,7 -3,8 -4,1 -4,3    

Konserni yhteensä 496,9 496,9 475,0 477,4 465,3    
 
 
LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN 
 
milj. EUR 1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05    

Orion Pharma 31,0 39,4 29,7 8,4 45,2    
Tukkukaupparyhmä 4,9 7,8 8,1 6,4 5,8    
Orion Diagnostica 1,3 1,3 1,9 1,3 1,7    
Konsernierät -3,8 -2,9 -0,5 -2,1 -1,9    

Konserni yhteensä 33,4 45,6 39,2 14,0 50,8    
 
 
LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN SEGMENTTIJAON MUKAAN   
 
milj. EUR 1-3/04 4-6/04 7-9/04 10-12/04 1-3/05    

Suomi 202,2 192,9 189,5 201,0 184,4    
Skandinavia 219,5 213,6 204,5 208,9 192,5    
Muu Eurooppa 54,4 58,3 54,0 47,9 63,8    
Pohjois-Amerikka 12,5 23,7 15,2 11,1 15,2    
Muut maat 8,3 8,4 11,8 8,5 9,4    

Konserni yhteensä 496,9 496,9 475,0 477,4 465,3    
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TIETOJA ORION OYJ:N OSAKKEISTA  31.3.2005 
  
 Sarja A  Sarja B  A ja B yhteensä  

Osakepääoma 99,0 MEUR 133,0 MEUR 232,0 MEUR 

Vähimmäispääoma     127,5 MEUR 

Enimmäispääoma     510,0 MEUR 

Osakkeita yhteensä 58 211 008 kpl 78 264 696 kpl 136 475 704 kpl 
Osuus koko osakekannasta 42,6 % 57,4 % 100,0 % 
Yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet *) 417 864 kpl 1 370 000 kpl 1 787 864 kpl 
Osakkeita ilman omia 
osakkeita 57 793 144 

 
kpl 76 894 696 kpl 134 687 840 kpl 

Nimellisarvo/osake 1,70 EUR 1,70 EUR   
Ääniä/osake 20 ääntä 1 ääni   
Pörssierä 100 kpl 100 kpl   
Kaupankäyntitunnus Helsingin 
Pörssissä ORNAS  ORNBS    
 
Molemmat osakesarjat antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon. 
*) Omat osakkeet on mitätöity osakepääomasta 1.4.2005. 
 
       
KAUPANKÄYNTI ORIONIN A- JA B-OSAKKEILLA 1-3/2005   
 
 Sarja A  Sarja B  A ja B yhteensä  

Vaihto ilman omia osakkeita 2 581 684 kpl 16 269 006 kpl 18 850 690 kpl 
Vaihdon osuus osakemäärästä 4,5 % 21,2 % 14,0 % 
Alin kaupantekokurssi 11,25 EUR 11,60 EUR   
Ylin kaupantekokurssi 13,04 EUR 13,08 EUR   
Päätöskurssi 3.1.2005 12,14 EUR 12,27 EUR   
Päätöskurssi 31.3.2005 11,76 EUR 11,82 EUR   
Osakekannan markkina-arvo 
31.3.2005 ilman omia osakkeita 679,6 

 
MEUR 908,9 

 
MEUR  1 588,5 

 
MEUR 

 
 
 
KAUPANKÄYNTI ORIONIN OPTIOILLA 1998A/B ja 2001A/B KAUDELLA 1-3/2005   
 
 1998A/B  2001A/B  

Vaihto  2 632 091 kpl 158 100 kpl 
Alin kaupantekokurssi 1,32 EUR 4,80 EUR 
Ylin kaupantekokurssi 4,15 EUR 6,00 EUR 
Päätöskurssi 3.1.2005 2,43 EUR 5,50 EUR 
Päätöskurssi 31.3.2005 1,88 EUR 5,80 EUR 
 
 
 
OSAKEKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA  
  
 1-3/2005  1-3/2004  Muutos 

% 
2004  

Osakekohtainen tulos 0,27 EUR 0,17 EUR +56,1% 0,68 EUR 
Osakekohtainen laimennettu 
tulos 0,27 EUR    0,68 EUR 
Osakekohtainen oma pääoma 3,15 EUR 3,89 EUR -19,1% 3,43 EUR 

Osakkeita keskimäärin  134 691 
1000 
kpl 133 249 

1000 
kpl  133 312 

1000 
kpl 
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FAS:n ja IFRS:n väliset täsmäytyslaskelmat vertailukaudelta 1-3/2004 
 
Orion Oyj on selostanut vuositilinpäätöksensä yhteydessä ne keskeiset vaikutukset ja erot, jotka ovat 
aiheutuneet siirtymisestä suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesta raportoinnista kansainvälisen 
tilinpäätöskäytännön, IFRS:n mukaiseen raportointiin. Vuosikertomuksen 2004 sivuilla 56-61 esitetään 
siirtymähetken 1.1.2004 avaava tase, konsernitase 31.12.2004 ja konsernituloslaskelma vuodelta 2004 sekä 
lisätiedot taseen täsmäytyslaskelmiin. Samat tiedot esitettiin myös 14.2.2005 julkaistun tilinpäätöstiedotteen 
liitteenä.  
 
Tässä osavuosikatsauksessa esitetään vastaavat FAS:n ja IFRS:n väliset täsmäytyslaskelmat vertailukaudelta 
1-3/2004. 
 
 
KONSERNITASE, VARAT  FAS–IFRS 3/2004 
   
Milj. EUR 
 

FAS 
3/2004 

IFRS- 
siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
3/2004 

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset hyödykkeet 295,8 -7,0 288,8 
Liikearvo 45,3 1,4 46,7 
Muut aineettomat hyödykkeet 55,1 -0,6 54,5 
Omat osakkeet    15,2 -15,2 - 
Osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 - 0,1 
Myytävissä olevat sijoitukset 1,2 -0,1 1,1 
Eläkesaaminen - 58,6 58,6 
Muut pitkäaikaiset saamiset 4,6 - 4,6 
Laskennallinen verosaaminen 5,9 1,3 7,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  423,2 38,4 461,6 

Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 293,8 22,6 316,4 
Myyntisaamiset 283,9 1,1 285,0 

Ennakkomaksut ja muut saamiset 20,9 0,4 21,3 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavat rahoitusvarat - 0,2 0,2 

Rahoitusarvopaperit 56,7 -56,7 - 

Rahavarat 19,5 56,7 76,2 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  674,8 24,3 699,1 

VARAT YHTEENSÄ 1 098,0 62,7 1 160,7 
 
 
 
. 
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KONSERNITASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT  FAS–IFRS 3/2004 
 
milj. EUR FAS 

3/2004 
IFRS- 

siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
3/2004 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
 
Oma pääoma    

Osakepääoma 114,8 - 114,8 

Ylikurssirahasto 4,2 - 4,2 

Muut rahastot 0,6 - 0,6 

Omat osakkeet 15,2 -15,2 - 

Kertyneet voittovarat 354,6 44,3 398,9 

Vähemmistöosuus  - 16,6 16,6 

Oma pääoma yhteensä  489,4 45,7 535,1 

Vähemmistöosuus 16,6 -16,6 - 

Pitkäaikaiset velat    

Laskennallinen verovelka 51,9 29,3 81,2 

Eläkevelvoitteet - 2,8 2,8 

Varaukset 2,9 - 2,9 

Korolliset pitkäaikaiset velat 38,1 -0,3 37,8 

Muut pitkäaikaiset velat 0,2 - 0,2 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  93,1 31,8 124,9 

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat 387,8 - 387,8 

Muut lyhytaikaiset velat 72,4 -4,1 68,3 

Varaukset - 4,1 4,1 

Lyhytaikaiset korolliset velat 38,7 1,8 40,5 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  498,9 1,8 500,7 

OMA PÄÄOMA JA VELAT 
YHTEENSÄ 1 098,0 62,7 1 160,7 

 

 
KERTYNEET VOITTOVARAT  FAS–IFRS 3/2004 
milj. EUR  3/2004 

FAS:n mukaiset kertyneet voittovarat  354,6 
IAS 2 Vaihto-omaisuus/ Arvostuksen muutos 23,0 
IAS 12 Tuloverot/ IFRS- oikaisujen laskennallinen vero -28,0 
IAS 17 Vuokrasopimukset/ Rahoitusleasing -0,1 
IAS 19 Työsuhde-etuudet/ Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt 58,2 
IAS 37 Varaukset/ FAS:n mukaisen varauksen peruutus 1,0 
IAS 39 Rahoitusinstrumentit/ Johdannaisten arvostusero 0,1 
IFRS 1 Siirtymästandardi/ Takautuvat poistot arvonkorotuksista -11,4 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen/ Liikearvopoistojen peruutus 1,5 
IFRS-oikaisut yhteensä   44,3 
IFRS:n mukaiset kertyneet voittovarat  398,9 
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KONSERNITULOSLASKELMA  FAS–IFRS 1-3/2004 
 
milj. EUR 
 

IAS/IFRS- 
standardi 

FAS 
1-3/2004 

IFRS-
siirtymän 
vaikutus 

IFRS 
1-3/2004 

Liikevaihto IAS 39 496,9 0,0 496,9 
Myytyjen suoritteiden 
kulut* 

IAS 2, 17, 19 ja 
IFRS 1 -374,1 2,3 -371,8 

Bruttokate  122,8 2,3 125,1 
Liiketoiminnan muut 
tuotot* IAS 17 ja 39 2,8 0,0 2,8 

Myynnin ja jakelun kulut* IAS 17,19 ja 37  -58,6 0,0 -58,6 

Tutkimus- ja 
tuotekehityskulut* IAS 17 ja 19 -19,4 0,2 -19,2 

Hallinnon kulut* IAS 17 ja 19  -16,8 0,2 -16,6 

Liikearvopoistot IFRS 3 -1,5 1,5 0,0 

Liiketoiminnan muut kulut  -0,1 - -0,1 

Liikevoitto  29,2 4,2 33,4 

Rahoitustuotot ja -kulut IAS 39 0,1 -0,5 -0,4 

Voitto ennen veroja  29,3 3,7 33,0 

Verokulu IAS 12 -9,2 -0,3 -9,5 

Vähemmistöosuus IAS 1 -0,6 +0,6 - 

Tilikauden voitto   19,5 4,0 23,5 

Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille  19,5  22,9 
Vähemmistölle    0,6 

 
*Toimintojen kuluihin on kohdistettu niiden käytössä olevien hyödykkeiden poistot sekä osuus hallinnon 
kuluista 
 
 
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA TILIKAUDEN VOITTO, FAS–IFRS 1-3/2004  
 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
FAS:n mukaan kaudelta 1-3/2004 

 
19,5 

IAS 2     Vaihto-omaisuus  2,3 
IAS 12   Tuloverot  -0,3 
IAS 17   Vuokrasopimukset  0,0 
IAS 19   Työsuhde-etuudet  0,4 
IAS 37   Varaukset  0,1 
IAS 39   Rahoitusinstrumentit  -0,5 
IFRS 1 Siirtymästandardi/arvonkorotukset  -0,1 
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen/liikearvo 1,5 

 IFRS-oikaisut yhteensä 3,4 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
IFRS:n mukaan kaudelta 1-3/2004  22,9 
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Orion-konsernin keskeiset tilinpäätösperiaatteet 
 
 
 
Laatimisperiaatteet 
 
Orion-konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting 
Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen standardeja, jotka ovat voimassa tilinpäätöksen laatimishetkellä. 
Konsernin siirtymäpäivä IFRS:ään oli 1.1.2004.  
 
IFRS:ään siirryttäessä on sovellettu Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia (IFRS 1) ja 
siihen sisältyviä helpotuksia seuraavilta osin: 
 

− Liikearvojen oletushankintameno vastaa suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti laskettuja 
tasearvoja 

− Tuotanto- ja toimistorakennuksen oletushankintamenoihin sisältyy arvonkorotus, josta siirtymässä 
on kirjattu takautuvat poistot 

− Kaikki etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 
on kirjattu siirtymähetken avaavaan taseeseen 

 
Konsernitilinpäätöksen tiedot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin lukuun ottamatta käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja velkoja, myytävissä olevia sijoituksia sekä osakeperusteisia 
maksuja, jotka on kirjattu käypään arvoon niiden myöntämispäivänä.  
 
Tilinpäätöstä laadittaessa yhtiön johto on joutunut tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka 
vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettyihin eriin. Toteumat voivat poiketa näistä arvioista.  
 
 
Konsolidointiperiaatteet 
 
Konsernitilinpäätös sisältää Orion Oyj:n ja kaikki sen suoraan tai välillisesti omistamat yritykset, joissa 
konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet yrityksen äänivallasta tai 
sillä on oikeus määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Keskinäinen osakkeenomistus on 
eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä, 
kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. 
Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, voitonjako ja realisoitumattomat sisäiset katteet 
eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Konsernin tilikauden voitto jaetaan emoyhtiön 
osakkeenomistajille ja vähemmistölle kuuluviin osuuksiin. Vähemmistölle kuuluva oman pääoman osuus 
sisältyy konsernin omaan pääomaan ja se eritellään oman pääoman muutoslaskelmassa.  
 
Osakkuusyritykset, joista konserni omistaa yleensä 20 -50 % äänivallasta tai joissa konsernilla on huomattava 
vaikutusvalta, yhdistellään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Jos konsernin osuus 
osakkuusyrityksen tappioista ylittää kirjanpitoarvon, ei niitä yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut 
osakkuusyrityksen velvoitteiden täyttämiseen.  
 
 
Ulkomaan rahan määräiset erät 
 
Ulkomaan rahan määräiset erät kirjataan euroiksi tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöspäivänä avoimena 
olevat ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. 
Ulkomaanrahan määräisten erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tulos laskelmaan. 
Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten 
lainojen ja saamisten kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin.  
 
Euroalueen ulkopuolella sijaitsevien konserniyhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi raportointikauden 
keskikurssia ja taseet tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen. Tilinpäätöksen muuntamisesta euroiksi johtuvat 
kurssierot kirjataan konsernin oman pääoman muuntoeroihin. Ulkomaisten tytäryhtiöiden hankintamenon 
eliminoinnista syntyvät muuntoerot ja nettosijoituksen tehokas suojaustulos kirjataan myös suoraan oman 
pääoman muuntoeroihin. Emoyhtiön taseeseen merkityt saamiset ulkomaisilta tytäryhtiöiltä katsotaan osaksi 
nettosijoitusta, mikäli niiden suorittamista ei ole suunniteltu, ja saamisista aiheutuvat kurssierot kirjataan 
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konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan. Myytyjen konserniyhtiöiden osalta kertyneet omaan pääomaan 
kirjatut muuntoerot sisällytetään tuloslaskelman luovutusvoittoon tai -tappioon. 
  
 
Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta 
 
Konserni ei ole soveltanut IFRS:n mukaista suojauslaskentaa valuuttamääräisiä tase-eriä ja todennäköisiä 
tulevia rahavirtoja suojaaviin valuuttajohdannaisiin, vaikka ne konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti on 
hankittu suojaavassa tarkoituksessa. Ei-suojaavat johdannaisinstrumentit on arvostettu käypään arvoon ja 
arvostustulos on kirjattu tulosvaikutteisesti joko myynnin oikaisueräksi tai rahoitustuottoihin ja -kuluihin 
riippuen siitä, mitä erää operatiivisesti on suojattu.  
 
Konserni soveltaa IFRS:n mukaista suojauslaskentaa ulkomaiseen tytäryhtiöön tehdyn nettosijoituksen 
suojaamiseen. Suojaavat johdannaiset arvostetaan taseessa käypään arvoon ja arvostustulos kirjataan 
omaan pääomaan sisältyvää muuntoeroa vastaan.  
 
Taseessa suojaavat ja ei-suojaavat johdannaiset sisältyvät lyhytaikaisiin muihin saamisiin ja velkoihin. 
 
 
Aineelliset hyödykkeet 
 
Aineelliset hyödykkeet arvostetaan poistoilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeistä 
tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Hyödykkeiden taloudellista vaikutusaikaa 
tarkastellaan tarvittaessa ja oikaistaan kuvastamaan mahdollisia taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuvia 
muutoksia. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat: 
 

Rakennukset 20 - 50 vuotta 
Koneet ja kalusto 5 - 10 vuotta 
Muut aineelliset hyödykkeet  10 vuotta 

 
Maa-alueista ei kirjata poistoja. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tilikauden kuluksi. Perusparannus-
investoinnit aktivoidaan, mikäli ne tuottavat vastaista taloudellista hyötyä. Aineellisten hyödykkeiden 
luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. 
 
 
Aineettomat hyödykkeet 
 
Aineettomia hyödykkeitä ovat mm. myyntiluvat, tavaramerkit, patentit, ohjelmistojen lisenssit sekä tuote- ja 
markkinointioikeudet. Aineettomat hyödykkeet, jotka syntyvät kehittämistoiminnasta, merkitään taseeseen vain 
jos IAS 38 -standardin edellytykset täyttyvät. Lääkekehitysprojektien edellyttämän viranomaishyväksynnän ja 
muiden kehittämiseen liittyvien epävarmuustekijöiden takia konsernissa ei ole aktivoitu oman tuotekehitys-
toiminnan menoja.  
 
Hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan poistoilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 
Hyödykkeistä tehdään liikearvoa lukuun ottamatta tasapoistot taloudellisena vaikutusaikanaan, joka yleensä 
vaihtelee kolmesta kymmeneen vuoteen.  
 
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun 
yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Konsernin taseessa olevat liikearvot ovat 
syntyneet ennen IFRS-siirtymää ja ne vastaavat aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota 
on käytetty oletushankintamenona IFRS:n mukaisessa avaavassa taseessa.  
 
Liikearvot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Ulkomaisista 
yrityshankinnoista aiheutuneet liikearvot on esitetty hankintavaluutassa.  Liikearvot on kohdistettu rahavirtaa 
tuottaville yksiköille.  
 
 
Arvonalentumiset 
 
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä jonkin omaisuuserän arvonalentumisesta. Jos 
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva 
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rahamäärä on nettomyyntihinta tai sitä korkeampi käyttöarvo, joka saadaan diskonttaamalla hyödykkeestä 
odotettavissa olevien vastaisten rahavirtojen nykyarvo.  
 
Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan, jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin 
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio peruutetaan, jos olosuhteissa tapahtuu muutos, ja 
kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon. Arvonalentumistappiota ei peruuteta enempää kuin 
mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappiota.  
 
Liikearvon alentumistesti tehdään vuosittain tai useammin, mikäli on ilmennyt viitteitä sen arvonalentumisesta. 
Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman kohtaan Muut liiketoiminnan kulut, joka sisältää toiminnoille 
kohdistamattomia kuluja. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta. 
 
 
Julkiset avustukset 
 
Tutkimuksiin liittyvät julkiset avustukset kirjataan tutkimuskulujen vähennykseksi niille tilikausille, joilla 
avustuksia vastaavat kulut ovat syntyneet. Jos viranomaisilta on saatu päätös tutkimus- ja tuotekehityslainan 
muuttamisesta avustukseksi, se tuloutetaan Muihin liiketoiminnan tuottoihin. Aineellisten tai aineettomien 
hyödykkeiden hankintaan liittyvät julkiset avustukset kirjataan hyödykkeiden hankintamenon pienennykseksi.  
 
 
Vuokrasopimukset 
 
Konserni vuokralle ottajana 
Vuokrasopimukset, joiden perusteella konsernille siirtyy olennainen osa hyödykkeiden omistamiselle 
ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-sopimuksiksi. Rahoitusleasing-sopimukset 
merkitään taseeseen varoiksi ja veloiksi pääsääntöisesti vuokra-ajan alkamisajankohtana joko hyödykkeen 
käyvän arvon suuruisena tai sitä alemman vähimmäisvuokrien nykyarvon suuruisena määränä.  
 
Rahoitusleasing-sopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot muiden käyttöomaisuushyödykkeiden 
tapaan joko hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa. Rahoitusleasing-
velat sisältyvät taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.  
 
Mikäli omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään sopimus muuna 
vuokrasopimuksena ja sopimuksen perusteella maksettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan 
kuluessa. 
 
Konserni vuokralle antajana 
Konserni toimii jälleenmyyjänä ja antaa vuokralle hyödykkeitä, joiden omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt 
ovat olennaisilta osin siirtyneet vuokralle ottajalle. Nämä vuokrasopimukset käsitellään rahoitusleasing-
sopimuksina. Vuokralle annetuista hyödykkeistä kirjataan taseeseen saaminen, joka vastaa 
vuokrasopimuksella saatavien vuokrien nykyarvoa. Myyntivoitto tuloutetaan sopimuksen astuessa voimaan. 
Sopimuksista saatava rahoitustuotto määritetään siten, että jäljellä oleva nettosijoitus tuottaa saman 
tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa. Rahoitustuotto kirjataan rahoituseriin. 
 
Muunlaisilla kuin rahoitusleasing-sopimuksilla vuokralle annetut hyödykkeet sisältyvät taseen aineellisiin 
hyödykkeisiin. Vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 
 
 
Työsuhde-etuudet  
 
Eläkevastuut 
Konsernin eläkejärjestelyt hoidetaan kunkin maan paikallisten määräysten ja käytännön mukaisesti. 
Konserniyhtiöiden eläkejärjestelyihin sisältyy sekä maksupohjaisia että etuuspohjaisia järjestelyitä. Suoritukset 
maksupohjaisiin järjestelyihin kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi kyseiseltä kaudelta suoritettavien maksujen 
mukaisesti. Etuuspohjaisissa järjestelyissä konsernin vastuu ei rajoitu pelkästään järjestelyyn suoritettuihin 
maksuihin, vaan konsernin vastuulla ovat myös eläkejärjestelyyn liittyvät vakuutusmatemaattiset riskit ja 
sijoitusriskit. 
 
Konsernin merkittävimmät etuuspohjaiset eläkejärjestelyt ovat Suomessa, jossa konsernin toimihenkilöille on 
järjestetty Orionin Eläkesäätiössä lakisääteinen TEL-eläketurva ja osalle toimihenkilöistä lisäeläketurva. 
Lisäksi konsernin johdolla on etuuspohjaiseksi luokiteltuja eläkejärjestelyitä eläkevakuutusyhtiöissä. 
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Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden velvoitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen. TEL-vakuutuksen 
työkyvyttömyyseläkevelvoite kirjataan, kun työkyvyttömyystapahtuma on sattunut. 
 
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden eläkekulut on laskettu käyttäen ennakoituun etuoikeusyksikköön 
perustuvaa menetelmää (Projected Unit Credit Method). Eläkemenot kirjataan kuluksi jakamalla ne 
henkilöstön arvioidulle palvelusajalle. Eläkevelvoitteen määrä on tulevaisuudessa arvion mukaan 
maksettavaksi tulevien eläkkeiden nykyarvo, kun diskonttokorkona on käytetty maturiteetiltaan eläkevastuuta 
mahdollisimman hyvin vastaavien, vähäisen riskin rahoitusarvopapereiden korkoa.  
 
IFRS-standardeihin siirryttäessä kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu avaavan taseen 
omaan pääomaan IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti. Tämän jälkeen vakuutus-
matemaattiset voitot ja tappiot, siltä osin kun ne ylittävät IAS 19 -standardin määrittelemän vaihteluvälin, 
kirjataan tuloslaskelmaan jaksotettuna henkilöstön keskimääräiselle jäljellä olevalle palvelusajalle. Vaihteluväli 
tarkoittaa suurempaa seuraavista: 10 % järjestelystä aiheutuvan velvoitteen nykyarvosta tai  
10 % järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta.   
 
Osakeperusteiset maksut 
Konserni on soveltanut IFRS 2 -standardia tapauksissa, joissa vähäisiä määriä vuoden 2001 optiojärjestelyyn 
kuuluvia optioita on myönnetty yksittäisille avainhenkilöille 7.11.2002 jälkeen. Optio-oikeudet on arvostettu 
käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden 
syntymisajanjakson aikana.  
 
 
Vaihto-omaisuus 
 
Vaihto-omaisuus esitetään taseessa hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvien menojen tai niitä alhaisemman 
nettorealisointiarvon määräisenä. Hankintameno määritetään noudattaen fifo-periaatetta tai 
standardikustannuslaskentaa, joka on riittävän lähellä fifo-periaatteen mukaan laskettua todellista 
hankintamenoa.  
 
Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty vaihto-omaisuuden hankintamenot sekä valmistusmenot, jotka 
sisältävät välittömästi tuotannon määrään yhteydessä olevat menot sekä systemaattisesti kohdistetun 
osuuden valmistuksen kiinteistä ja muuttuvista yleismenoista. 
 
 
Rahoitusvarat ja rahoitusvelat 
 
Taseen pitkäaikaisiin varoihin kuuluvat Myytävissä olevat sijoitukset sisältävät listaamattomien yhtiöiden 
osakkeita, jotka pääsääntöisesti arvostetaan käypään arvoon. Jos osakkeiden käypiä arvoja ei voida 
luotettavasti määritellä, ne on arvostettu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla.  
 
Pitkäaikaisiin muihin saamisiin sisällytetään lainat, joita on annettu osakkuus- tai muille yhtiöille. Ne on 
arvostettu hankintamenoon. Lisäksi pitkäaikaisiin muihin saamisiin sisältyy rahoitusleasing-sopimuksilla 
vuokralle annetuista hyödykkeistä kirjattuja saamisia. 
 
Lyhytaikaisiin muihin saamisiin sisältyvät käypiin arvoihin tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaisinstrumentit.  
 
Rahavaroihin sisältyvät likvidit korkosijoitukset ja pankkitalletukset, joiden maturiteetti on hyvin lyhyt sekä 
pankkitilien varat. Rahavarat arvostetaan käypään arvoon ja arvostustulos kirjataan tuloslaskelmaan.  
 
Pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin sisällytetään konsernin ottamat lainat sekä rahoitusleasing-sopimuksilla 
vuokralle otetuista hyödykkeistä kirjattavat velat. Käytössä olevat pankkitilien limiitit sekä emittoidut 
yritystodistukset kuuluvat lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Konsernin lainat sekä emittoidut yritystodistukset 
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Korot kirjataan tuloslaskelmaan laina-ajan kuluessa käyttäen 
efektiivisen koron menetelmää.  
 
 
Varaukset 
 
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassa oleva 
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja sen suuruus 
voidaan luotettavasti määritellä. 
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Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestely-
suunnitelman, aloittanut sen toimeenpanon tai tiedottanut asiasta henkilöille, joita se koskee.  
 
 
Tuloverot 
 
Konsernin verot sisältävät konserniyhtiöiden tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempiin tilikausiin 
kohdistuvat veronoikaisut sekä laskennallisen verosaamisen ja verovelan muutoksen. 
 
Laskennallinen vero lasketaan kaikista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista. 
Konserniyhtiöiden vahvistetuista verotuksellisista tappioista lasketaan verosaaminen vain siihen määrään asti 
kuin niitä arvioidaan voitavan tulevaisuudessa hyödyntää. 
 
 
Tuloutusperiaatteet 
 
Liikevaihto 
Konsernin liikevaihto sisältää tuotot tavaroiden sekä palveluiden myynnistä oikaistuna välillisillä veroilla, 
alennuksilla sekä valuuttamääräisestä myynnistä aiheutuvilla kurssieroilla. Liikevaihtoon sisältyy myös 
markkinointipartnereiden kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuvia etappimaksuja, joilla partneri osallistuu 
kehitteillä olevan tuotteen tutkimus- ja tuotekehitysmenojen kattamiseen ja jotka on sidottu 
tutkimusprosessissa saavutettuihin etappeihin. Lisäksi liikevaihtoon sisällytetään konsernin lisensioimista 
tuotteista saatavat rojaltit. 
 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat 
siirtyneet ostajalle. Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelu on suoritettu. Etappimaksut kirjataan, kun 
tutkimus- ja tuotekehitysprojekti on edennyt partnerin kanssa ennalta sovittuun vaiheeseen ja partnerille on 
syntynyt velvoite maksaa osuutensa. Rojaltit kirjataan suoriteperusteella lisensiointi-sopimusten mukaisesti. 
 
Tuotteiden lähetyskulut sekä jakelun kulut 
Tuotteiden lähettämisestä ja jakelusta aiheutuneet kulut sisältyvät myynnin ja jakelun kuluihin. 
 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut 
Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan kuluksi kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Menettelytapa johtuu 
lääkekehitysprojektien edellyttämästä viranomaishyväksynnästä ja muista kehittämiseen liittyvistä 
epävarmuustekijöistä. Tutkimusprojekteista aiheutuvat menot kirjataan kuluksi projektien etenemisen mukaan. 
 
 
Osingot ja omat osakkeet 
 
Konsernin maksamat osingot kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana osakkeenomistajat ovat päättäneet 
osingonmaksusta. 
 
Yhtiön omaa pääomaa pienennetään omista osakkeista maksetun vastikkeen suuruisella määrällä. 
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