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Vahva tulos poikkeuksellisessa 
markkinaympäristössä 
Tammi–kesäkuu 2020 verrattuna tammi–kesäkuu 2019 
• Raportoitu liikevaihto laski 9,5 prosenttia 149,3 (165,0) miljoonaan euroon 
• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 8,4 prosenttia  
• Finland & Exports -segmentin liikevaihto oli 53,0 (59,6) miljoonaa euroa 
• Scandinavia-segmentin liikevaihto oli 50,1 (50,7) miljoonaa euroa; kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,5 

prosenttia   
• Altia Industrialin liikevaihto oli 46,1 (54,7) miljoonaa euroa 
• Vertailukelpoinen käyttökate oli 18,8 (13,7) miljoonaa euroa, 12,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta    
• Raportoitu käyttökate oli 18,0 (13,5) miljoonaa euroa, 12,1 (8,2) prosenttia liikevaihdosta 
• Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,3 (-4,0) miljoonaa euroa 
• Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 0,6 (2,0) 

Huhti–kesäkuu 2020 verrattuna huhti–kesäkuu 2019 
• Raportoitu liikevaihto oli 81,0 (91,2) miljoonaa euroa  
• Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 10,3 prosenttia  
• Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,2 (9,4) miljoonaa euroa, 16,3 (10,4) prosenttia liikevaihdosta    
• Raportoitu käyttökate oli 12,6 (9,2) miljoonaa euroa, 15,5 (10,1) prosenttia liikevaihdosta 

 
• Altia pidättäytyy edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian pitkittyneistä epävarmuuksista johtuen. 

Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja 
liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti. 

 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 Osavuosikatsaukset -
standardia noudattaen. Katsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin 
esitetään liitteen sivulla 32.   

AVAINLUVUT 
 Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Liikevaihto, milj. euroa 81,0 91,2 149,3 165,0 359,6 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 13,2 9,4 18,8 13,7 44,8 

   % liikevaihdosta 16,3 10,4 12,6 8,3 12,4 

Käyttökate, milj. euroa 12,6 9,2 18,0 13,5 43,1 

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 8,9 5,0 9,9 4,7 26,8 

   % liikevaihdosta 10,9 5,5 6,7 2,9 7,5 

Liiketulos, milj. euroa 8,2 4,8 9,2 4,5 25,1 

Kauden tulos, milj. euroa 6,1 3,6 7,5 4,0 18,4 

Osakekohtainen tulos, euroa 0,17 0,10 0,21 0,11 0,51 

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. euroa 25,7 24,7 10,3 -4,0 52,6 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 0,6 2,0 0,6 2,0 0,6 

Henkilöstö keskimäärin 659 705 651 701 682 
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Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:  
”Ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet olen ylpeä siitä, kuinka hyvin toimimme koronaviruspandemian 
aiheuttamassa kriisissä sekä yrityksemme osoittamasta kestävyydestä. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä 
koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi liiketoimintaamme ja aiheutti epävarmuuksia toimintaympäristössämme. 
Reagoimme nopeasti pitääksemme toimintamme tehokkaasti käynnissä ja olimme aktiivisia avoimissa myyntikanavissa 
samalla varmistaen henkilökuntamme turvallisuuden. Samanaikaisesti olemme tärkeänä yhteiskunnallisena 
panoksenamme vastanneet käsihuuhteissa käytettävän denaturoidun etanolin suureen kysyntään. Pandemian 
vaikutusten lieventämiseksi siirryimme etä- ja osa-aikatyöskentelyyn sekä toteutimme väliaikaiset lomautukset ja 
kustannussäästötoimenpiteet. Haluan esittää vilpittömät kiitokseni koko ammattitaitoiselle henkilöstöllemme heidän 
sitoutumisestaan ja kovasta työstään näinä haastavina aikoina.  

Tärkeät myyntikanavat – matkustajamyynti, vienti ja anniskelumyynti - sulkeutuivat toisella neljänneksellä ja juomiemme 
liikevaihto laski, mutta ei kuitenkaan niin merkittävästi kuin mitä ensimmäisen neljänneksen raportin yhteydessä 
odotimme. Monopolien volyymikasvu on ollut ennätyksellisen suurta kuluttajien siirtäessä ostoksiaan näihin kanaviin. 
Kehityksemme monopolikanavassa on ollut vahvaa, ja väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kasvu on noussut 
kaksinumeroisiin lukuihin kaikissa monopolimaissa. Finland & Exports -segmentin liikevaihdon lasku johtuu lähes 
nollassa olleista matkustajamyynnistä, viennistä ja anniskelumyynnistä. Suomessa myynnin kasvu monopolissa ja 
päivittäistavarakaupassa sekä keskittyminen tuottojohtamiseen ovat kasvattaneet juomien kokonaismyyntiä ja 
parantaneet kannattavuutta. Scandinavia-segmentin raportoidun liikevaihdon lasku johtuu uudesta liiketoimintamallista 
Tanskassa, minkä vuoksi myynti on laskenut, sekä anniskelumyynnin sulkeutumisesta. Ruotsissa kokonaismyynnin 
kasvua on tukenut väkevien alkoholijuomien vahva myynti ja markkinaosuuksien kasvu strategisesti tärkeissä gini-, 
rommi- ja liköörikategorioissa. Norjassa kehitys on ollut vahvaa kaikissa kategorioissa ja markkinaosuutemme kasvu on 
jatkunut.  

Altia Industrialissa henkilöstön vahva sitoutuminen ja keskittyminen tuotannon jatkuvuuteen ovat mahdollistaneet 
toimintojemme jatkumisen ilman merkittäviä häiriöitä kriisin aikana. Teollisten tuotteiden vakaata kehitystä on tukenut 
etanolin vahva myynti, mikä johtuu osittain käsihuuhteiden kasvaneesta kysynnästä. Sopimusvalmistuksen puolella 
olemme nähneet koronaviruspandemiasta johtuvaa volyymien laskua. Olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä Finlandia 
Vodkan tuotantosopimuksen uusimisesta Brown-Formanin kanssa. Uusittu sopimus jatkuu vuoteen 2035 asti ja on 
jatkoa Altian ja Brown-Formanin pitkäaikaiselle jo vuonna 2000 alkaneelle strategiselle yhteistyölle.  

Kannattavuutemme vuoden ensimmäisellä puoliskolla parani merkittävästi edellisvuodesta ja kaikki segmentit paransivat 
haasteellisessa ympäristössä. Altia Industrialin vahvan tulosparannuksen taustalla ovat ohran hinnan normalisoituminen 
ja teknisen etanolin suuret volyymit. Vahva kasvu monopolikanavassa, tuottojohtaminen ja koko organisaatiossa 
toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ovat tukeneet molempien kuluttajasegmenttien kannattavuuden paranemista. 
Konsernin vertailukelpoinen käyttökate parani 37 prosenttia tai 5,1 miljoonaa euroa 18,8 (13,7) miljoonaan euroon. 
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Altian taloudellinen asema vahvistui edelleen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnan nettorahavirran vakaan 
myönteisen kehityksen myötä. Vertailukelpoisen käyttökatteen paraneminen ja nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys 
tukivat liiketoiminnan nettorahavirran kehitystä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kauden lopussa yhteensä 10,3 (-4,0) 
miljoonaa euroa. Myös konsernin likviditeetti on pysynyt vahvana koko kauden ajan.  

Altia on toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa. Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että 
liiketoimintamme keskeinen menestystekijä. Huhtikuussa vastuullisuustyömme sai tunnustusta, kun saimme Gold Medal 
-luokituksen EcoVadisin yhteiskuntavastuuta mittaavassa arvioinnissa. EcoVadisin arvioinnissa oli mukana 55 000 
yritystä, joiden joukossa Altia ylsi parhaimman 2 prosentin joukkoon. Saimme positiivista palautetta kehittyneestä 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmästämme. 

Ohrasadon alustavat ennusteet on julkaistu ja niiden perusteella tämän vuoden ohrasato on hieman viime vuoden satoa 
pienempi, mutta linjassa pitkäaikaisen keskiarvosadon kanssa.  

Pidättäydymme edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronaviruspandemian aiheuttamien pitkittyneiden 
epävarmuuksien vuoksi. Julkaisemme uuden tulosohjeistuksen, jos koronaviruspandemian vaikutukset Altian 
toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavalla tavalla.” 
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Taloudellinen katsaus 
Kausiluonteisuus 
Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja 
kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät 
valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. 

Liikevaihto 

H1 
Tammi-kesäkuun raportoitu liikevaihto laski 9,5 prosenttia ja oli 149,3 (165,0) miljoonaa euroa. Kiinteillä 
valuuttakursseilla liikevaihto laski 8,4 prosenttia. Liikevaihdon lasku oli seurausta koronaviruspandemian aiheuttamista 
rajoituksista, jotka sulkivat matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin sekä vaikuttivat merkittävästi 
sopimusvalmistuksen volyymeihin. Myös ohran hinnan normalisoitumisella ja Tanskan liiketoimintamallin muutoksella 
(Q2 2019) oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

Koronaviruspandemiasta johtuvien rajoitusten vaikutukset näkyivät kaikissa juomakategorioissa. Juomatuotteiden 
liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laski 4,9 prosenttia. Altian liikevaihto kasvoi monopolikanavassa, jossa 
markkinavolyymit ovat olleet poikkeuksellisen korkealla tasolla. Väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kaksinumeroinen 
kasvu kaikissa monopolimaissa ja viinien vakaa kasvu tukivat hyvää kehitystä. Päämiesportfoliossa tapahtuneet 
muutokset toisella neljänneksellä laskivat viinien myyntiä hieman. Lasku muiden juomien liikevaihdossa johtuu 
päämiesportfolion muutoksista viime vuonna. 

Q2 
Raportoitu liikevaihto laski toisella neljänneksellä 11,1 prosenttia ja oli 81,0 (91,2) miljoonaa euroa. Kiinteillä 
valuuttakursseilla liikevaihto laski 10,3 prosenttia. Viiniportfolion päämiesmuutoksilla oli negatiivinen vaikutus viinien 
myyntiin. Lisäksi Q2 2019 purettu verovaraus (0,5 miljoonaa euroa) vaikuttaa negatiivisesti edellisvuoden vertailuun. 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Finland & Exports 29,2 34,7 -15,9 53,0 59,6 -11,2 128,6 

Scandinavia 28,1 29,0 -3,0 50,1 50,7 -1,1 120,7 

Altia Industrial 23,8 27,5 -13,7 46,1 54,7 -15,6 110,2 

Yhteensä 81,0 91,2 -11,1 149,3 165,0 -9,5 359,6 
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LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Väkevät alkoholijuomat  28,8 31,6 -9,0 53,2 56,3 -5,5 121,3 

Viinit  28,0 30,9 -9,3 48,8 52,3 -6,7 124,9 

Muut juomat 0,5 1,2 -57,4 1,2 1,7 -29,4 3,1 

Teolliset tuotteet ja palvelut 23,8 27,5 -13,7 46,1 54,7 -15,6 110,2 

Yhteensä 81,0 91,2 -11,1 149,3 165,0 -9,5 359,6 

Kauden kannattavuus ja tulos 

H1 
Tammi–kesäkuussa vertailukelpoinen käyttökate (käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) oli 18,8 (13,7) 
miljoonaa euroa eli 12,6 (8,3) prosenttia liikevaihdosta. Tammi–kesäkuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 
yhteensä -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa, ja ne liittyivät uudelleenjärjestelyihin ja päättyneeseen vapaaehtoiseen 
eläkejärjestelyyn. Raportoitu käyttökate oli 18,0 (13,5) miljoonaa euroa. 

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vertailukelpoinen käyttökate parani 5,1 miljoonaa euroa. Kannattavuuden hyvän 
kehityksen taustalla olivat Altia Industrial -segmentti, vahva myynti ja tuottojohtamiseen keskittyminen monopoleissa 
sekä konserninlaajuiset kustannussäästöt.  

Altia Industrialin vertailukelpoinen käyttökate parani 3,8 miljoonaa euroa 7,1 (3,3) miljoonaan euroon. Ohran 
normalisoitunut hinta ja teknisen etanolin suuri kysyntä ovat täysin kompensoineet alhaisemmista 
sopimusvalmistusvolyymeistä johtuvan negatiivisen vaikutuksen.  

Toiminta matkustajamyynnissä, viennissä ja anniskelumyynnissä oli vähäistä koronaviruspandemiasta johtuvien 
rajoitusten vuoksi. Rajoituksista johtuvasta negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta kannattavuus parani molemmissa 
kuluttajasegmenteissä. Finland & Exports -segmentin vertailukelpoinen käyttökate parani 0,1 miljoonaa euroa 8,3 (8,2) 
miljoonaan euroon. Myynnin vahva kehitys monopolikanavassa, tuottojohtaminen ja toteutetut 
kustannussäästötoimenpiteet ovat kompensoineet matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin merkittävää laskua. 
Baltiassa myynnin ja tuloksen kehitys oli myönteistä. Scandinavia-segmentin vertailukelpoinen käyttökate parani 1,1 
miljoonaa euroa 2,8 (1,7) miljoonaan euroon. Hyvä myynti monopoleihin, tuottojohtaminen ja toteutetut 
kustannussäästötoimenpiteet ovat kompensoineet anniskelumyynnin laskua. Scandinavia-segmentissä myös 
valuuttakurssien, erityisesti Norjan kruunun, kehityksellä oli negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.    

Lisäksi Q2 2019 purettu verovaraus (0,5 miljoonaa euroa) vaikuttaa negatiivisesti edellisvuoden vertailuun.  

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Finland & Exports 5,5 5,3 8,3 8,2 20,6 

Scandinavia 2,9 2,0 2,8 1,7 12,1 

Altia Industrial 4,9 2,3 7,1 3,3 11,4 

Muut -0,1 -0,2 0,6 0,5 0,7 

Yhteensä 13,2 9,4 18,8 13,7 44,8 

% liikevaihdosta 16,3 10,4 12,6 8,3 12,4 
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VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT 

Milj. Euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Vertailukelpoinen käyttökate 13,2 9,4 18,8 13,7 44,8 

  Liiketoimintojen ja hyödykkeiden myyntien voitot ja tappiot - -0,1 - -0,1 0,1 

  Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2 

  Olennaiset projektit        

    Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa eläkejärjestelyssä  -0,5 - -0,5 - -1,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -0,7 -0,2 -0,7 -0,2 -1,7 

        

Käyttökate 12,6 9,2 18,0 13,5 43,1 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään liitteessä 1 sivulla 32. 
 
Tammi–kesäkuussa liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,9 (3,9) miljoonaa euroa, ja ne sisälsivät pääosin 0,0 (0,0) 
miljoonaa euroa käyttöomaisuuserien myyntituottoja, 0,0 (0,5) miljoonaa euroa myyntituottoja päästöoikeuksien 
myynnistä, 1,6 (1,6) miljoonaa euroa myyntituloja höyryn, energian ja veden myynnistä sekä vuokratuottoja 0,7 (0,7) 
miljoona euroa. 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut olivat 23,0 (23,1) miljoonaa euroa, josta palkkojen osuus oli 17,6 (17,9) 
miljoonaa euroa. Lyhyen aikavälin tulospalkkioiden jaksotukset eivät sisälly H1 2019 lukuihin. 

Liiketoiminnan muut kulut olivat 27,1 (32,9) miljoonaa euroa. 

Nettorahoituskulut olivat 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja tuotot 
sijoituksista yhteisiin toimintoihin olivat yhteensä 1,1 (1,2) miljoonaa euroa.  

Tilikauden verot olivat 1,9 (0,7) miljoonaa euroa, mikä vastaa 20,0 (15,4) prosentin efektiivistä veroastetta.  

Tilikauden tulos oli 7,5 (4,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,21 (0,11) euroa. 

Q2 
Toisella neljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 13,2 (9,4) miljoonaa euroa, eli 16,3 (10,4) prosenttia 
liikevaihdosta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat yhteensä -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa. Raportoitu käyttökate 
oli 12,6 (9,2) miljoonaa euroa. 

Rahavirta, tase ja investoinnit 

H1 
Tammi–kesäkuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,3 (-4,0) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan nettorahavirran vahvan 
kehityksen taustalla olivat vertailukelpoisen käyttökatteen paraneminen ja nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys. 
Kaikki käyttöpääomaerät kehittyivät positiivisesti. Myydyt saamiset olivat tilikauden lopussa 67,1 (61,0) miljoonaa euroa. 
Kasvu myydyissä saamisissa liittyy suurempiin saamisiin monopoleilta, johtuen suuremmasta myynnistä 
monopolikanavissa Ruotsissa ja Suomessa, sekä kalenterivaikutukseen. 

Konsernin nettovelka raportointikauden lopussa oli 29,9 (81,3) miljoonaa euroa. Rahavarat yhteensä olivat 101,2 (27,7) 
miljoonaa euroa, ja korolliset velat olivat yhteensä 131,1 (109,0) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste 
raportointikauden lopussa oli 20,0 (59,1) prosenttia, ja omavaraisuusaste oli 34,9 (35,5) prosenttia. Raportoitu 
nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen oli 0,6 (2,0). Liiketoiminnan nettorahavirran myönteisen 
kehityksen ja likviditeetin turvaamiseen tähtäävien toimien myötä, Altia-konsernin likviditeettitilanne on ollut vahva 
koko kauden ajan. Likviditeettiä on varmistettu laskemalla liikkeelle yritystodistuksia.  

Konsernilla on 60,0 (60,0) miljoonan euron valmiusluottolimiitti, josta 0,0 (0,0) miljoonaa euroa oli käytössä 
raportointikauden lopussa. Liikkeeseen laskettujen yritystodistusten nimellisarvo raportointikauden lopussa oli 45,0 
(14,0) miljoonaa euroa.  
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Konsernitaseen loppusumma tilikauden lopussa oli 428,9 (387,7) miljoonaa euroa. Konsernitaseen loppusumman kasvu 
liittyy konsernin hyvään kassatilanteeseen, joka on seurausta yritystodistusten liikkeeseen laskusta ja vahvasta 
liiketoiminnan rahavirrasta. 

Tammi–kesäkuussa bruttoinvestoinnit olivat 2,5 (3,2) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyivät Rajamäen tehtaan 
tuotantoprosessin kehittämiseen sekä Rajamäen ja Koskenkorvan tehtailla toteutettuihin pienempiin parannus- ja 
ylläpitoinvestointeihin. 

Q2 
Toisella neljänneksellä liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,7 (24,7) miljoonaa euroa. 

TASEEN TUNNUSLUVUT 
 H1 20 H1 19 2019 

Raportoitu nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate 0,6 2,0 0,6 

Lainat, milj. euroa 121,8 97,3 82,6 

Nettovelka, milj. euroa 29,9 81,3 28,9 

Omavaraisuusaste, %  34,9 35,5 37,8 

Nettovelkaantumisaste, % 20,0 59,1 19,1 

Investoinnit, milj. euroa -2,5 -3,2 -6,8  

Varat yhteensä, milj. euroa 428,9 387,7 400,2 

Koronaviruspandemian (COVID-19) vaikutukset 
Hallitusten ja terveysviranomaisten asettamilla rajoituksilla ja ohjeilla on merkittävä vaikutus Altian 
toimintaympäristöön. Näkyvyys on loppuvuoden osalta edelleen heikko ja ennusteiden tekeminen vaikeaa. Talouden 
epävarmuus on korkealla tasolla ja talouden hidastumisen riski on todellinen. Koronaviruspandemian keskeisiä 
vaikutuksia ja sen aiheuttamaa epävarmuutta kuvataan alla.  

Kuluttajatuotteet (Finland & Exports- ja Scandinavia-segmentit) 
• Matkustaja- ja anniskelumyyntikanavien toipumisella on vaikutus monopoli- ja päivittäistavarakauppamyyntiin.  
• Vaikka kuluttajat ovat siirtyneet ostamaan alkoholijuomia monopolikanavasta ja vaikka monopolien volyymit ovat 

olleet poikkeuksellisen suuria, monopolimyynti ei tule kompensoimaan matkustajamyynnistä, viennistä ja 
anniskelumyynnistä tulevaa laskua. 

• Koronaviruspandemian mahdollisella toisella aallolla voi olla vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen.  
• Matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, 

liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta.  
• Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan 

vaihtelevan myyntikanavasta toiseen: anniskelumyynnin voidaan odottaa toipuvan matkustajamyyntiä nopeammin. 
• Monopolikanavan myyntejä koskeva epävarmuus liittyy 1) monopolien aukioloon ja normaalin toiminnan 

jatkumiseen, joka voi riippua esimerkiksi monopolien henkilöstön terveydentilasta ja poliittisesta päätöksenteosta 
ja 2) Altian kykyyn toimittaa tuotteita.  

Altia Industrial 
• Epävarmuus on suurta sekä teollisissa tuotteissa että palveluissa. Tärkkelyksen kysyntä on heikentynyt hieman 

heikon paperimarkkinatilanteen vuoksi. Rehuraaka-aineiden volyymien vakaan kehityksen odotetaan jatkuvan. 
Teknisen etanolin kysynnän odotetaan pysyvän edellisvuotta korkeammalla tasolla. Koronaviruksen odotetaan 
vaikuttavan negatiivisesti teollisten palveluiden volyymeihin. 

• Epävarmuus, joka koskee Altian kykyä toimittaa tuotteita avoinna oleviin myyntikanaviin (monopoli- ja 
päivittäistavarakauppakanavat), liittyy tuotteiden ja raaka-aineiden, kuten pakkaamattoman viinin, 
päämiestuotteiden ja pakkaustarvikkeiden saatavuuteen.  

• Tuotannon epävarmuus liittyy Altian työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen sekä laitteistojen varaosien ja 
huoltohenkilöstön saatavuuteen.  
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Kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävät toimenpiteet  
• Myynnin ja kannattavuuden kehityksen tarkka seuranta jatkuu, ja kustannussäästötoimenpiteitä lisätään 

tarvittaessa. 

Konsernin rahoitusasema 
• Nettokäyttöpääoman hallintaan keskittyminen jatkuu tulevien neljännesten aikana muiden likviditeettiä varmistavien 

toimenpiteiden lisäksi. 
• Altia on arvioinut koronaviruspandemian vaikutuksia taloudelliseen asemaansa ja harkinnut niiden varojen ja 

velkojen arvoja, jotka sisältävät merkittäviä kirjanpidollisia arvioita ja jotka vaativat johdon harkintaa. Arvioinnin 
perusteella Altia ei ole löytänyt viitteitä liikearvon alentumisesta.  

• Myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia on analysoitu raportointikauden lopussa ja johtopäätöksenä 
todettiin, että taseessa on riittävästi varauksia.   
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Markkinoiden kehitys tammi–kesäkuussa   
Poikkeuksellisen korkeat markkinavolyymit pohjoismaisissa monopoleissa liittyvät koronaviruspandemian takia 
asetettuihin rajoituksiin ja kuluttajien ostosten siirtymiseeen matkustaja- ja anniskelumyyntikanavista 
monopolikanaviin. Tammi-kesäkuussa markkinavolyymit pohjoismaisissa monopoleissa kasvoivat yhteensä 15,6 
prosenttia. Väkevissä alkoholijuomissa kasvua oli 15,7 prosenttia ja viineissä 15,6 prosenttia.  

VIINIEN JA VÄKEVIEN ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIVOLYYMIEN KEHITYS POHJOISMAISISSA 
VÄHITTÄISMYYNTIMONOPOLEISSA  

% muutos edelliseen vuoteen verrattuna Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Pohjoismaat, kokonaismyyntivolyymit +20,9 +2,4 +15,6 -1,3 +0,1 

  Väkevät alkoholijuomat +23,3 +4,8 +15,7 0,0 +1,0 

  Viinit +20,6 +2,0 +15,6 -1,5 +0,0 

Suomi, kokonaismyyntivolyymit +21,5 +0,8 +14,6 -2,9 -2,6 

  Väkevät alkoholijuomat +16,3 +0,3 +10,1 -2,4 -2,0 

  Viinit +23,3 +1,0 +16,4 -3,1 -2,8 

Ruotsi, kokonaismyyntivolyymit +12,2 +2,3 +10,0 -0,7 +1,0 

  Väkevät alkoholijuomat +24,1 +7,9 +17,4 +2,3 +3,9 

  Viinit +11,1 +1,8 +9,3 -1,0 +0,7 

Norja, kokonaismyyntivolyymit +45,7 +4,0 +32,7 -1,6 +0,4 

  Väkevät alkoholijuomat +34,4 +7,7 +23,1 +0,3 +1,6 

  Viinit +47,4 +3,5 +34,2 -1,9 +0,2 
Lähde: Myyntivolyymit litroittain, Alko, Systembolaget, Vinmonopolet. 

Suomi 
Tammi–kesäkuussa väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntivolyymit Suomen vähittäismyyntimonopolissa kasvoivat 
14,6 prosenttia viime vuoden samaan jaksoon verrattuna.  

Väkevien alkoholijuomien kategoria kasvoi 10,1 prosenttia. Kasvu oli suurinta viskeissä, rommeissa ja gineissä. Viinien 
kategoria kasvoi 16,4 prosenttia. Isoista kategorioista punaviinit kasvoivat 17,3 prosenttia ja valkoviinit 19,0 prosenttia. 
Roséviinit kasvoivat 46,5 prosenttia. 

Ruotsi 
Tammi–kesäkuussa väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntivolyymit Ruotsin vähittäismyyntimonopolissa kasvoivat 
10,0 prosenttia viime vuoden samaan jaksoon verrattuna.  

Väkevien alkoholijuomien kategoria kasvoi 17,4 prosenttia. Kasvu oli suurinta viskeissä, gineissä, rommeissa ja 
katkeroissa. Viinien kategoria kasvoi 9,3 prosenttia. Isoista kategorioista punaviinit kasvoivat 7,0 prosenttia ja 
valkoviinit 9,8 prosenttia. Roséviinit kasvoivat 22,7 prosenttia.   

Norja 
Tammi–kesäkuussa väkevien alkoholijuomien ja viinien myyntivolyymit Norjan vähittäismyyntimonopolissa kasvoivat 
32,7 prosenttia viime vuoden samaan jaksoon verrattuna. 

Väkevien alkoholijuomien kategoria kasvoi 23,1 prosenttia. Kasvu oli suurinta akvaviiteissä, gineissä, rommeissa ja 
viskeissä. Viinien kategoria kasvoi 34,2 prosenttia. Kasvu oli poikkeuksellisen suurta kaikissa viinikategorioissa. 
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Liiketoimintakatsaus 
Finland & Exports 
Finland & Exports -segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja 
markkinoinnin Suomessa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja viennin. 

 Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Liikevaihto, milj. euroa 29,2 34,7 -15,9 53,0 59,6 -11,2 128,6 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 5,5 5,3 4,4 8,3 8,2 0,6 20,6 

Vertailukelpoinen käyttökate,  
% liikevaihdosta 

18,9 15,2  15,6 13,8  16,0 

Henkilöstöä keskimäärin 91 90  90 93  89 

 
Milj. euroa Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Väkevät alkoholijuomat 15,7 19,2 -18,2 30,5 34,6 -11,8 75,1 

Viinit 13,1 15,2 -13,7 21,9 24,6 -11,0 52,5 

Muut juomat 0,4 0,3 18,5 0,6 0,4 50,0 1,0 

Yhteensä 29,2 34,7 -15,9 53,0 59,6 -11,2 128,6 

Liikevaihto 
Finland & Exports -segmentin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 53,0 (59,6) miljoonaa euroa eli 11,2 prosenttia pienempi 
kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Lasku johtui koronaviruspandemian takia maaliskuussa asetetuista rajoituksista, 
joiden seurauksena myynti on laskenut matkustajamyynnissä, viennissä ja anniskelumyynnissä. Altian liikevaihto 
monopolikanavassa kasvoi, kun kuluttajat siirsivät ostoksensa monopolikanavaan. Liikevaihdon kasvua 
monopolikanavassa ajoi pääasiassa liikevaihdon kaksinumeroinen kasvu väkevissä alkoholijuomissa ja 
hanaviinipakkauksissa. Päämiesportfoliossa tapahtuneet muutokset toisella neljänneksellä laskivat viinien myyntiä 
hieman. Päivittäistavarakauppakanavassa liikevaihto kasvoi hieman. Baltiassa vakaa myönteinen kehitys jatkui 
kotimaisessa päivittäistavarakaupassa.   

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 29,2 (34,7) miljoonaa euroa eli 15,9 prosenttia pienempi kuin viime vuoden 
vastaavalla jaksolla. Koronavirusrajoitusten asteittainen purku Suomessa alkoi kesäkuussa, mutta suljettujen 
myyntikanavien toipuminen on ollut hidasta. Viiniportfolion päämiesmuutoksilla oli negatiivinen vaikutus viinien 
myyntiin. Lisäksi Q2 2019 purettu verovaraus (0,5 miljoonaa euroa) vaikuttaa negatiivisesti edellisvuoden vertailuun.   

Vertailukelpoinen käyttökate 
Tammi–kesäkuussa vertailukelpoinen käyttökate oli 8,3 (8,2) miljoonaa euroa eli 15,6 (13,8) prosenttia liikevaihdosta. 
Positiivinen kanavavalikoima, tuottojohtaminen ja toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ovat kompensoineet 
matkustajamyynnin, viennin ja anniskelumyynnin volyymien laskun negatiivista vaikutusta. 

Vertailukelpoinen käyttökate toisella neljänneksellä oli 5,5 (5,3) miljoonaa euroa eli 18,9 (15,2) prosenttia liikevaihdosta. 
Lisäksi Q2 2019 purettu verovaraus (0,5 miljoonaa euroa) vaikuttaa negatiivisesti edellisvuoden vertailuun. 

Liiketoiminnan tapahtumia 
Altia on aloittanut yhteistyön Underbergin kanssa ja aloittaa Koskenkorva Vodkan ja O.P. Anderson Aquavitin viennin 
Saksan markkinoille. Tämä pitkän aikavälin yhteistyökumppanuus sisältää Koskenkorva Vodka Originalin ja O.P. 
Anderson Original Aquavitin myynnin, markkinoinnin ja jakelun.  

Altia lanseerasi kauden aikana useita innovaatioita Suomessa. Koskenkorva Vodka -brändin alla lanseerattiin 
Koskenkorva 7 Botanicals, Koskenkorva Lemon ja Koskenkorva Mojito. Näiden lisäksi markkinoille tuotiin Koskenkorva 
Green, joka on Koskenkorvan ready-to-drink-tuotevalikoiman ensimmäinen luomutuote. Leijona-brändiä laajennettiin 
uusilla miedommilla juomilla kuten Leijona Bahama Mango Mojito ja Leijona Yuzu Raspberry sekä savunmakuinen shotti, 
Leijona Savu.  
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Viinimaa.fi-sivuston kävijämäärien kasvu on jatkunut pitkäjänteisen hakukone- ja kampanjaoptimoinnin ansiosta. 
Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla kasvua oli 27 prosenttia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 
Kesäkuussa sivuston kävijämääräennätys rikkoutui, kun sivustolla oli kuukauden aikana kävijöitä yli 179 000. 

Scandinavia 
Scandinavia-segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

 Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Liikevaihto, milj. euroa 28,1 29,0 -3,0 50,1 50,7 -1,1 120,7 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 2,9  2,0  45,9 2,8  1,7  67,8 12,1 

Vertailukelpoinen käyttökate,  
% liikevaihdosta 

10,4  6,9   5,5  3,3   10,0 

Henkilöstöä keskimäärin 74 74  72 80  74 

 
 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Väkevät alkoholijuomat 13,1 12,4 5,3 22,7 21,7 4,6 46,2 

Viinit 14,9 15,7 -5,1 26,9 27,7 -2,9 72,4 

Muut juomat 0,2 0,9 -82,7 0,5 1,3 -61,5 2,1 

Yhteensä 28,1 29,0 -3,0 50,1 50,7 -1,1 120,7 

Liikevaihto 
Scandinavia-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 50,1 (50,7) miljoonaa euroa eli 1,1 prosenttia pienempi kuin 
viime vuoden vastaavalla jaksolla. Lasku johtui Tanskan liiketoimintamallin muutoksesta (Q2 2019). Kiinteillä 
valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 2,5 prosenttia. Altian liikevaihto monopolikanavissa kasvoi, kun kuluttajat siirsivät 
ostoksensa monopolikanaviin. Ruotsissa väkevien alkoholijuomien myynnin kaksinumeroista kasvua ovat tukeneet vakaa 
myynti ja markkinaosuuden kasvu strategisesti tärkeissä gini-, rommi- ja liköörikategorioissa. Norjassa liikevaihdon 
kasvu oli vahvaa kaikissa kategorioissa ja markkinaosuus kehittyi myönteisesti. Koronavirusrajoituksilla on ollut 
negatiivinen vaikutus anniskelumyyntiin. Päämiesportfoliossa tapahtuneet muutokset toisella neljänneksellä laskivat 
viinien myyntiä hieman. Lasku muiden juomien liikevaihdossa johtuu päämiesportfolion muutoksista viime vuonna. 

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 28,1 (29,0) miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavalla 
jaksolla. Lasku johtui Tanskan liiketoimintamallin muutoksesta (Q2 2019). Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto laski 
0,6 prosenttia. Koronavirusrajoitusten asteittainen purku Norjan anniskelumyynnissä alkoi toukokuussa, mutta 
toipuminen on ollut hidasta. Viiniportfolion päämiesmuutoksilla oli negatiivinen vaikutus viinien myyntiin.  

Vertailukelpoinen käyttökate 
Tammi–kesäkuussa vertailukelpoinen käyttökate oli 2,8 (1,7) miljoonaa euroa, eli 5,5 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuuden paraneminen liittyy monopolimyynnin kasvuun, tuottojohtamiseen ja toteutettuihin 
kustannussäästötoimenpiteisiin. Valuuttakurssien, erityisesti Norjan kruunun, kehityksellä oli negatiivinen vaikutus 
vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.    

Vertailukelpoinen käyttökate toisella neljänneksellä oli 2,9 (2,0) miljoonaa euroa eli 10,4 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.  

Liiketoiminnan tapahtumia 
Altia lanseerasi kauden aikana useita tuotteita Ruotsissa ja Norjassa. O.P. Anderson -brändi laajeni luomu-ginillä, joka 
palkittiin heinäkuussa Master-mitalilla London Dry Gin -kategoriassa Spirits Busineksen järjestämässä kilpailussa. Muita 
menestyksekkäitä gini-lanseerauksia olivat Explorer Pink Gin ja Hernö Pink Gin. Koskenkorva-liköörit, kuten 
Koskenkorva Ginger ja Koskenkorva Lemon lanseerattiin. Xanté-brändi laajeni Xanté Rum & Pear- ja Xanté Coconut 
Cream & Pear -juomilla. Ikoninen ”Grönstedts Blå Punsch” (punssi) uudelleen lanseerattiin Ruotsissa. 
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Folkofolk-sivuston kävijämäärät ovat kauden aikana nousseet merkittävästi. Parhaimmillaan sessioita oli 560 000 
yksittäisen kuukauden aikana. Hyvän kehityksen taustalla ovat hakukoneoptimointi ja sosiaalisen median suurempi 
hyödyntäminen.   

Kesäkuussa Altia lanseerasi uuden sivuston, folkofolkki.se, jonka tarkoituksena on tavoittaa Ruotsissa asuvat 
suomalaistaustaiset kuluttajat. Sivustolla tuodaan esille suomalaisia tuotteita, joita ei aiemmin ole ollut saatavilla 
Ruotsissa.  

Altia Industrial 
Altia Industrial -segmentti käsittää Koskenkorvan tehtaan toiminnot, tärkkelyksen, rehuraaka-aineen ja teknisen 
etanolin liiketoiminnot sekä sopimusvalmistuksen. Siihen kuuluvat myös toimitusketjutoiminnot eli tuotantotoiminnot 
eri maissa, asiakaspalvelu ja logistiikka.  

 Q2 20 Q2 19 Muutos, % H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Liikevaihto, milj. euroa 23,8 27,5 -13,7 46,1 54,7 -15,6 110,2 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 4,9 2,3 110,8 7,1 3,3 113,4 11,4 

Vertailukelpoinen käyttökate,  
% liikevaihdosta 

20,7 8,5  15,4 6,1  10,4 

Henkilöstöä keskimäärin 414 446  408 431  426 

Liikevaihto 
Altia Industrial -segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 46,1 (54,7) miljoonaa euroa eli 15,6 prosenttia pienempi 
kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Lasku johtui pääasiassa sopimusvalmistuksen pienemmistä volyymeistä ja ohran 
normalisoituneesta hinnasta. Teknisen etanolin kysyntä on ollut koronaviruspandemian vuoksi suurta, ja volyymit ovat 
pysyneet viime vuotta korkeammalla tasolla. Tärkkelysvolyymit olivat viime vuoden tasoa alempana paperiteollisuuden 
heikentyneen kysynnän vuoksi, kun taas rehuraaka-aineiden volyymit olivat viime vuoden tasolla.  

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 23,8 (27,5) miljoonaa euroa eli 13,7 prosenttia pienempi kuin viime vuoden 
vastaavalla jaksolla.  

Vertailukelpoinen käyttökate 
Tammi–kesäkuussa vertailukelpoinen käyttökate oli 7,1 (3,3) miljoonaa euroa, eli 15,4 (6,1) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuuden paraneminen liittyy ohran normalisoituneeseen hintaan sekä etanolin suurempiin volyymeihin ja 
markkinahinnan yleiseen nousuun. 

Vertailukelpoinen käyttökate toisella neljänneksellä oli 4,9 (2,3) miljoonaa euroa eli 20,7 (8,5) prosenttia liikevaihdosta.  

Tuotantovolyymit ja avainhankkeet 
Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Rajamäen alkoholijuomatehdas tuotti 24,5 (31,1) miljoonaa litraa viinejä ja väkeviä 
alkoholijuomia.  

Koskenkorvan tehtaan tislaamo on toiminut täydellä kapasiteetilla katsauskauden ajan ja tehtaalla käytettiin 107,4 
(105,9) miljoonaa kiloa viljaa. Viljaviinaa, mukaan lukien tekninen etanoli, valmistettiin 11,6 (11,1) miljoonaa kiloa, 
tärkkelystä 31,9 (33,2) miljoonaa kiloa ja rehuraaka-ainetta 33,1 (32,9) miljoonaa kiloa. 

Kauden investoinnit liittyivät Rajamäen tehtaan tuotantoprosessin kehittämiseen sekä Rajamäen ja Koskenkorvan 
tehtailla toteutettuihin pienempiin parannus- ja ylläpitoinvestointeihin. 
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Tärkeimmät tapahtumat tammi–kesäkuussa  
Kauden tärkeimmät tapahtumat olivat: 
• 29. tammikuu: Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020  
• 13. helmikuu: Altia Oyj:n tilinpäätöstiedote: Vakaa Q4 tuki koko vuoden kannattavuuden paranemista 
• 13. helmikuu: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2020 
• 13. helmikuu: Uusi ansaintajakso osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä Altian johdolle ja 

avainhenkilöille 
• 2. maaliskuu: Altian vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu 
• 17. maaliskuu: Altia toimittaa etanolia raaka-aineeksi käsidesiin isoja määriä – toimitukset päivässä jopa 200 000 

käsidesipullon tarpeisiin 
• 18. maaliskuu: Altia siirtää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen 
• 30. maaliskuu: Altia sopeuttaa toimintaansa ja varautuu muutoksiin työmäärässä 
• 6. huhtikuu: Altia yhteistyöhön Underbergin kanssa: Koskenkorva Vodka ja O.P. Anderson Aquavit Saksan 

markkinoille 
• 29. huhtikuu: Q1 2020 liiketoimintakatsaus: Kannattavuus parani vakaalla Q1:llä, loppuvuodelle epävarmuutta, 

ohjeistuksesta pidättäydytään toistaiseksi 
• 4. toukokuu: Muutos Altian johtoryhmässä 
• 13. toukokuu: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 
• 13. toukokuu: Altian hallitus täsmentää aiempaa osinkoehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
• 4. kesäkuu: Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen päätökset 

Altian osake 
Altian osakkeet on listattu Nasdaq Helsinkiin. Kaikki osakkeet tuottavat yhden äänen ja yhtäläiset äänestysoikeudet. 
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ALTIA” ja ISIN-tunnus FI4000292438. 

Liikkeeseen lasketut osakkeet ja osakepääoma 
Katsauskauden lopussa Altia Oyj:n osakepääoma oli 60 480 378,36 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä 
oli 36 140 485. 

Osakkeenomistajat ja kaupankäynti 
Kesäkuun 2020 lopussa Altialla oli 20 209 osakkeenomistajaa. Tammi–kesäkuussa osakkeen korkein hinta oli 8,82 
euroa ja alhaisin hinta 7,01 euroa. Altian osakkeen päätöshinta 30.6.2020 oli 7,98 euroa ja markkina-arvo noin 288 
miljoonaa euroa.    
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OMISTUSRAKENNE SEKTOREITTAIN (KAUDEN LOPUSSA) 

Sektori Osakkeiden määrä % osakkeista 

Julkisyhteisöt  15 698 309 43,4 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 9 880 699 27,3 

Kotitaloudet 7 802 346 21,6 

Yritykset 1 853 389 5,1 

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  543 589 1,5 

Ulkomaat 362 153 1,0 

Total 36 140 485 100,0 
Lähde: Euroclear Finland 

10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA (KAUDEN LOPUSSA) 
 Osakkeenomistaja Osakkeiden määrä % osakkeista 

1 Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy 13 097 481 36,2 

2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 113 300 3,1 

3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 050 000 2,9 

4 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 420 000 1,2 

5 WestStar Oy 207 868 0,6 

6 Sijoitusrahasto Säästöpankki Pienyhtiöt 156 233 0,4 

7 Säästöpankki Kotimaa -sijoitusrahasto 150 000 0,4 

8 Petter ja Margit Forsströmin säätiö Karl ja Olivia Forsströmin muistolle 140 200 0,4 

9 Erikoissijoitusrahasto Visio Allocator 140 000 0,4 

10 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 137 798 0,4 

 Yhteensä 16 612 880 46,0 

 Hallintarekisteröidyt osakkeet 9 053 965 25,1 
Lähde: Euroclear Finland 

Hallinnointi 
Varsinainen yhtiökokous 2020 
Altian varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.6.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019. 

Osingonmaksu 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,21 euroa osakkeelta. Osinko 
maksettiin 15.6.2020. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan 
osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka. 

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen 
voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen 
vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja 
maksupäivät. 

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen 
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. 
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Hallituksen jäsenten palkkiot 
Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksettava 
palkkio koostuu kuukausittaisesta toimikausipalkkiosta seuraavasti: 

• 4 000 euroa kuukaudessa, puheenjohtaja 
• 2 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja 
• 2 000 euroa kuukaudessa, jäsen 

 
Kuukausipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Kokouspalkkiona maksetaan Suomessa asuvalle 
hallituksen jäsenelle 600 euroa ja ulkomailla asuvalle hallituksen jäsenelle 1 200 euroa kultakin hallituksen tai sen 
valiokunnan kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 

Hallituksen kokoonpano 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-
Harsaae ja jäseninä Tiina Lencioni, Jukka Ohtola, Anette Rosengren ja Torsten Steenholt. Uusina jäseninä hallitukseen 
valittiin Jukka Leinonen ja Jyrki Mäki-Kala. Jyrki Mäki-Kala valittiin lisäksi hallituksen varapuheenjohtajaksi. 

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Tilintarkastaja 
Yhtiökokous valitsi tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella uudelleen tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers 
Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle, 
että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ylva Eriksson. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkiot yhtiön 
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäistä lausetta 
muutetaan siten, että hallituksen jäsenten enimmäislukumääräksi asetetaan kahdeksan jäsentä nykyisen seitsemän 
jäsenen sijasta seuraavasti: 

”Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.” 

Muilta osin yhtiöjärjestyksen 4 § säilyy muuttumattomana. 

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on 
nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan 
vahvistamisesta sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta. Muilta osin yhtiöjärjestyksen 11 § säilyy muuttumattomana.   

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan 
hankkia yhteensä enintään 360 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin yhtä prosenttia yhtiön osakemäärästä 
ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa 
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun 
tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä 
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. 

Osakkeet voitaisiin hankkia yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai osakesäästöohjelmien toteuttamiseksi. 
Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin 
viimeistään 30.6.2021. 
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen 
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajien 
nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2 kohtaa muutetaan siten, että Määräytymispäivä on jokaisen vuoden kesäkuun 
ensimmäinen pankkipäivä nykyisen Määräytymispäivän syyskuun ensimmäisen pankkipäivän sijaan. 

Hallituksen järjestäytymiskokous 
Altian hallitus piti järjestäytymiskokouksensa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi tarkastus- ja 
henkilöstövaliokunnan jäsenet seuraavasti: 

• Tarkastusvaliokunta: Jyrki Mäki-Kala (puheenjohtaja), Tiina Lencioni, Torsten Steenholt ja Sanna Suvanto-Harsaae 
• Henkilöstövaliokunta: Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen ja Jukka Ohtola 

 
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia 
yhtiöstä. Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Jukka Ohtolaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista. Jukka Ohtola on Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:n hallituksen jäsen ja virkasuhteessa Valtioneuvoston 
kanslian Omistajaohjausosastoon, eikä ole siten riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. 

Muutokset Altian johtoryhmässä 
4.5.2020 tiedotettiin, että Altian talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) ja johtoryhmän jäsen Niklas Nylander on irtisanoutunut 
tehtävästään. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä toistaiseksi, kuitenkin enintään lokakuun 
2020 loppuun saakka. Uuden talousjohtajan rekrytointi on käynnissä. 

Konsernin rakenne 
Konserni yksinkertaisti konsernirakennettaan sulauttamalla kaikki suomalaiset tytäryhtiönsä lukuunottamatta Oy 
Wennerco Ab:tä Altia Oyj:öön ja kaikki ruotsalaiset tytäryhtiöt Altia Sweden AB:hen 30.4.2020. 

Henkilöstö 
Tammi–kesäkuussa 2020, Altia-konsernissa työskenteli keskimäärin 651 (701) henkilöä. Kesäkuun lopussa Altia-
konsernin henkilöstömäärä oli 663 (711). Tästä Suomessa oli 411 (449), Ruotsissa 110 (114), Tanskassa 4 (4), 
Norjassa 22 (28), Latviassa 33 (31), Virossa 58 (61) ja Ranskassa 25 (24).  

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toteutetut tilapäiset lomautukset koskivat noin 180 henkilöä.  
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Vastuullisuus 
Vastuullisuus on helmikuusta 2020 alkaen ollut osa Altian strategian ydintä yhdessä Altian toiminnan tarkoituksen 
kanssa, jonka tavoitteena on vastuullisempi juomakulttuuri: Let’s drink better. Altialle vastuullisuus on sekä strateginen 
prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Koskenkorvan tislaamo ja sen palkittu kiertotalous ovat Altian 
vastuullisuusajattelun ytimessä. Vastuullisuustyö kaikilla osa-alueilla tähtää Altian tavoitteeseen olla Pohjoismaiden 
vastuullisin alkoholijuomayhtiö.   

Altian uutta vastuullisuustiekarttaa viedään käytäntöön   
Altian vastuullisuustyötä on vuoden 2020 alusta alkaen ohjannut yhtiön uusi vastuullisuustiekartta. Altian keskeisin 
tavoite on hiilineutraali oma tuotanto jo vuonna 2025.    

Uusi vastuullisuustiekartta asettaa kunnianhimoiset, numeeriset tavoitteet kaikille valituille painopistealueille.   

• Tislaamo – Hiilineutraali tuotanto  
• Juomat – Sataprosenttisesti kierrätettävät pakkaukset  
• Yhteiskunta – 10 prosenttia tuotteista ovat mietoja ja alkoholittomia juomia  
• Ihmiset – Nolla tapaturmasta johtuvaa poissaoloa  

Altia sai kultamitalin EcoVadisin vastuullisuusarvioinnissa  
Huhtikuussa Altia sai Gold Medal -luokituksen EcoVadisin yhteiskuntavastuuta mittaavassa arvioinnissa. Altian pisteet – 
71/100 – olivat korkeammat kuin 98 prosentilla arvioinnissa mukana olleista yrityksistä. EcoVadis on luokitellut yli 
55 000 yhtiötä 198 ostokategoriassa ja 150 maassa. Altian vahvuuksiin kuului yhtiön kehittynyt ympäristöasioiden 
hallintajärjestelmä. Palautteen avainantia oli virallisten vastuullista hankintaa koskevien käytäntöjen edelleen 
kehittäminen.  

Työturvallisuus  
Työturvallisuus on yksi Altian vastuullisuustiekartan painopistealueista ja keino saavuttaa yhtiön tavoite, joka on nolla 
poissaoloon johtanutta tapaturmaa.   

Tapaturmataajuus on laskenut raportointikauden aikana. Turvallisuushavainnot ovat pysyneet vuoden 2019 hyvällä 
tasolla, eikä niiden määrä ei ole noussut. Altia saavutti tason 2 luokituksen Työterveyslaitoksen koordinoimassa Nolla 
tapaturmaa -foorumissa. Altia on parantanut luokitustaan joka vuosi tavoitteenan tason 1 luokitus.  

Altia on käynnistänyt Rajamäen tuotantolaitoksellaan Inhimillinen tekijä™ -kehitysohjelman. Tavoitteena on sisällyttää 
inhimilliset tekijät osaksi läheltä piti -tilanteiden ja tapaturmien tutkintaa. Ohjelman tavoitteisiin kuuluvat myös 
turvallisuuskulttuurin parantaminen ja kehittäminen. Ohjelma alkoi vuonna 2019 ja kestää vuoden 2020 loppuun.   

Raportointikauden aikana Altia on ottanut käyttöön tärkeimpiä turvallisuusnäkökohtia koskevat minimivaatimukset 
kaikilla tuotantolaitoksillaan. Vaatimukset kattavat seuraavat osa-alueet: henkilökohtaiset suojavarusteet, ulkopuoliset 
alihankkijat, kemikaalien käsittelyn ja korkeissa paikoissa työskentelyn. 
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VASTUULLISUUDEN TUNNUSLUVUT 
Raportointijaksolla avainluvut ovat kehittyneet vuositavoitteiden mukaisesti.  

 H1 20 H1 19 2019 

Sairauspoissaolot, % 3,8 3,8 3,7 

Tapaturmataajuus, kaikki, TRIF (H1 20 työmatkat poislukien) 12 22 14 

Tapaturmataajuus, vähintään yhden päivän poissaoloon johtaneet,  
LTIF, (H1 20 työmatkat poislukien) 

4 11 9 

Työmatkat eivät sisälly TRIF- kuin LTIF-lukuihin vuodesta 2020 alkaen. H1 2019 luvut sisältävät työmatkat. 
 

 H1 20 H1 19 2019 

 
Kosken-

korva 
Rajamäki  

ja 
Tabasalu 

Kosken-
korva 

Rajamäki  
ja 

Tabasalu 

Kosken-
korva 

Rajamäki  
ja 

Tabasalu 

Energian käytön vähentäminen (MWh/m3 tuotetta tai 
t tuotetta) 

0,78 0,32 0,80 0,31 0,63 0,27 

Veden käytön vähentäminen (m3/m3 tuotetta tai t 
tuotetta)(1) 

2,18 1,96 1,80 1,70 1,49 1,65 

Jäteveden laadun parantaminen (kg COD/m3 tai t 
tuotetta )(2) 

3,93 2,10 3,66 2,48 3,37 2,29 

(1) Industrial Products -yksikön Rajamäen tehtaalla lopetettiin vuoden 2018 alusta vedenkäytön ympäristötunnusluvun seuraaminen, 
koska luku ei ole toiminnalle oleellinen. (2) Tabasalussa ei seurata jäteveden laadun tunnuslukua. 

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät 
Yhtiön liiketoiminnassa merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja sen 
vaikutukseen kulutukseen sekä alkoholiverotuksen ja lainsäädännön vaikutuksiin kuluttajakäyttäytymiseen. Yllättävät ja 
ennakoimattomat tuotanto- ja toimitushäiriöt muodostavat lyhyen aikavälin merkittävät operatiiviset riskit, samoin 
raaka-aineiden, erityisesti ohran, hinnankehityksen nopeat ja merkittävät muutokset.  

Altia Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin riskienhallintapolitiikan. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Altia-
konsernin strategian toteutumista, riskien tunnistamista sekä keinoja pienentää riskien toteutumistodennäköisyyttä ja 
vaikutuksia sekä suojata liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskin aiheuttaja voi olla yhtiön sisäinen tai ulkoinen tapahtuma. 

Näkymät vuodelle 2020 
Markkinat 
Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset 
talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän 
muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin 
kannattavuuteen.   

Koronavirustilanteen päivitys: Toimintaympäristön epävarmuus on korkealla tasolla. Markkinoiden toipuminen riippuu 
hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten 
tasosta ja laajuudesta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, 
ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen. 

Kausiluonteisuus 
Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja 
kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät 
valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. 
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Ohjeistus 
Altia pidättäytyy edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian pitkittyneistä epävarmuuksista johtuen. 
Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja 
liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti. 

Hallitusten ja terveysviranomaisten asettamilla rajoituksilla ja ohjeilla on merkittävä vaikutus Altian 
toimintaympäristöön. Näkyvyys on loppuvuoden osalta edelleen heikko ja ennusteiden tekeminen vaikeaa. Talouden 
epävarmuus on korkealla tasolla ja talouden hidastumisen riski on todellinen.  

Kuluttajatuotteiden myynnin toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien 
välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen 
vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen: 
anniskelumyynnin voidaan odottaa toipuvan matkustajamyyntiä nopeammin. 

Aiemmin julkaistu ohjeistus 13.2.2020: 
Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa 
matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran 
hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien 
jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.  

Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 milj. 
euroa). 

Taloudellinen kalenteri vuodelle 2020 
Altia julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 2020 6. marraskuuta. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
1.7.2020 tiedotettiin Altian osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano. Altia Oyj:n kolme suurinta 
rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 1.6.2020) ovat nimittäneet 
osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: 

• Pekka Hurtola, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto 
• Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
• Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 

 
Nimitystoimikunta valitsi 1.7.2020 pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Pekka Hurtolan. Altian 
hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. 

 

Helsinki, 18.8.2020 
Altia Oyj 
Hallitus   
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KONSERNIN TULOSLASKELMA 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 
        

LIIKEVAIHTO 81,0 91,2 149,3 165,0 359,6 

Liiketoiminnan muut tuotot  1,4 2,0 2,9 3,9 7,6 

Materiaalit ja palvelut -45,4 -54,4 -84,1 -99,4 -213,1 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -11,5 -11,6 -23,0 -23,1 -45,9 

Liiketoiminnan muut kulut -13,0 -18,0 -27,1 -32,9 -65,0 

Poistot ja arvonalentumiset -4,4 -4,5 -8,8 -9,0 -17,9 

LIIKETULOS 8,2 4,8 9,2 4,5  25,1 

Rahoitustuotot  -0.1 1,0 0.2 2,5 3,5 

Rahoituskulut -0.6 -1,4 -1.2 -3,5 -5,7 

Osuus osakkuusritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja  
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 

0,1 0,2 1,1 1,2 1,6 

TULOS ENNEN VEROJA 7,6 4,5 9,3 4,7 24,6 

Tuloverot -1,5 -0,9 -1,9 -0,7 -6,2 

TILIKAUDEN TULOS 6,1 3,6 7,5 4,0 18,4 
      

Tilikauden tuloksen jakautuminen:      

     Emoyhtiön osakkeenomistajille 6,1 3,6 7,5 4,0 18,4 
      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, 
euroa 

     

     Laimentamaton ja laimennettu 0,17 0,10 0,21 0,11 0,51 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Tilikauden tulos 6,1 3,6 7,5 4,0 18,4 
      

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      

Työsuhteen päättymisen jälkeisten etuuksien uudelleen määrittäminen - - - - -0,2  

Tuloverot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi - - - - 0,0  

Yhteensä - - - - -0,2  

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi      

Rahavirran suojaukset -0,2 -0,4 -0,0  -0,8 -1,3  

Muuntoerot 3,6 -1,3 -1,7 -2,1 -2,4 

Eriin liittyvät tuloverot 0,0  0,1  0,0 0,2  0,3  

Yhteensä 3,5 -1,7 -1,7 -2,8 -3,5 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 3,5 -1,7 -1,7 -2,8 -3,6 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 9,6 2,0 5,8 1,2 14,8 
          

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:          

     Emoyhtiön osakkeenomistajille 9,6 2,0 5,8 1,2 14,8 
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KONSERNIN TASE 
Milj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Liikearvo 80,0 79,8 80,1 
Muut aineettomat hyödykkeet 22,5 27,1 25,2 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 59,1 62,5 60,9 
Käyttöoikeusomaisuus 8,9 11,5 10,4 
Osuudet osakkuusyrityksissä, yhteisyrityksissä ja yhteisissä toiminnoissa 8,9 8,2 8,8 
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 1,4 1,4 1,4 
Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,4 0,9 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 182,3 192,1 187,7 
    
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 101,1 111,6 92,0 
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät - 0,1 0,2 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,5 51,9 54,4 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 2,7 4,5 1,6 
Rahavarat 101,2 27,7 64,2 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 246,6 195,7 212,4 
    
VARAT YHTEENSÄ 428,9 387,7 400,2 
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 60,5 60,5 60,5 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,2 1,2 1,2 
Käyvän arvon rahasto 0,6 0,6 0,6 
Vararahasto 0,1 0,1 0,1 
Suojausrahasto -1,0 -0,7 -1,0 
Muuntoerot -23,7 -21,7 -22,1 
Kertyneet voittovarat 111,9 97,5 111,9 
Oma pääoma yhteensä 149,5 137,6 151,2 
    
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 16,4 16,7 16,7 
Lainat 70,4 76,8 76,1 
Vuokrasopimusvelat 5,7 8,2 7,1 
Eläkevelvoitteet 1,3 1,3 1,4 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 93,7 103,0 101,3 
    
Lyhytaikaiset velat      
Lainat 51,5 20,5 6,5 
Vuokrasopimusvelat 3,5 3,4 3,4 
Ostovelat ja muut velat 127,9           122,4  134,7 
Sopimuksiin perustuvat velat -               0,2  0,5 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,8               0,6  2,5 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 185,7 147,1 147,6 
     
Velat yhteensä 279,4 250,1 249,0 
     
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 428,9 387,7 400,2 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
Emoyhtiön omistajille  
kuuluva pääoma 

Milj. euroa 
Osake-
pääoma 

Sijoitetun  
vapaan  

pääoman 
rahasto 

Käyvän  
arvon 

rahasto 
Vara- 

rahasto 
Suojaus- 

rahasto 
Muunto-

erot 

Kerty- 
neet 

voitto- 
varat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2019 60,5 1,2 0,6 - 0,0 -19,6 107,3 150,1 

Laaja tulos         

Tilikauden tulos - - - - - - 4,0 4,0 

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksilla oikaistuna) 

        

Rahavirran suojaukset - - - - -0,7 - - -0,7 

Muuntoerot - - - - - -2,1 0,0  -2,1 

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - - -0,7 -2,1 4,0 1,2 

Liiketoimet omistajien kanssa         

Osingonjako -  - - - - -13,7 -13,7 

Osakeperusteiset maksut - - - - - - 0,1 0,1 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - - - -13,7 -13,7 

Rahastosiirto - - - 0,1 - - -0,1 0,0 

Oma pääoma 30.6.2019 60,5 1,2 0,6 0,1 -0,7 -21,7 97,5 137,6 

                 

Oma pääoma 1.1.2020 60,5 1,2 0,6 0,1 -1,0 -22,1 111,9 151,2 

Laaja tulos         

Tilikauden tulos - - - - - - 7,5 7,5 

Muut laajan tuloksen erät 
(verovaikutuksilla oikaistuna) 

        

Rahavirran suojaukset - - - - -0,0  - - -0,0  

Muuntoerot - - - - - -1,7 -0,0  -1,7 

Tilikauden laaja tulos yhteensä - - - - 0,0 -1,7 7,5 5,8 

Liiketoimet omistajien kanssa         

Osingonjako -  - - - - -7,6 -7,6 

Osakeperusteiset maksut - - - - - - 0,1 0,1 

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä - - - - - - -7,4 -7,4 

Oma pääoma 30.6.2020 60,5 1,2 0,6 0,1 -1,0 -23,7 111,9 149,5 

 

  



  

   Puolivuosikatsaus | Tammi-kesäkuu 2020 | 19.8.2020 | sivu 24 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
Milj. euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      

Tulos ennen veroja 7,6 4,5 9,3 4,7 24,6 

Oikaisut      

Poistot ja arvonalentumiset 4,4 4,5 8,8 9,0 17,9 

Osuus osakkuusritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja  
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 

-0,1  -0,2  -1,1 -1,2 -1,6 

Pitkäaikaisten varojen nettomyyntivoitot - -0,0  - -0,0  -0,0  

Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 0,5 1,0 1,1 2,2 

Muut oikaisut 0,2  -0,4  0,0 -0,4  -0,8 

 5,1 4,3 8,7 8,3 17,7 

Käyttöpääoman muutokset      

Vaihto-omaisuuden muutos, lisäys (-) / vähennys (+) 0,9 -2,9 -9,4 -12,2 7,4 

Sopimusvarojen, myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos, lisäys (-) / 
vähennys (+) 

3,9 5,8 11,8 8,8 5,3 

Sopimusvelkojen, osto- ja muiden velkojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-)  10,2 15,5 -5,5 -8,7 3,8 

Käyttöpääoman muutos  14,9 18,4 -3,0 -12,1 16,5 
      

Maksetut korot  -0,4 -0,3 -0,8 -0,8 -1,6 

Saadut korot 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 

Muut maksetut rahoitustuotot ja kulut -0,1  -0,6  -0,4 -1,3 -1,7 

Maksetut tuloverot -1,5 -1,6 -3,6 -2,9 -3,1 

Rahoituserät ja verot -2,0 -2,5 -4,7 -4,9 -6,1 
      

LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 25,7 24,7 10,3 -4,0 52,6 
      

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,5 -2,1 -2,5 -3,2 -6,8 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta - - - - -0,2 

Saadut korot sijoituksista yhteisiin toimintoihin - - 0,9 0,9 0,9 

Saadut osingot  - - 0,2 - - 

INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -1,5 -2,1 -1,3 -2,2 -6,0 
      

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      

Yrityslainaohjelman muutokset -10,0 4,0 45,0 14,0 - 

Lainojen takaisinmaksut - - -5,7 -5,8 -6,5 

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -0,9 -0,9 -1,7 -1,9 -3,7 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -7,6 -13,7 -7,6 -13,7 -13,7 

RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -18,4 -10,6 29,9 -7,4 -23,9 
      

RAHAVAROJEN MUUTOS  5,8 12,0 38,9 -13,6 22,7 
      

Rahavarat tilikauden alussa 92,6 16,3 64,2 42,0 42,0 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,8 -0,6 -1,9 -0,8 -0,5 

Rahavarojen muutos 5,8 12,0 38,9 -13,6 22,7 

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 101,2 27,7 101,2 27,7 64,2 
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Laatimisperiaatteet 
Tämä puolivuotiskatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 
Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Tätä puolivuotiskatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 
2019 kanssa.  

Kaikki luvut ovat pyöristettyjä, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetyistä summista.  

Altia noudattaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisten (European Securities and Market Authority, ESMA) 
vaihtoehtoisista tunnusluvuista antamaa ohjeistusta. Konserni julkaisee IFRS-tunnuslukujen ohella tiettyjä yleisesti 
käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka ovat pääosin johdettavissa laajasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Lisäksi 
raporteissa käytetään oikaistuja vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka on johdettu vaihtoehtoisista tunnusluvuista lisäämällä 
tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.  

Kausiluonteisuus 
Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja 
kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät 
valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin. 

Koronaviruspandemian vaikutukset konsernin rahoitusasemaan 
• Nettokäyttöpääoman hallintaan keskittyminen jatkuu tulevien neljännesten aikana muiden likviditeettiä varmistavien 

toimenpiteiden lisäksi. 
• Altia on arvioinut koronaviruspandemian vaikutuksia taloudelliseen asemaansa ja harkinnut niiden varojen ja 

velkojen arvoja, jotka sisältävät merkittäviä kirjanpidollisia arvioita ja jotka vaativat johdon harkintaa. Arvioinnin 
perusteella Altia ei ole löytänyt viitteitä liikearvon alentumisesta.  

• Myyntisaamisten luottoriskejä ja luottotappiovarauksia on analysoitu raportointikauden lopussa ja johtopäätöksenä 
todettiin, että taseessa on riittävästi varauksia.   

Segmenttitietoa 

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q2 20 Q1 20 Q4 19 Q3 19 Q2 19 Q1 19 Q4 18 Q3 18 Q2 18 Q1 18 

Finland & Exports  29,2 23,8 37,8 31,2 34,7 25,0 39,5 31,8 35,4 27,1 

Scandinavia 28,1 22,0 44,5 25,6 29,0 21,7 42,8 25,0 27,4 22,5 

Altia Industrial  23,8 22,4 27,8 27,7 27,5 27,1 28,6 28,9 24,2 24,0 

Yhteensä  81,0 68,2 110,1 84,5 91,2 73,8 110,9 85,7 87,1 73,5 
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Milj. euroa Q2 20  Q2 19  Muutos, %  H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Finland & Exports         

Liikevaihto, yhteensä 29,4 34,8 -15,5 53,3 59,8 -10,9 129,0 

Liikevaihto, sisäinen -0,2 -0,1 100,0 -0,3 -0,2 50,0 -0,4 

Liikevaihto, ulkoinen 29,2 34,7 -15,9 53,0 59,6 -11,2 128,6 

Scandinavia         

Liikevaihto, yhteensä 28,2 29,2 -3,4 50,3 51,0 -1,4 121,4 

Liikevaihto, sisäinen -0,1 -0,2 -50,0 -0,2 -0,3 -33,3 -0,7 

Liikevaihto, ulkoinen 28,1 29,0 -3,0 50,1 50,7 -1,1 120,7 

Altia Industrial         

Liikevaihto, yhteensä 34,2 38,0 -10,0 64,2 72,2 -11,2 149,7 

Liikevaihto, sisäinen -10,4 -10,5 -1,0 -18,1 -17,5 3,4 -39,4 

Liikevaihto, ulkoinen 23,8 27,5 -13,7 46,1 54,7 -15,6 110,2 

Konserni         

Liikevaihto, yhteensä 91,8 102,0 -10,0 167,8 183,0 -8,3 400,0 

Liikevaihto, sisäinen -10,7 -10,8 -0,9 -18,5 -18,0 2,8 -40,5 

Liikevaihto, ulkoinen 81,0 91,2 -11,1 149,3 165,0 -9,5 359,6 

VERTAILUKELPOINEN KÄYTTÖKATE SEGMENTEITTÄIN 

Milj. euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Finland & Exports 5,5 5,3 8,3 8,2 20,6 

Scandinavia 2,9 2,0 2,8 1,7 12,1 

Altia Industrial 4,9 2,3 7,1 3,3 11,4 

Muut -0,1 -0,2 0,6 0,5 0,7 

Yhteensä 13,2 9,4 18,8 13,7 44,8 

% liikevaihdosta 16,3 10,4 12,6 8,3 12,4 
 

Milj. euroa Q2 20 Q1 20 Q4 19 Q3 19 Q2 19 Q1 19 Q4 18 Q3 18 Q2 18  Q1 18 

Finland & Exports  5,5 2,8 7,3 5,0 5,3 3,0 6,2 4,9 4,6 3,4 

Scandinavia 2,9  -0,1 9,1 1,3 2,0  -0,3 8,0 0,8 1,5 -0,1 

Altia Industrial  4,9 2,2 4,5 3,6 2,3 1,0 2,2 4,8 2,5 1,4 

Muut -0,1 0,7 -1,3 1,5 -0,2 0,6 -0,6 -0,3 0,2 0,4 

Vertailukelpoinen käyttökate yhteensä 13,2 5,5 19,7 11,4 9,4 4,3 15,9 10,3 8,7 5,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  -0,7 -0,1 0,2 -1,6 -0,2 - -1,5 0,0 -0,4 -4,1 

Käyttökate 12,6 5,4 19,8 9,8 9,2 4,3 14,4 10,3 8,3 1,1 

Poistot ja arvonalennukset -4,4 -4,4 -4,5 -4,5 -4,5 -4,5 -3,7 -3,6 -3,5 -3,5 

Liiketulos 8,2 1,0 15,3 5,3 4,8 -0,3 10,7 6,6 4,8 -2,5 

LIIKEVAIHTO TUOTERYHMITTÄIN (IFRS 15) 

EUR million  Q2 20  Q2 19  Muutos, %  H1 20 H1 19 Muutos, % 2019 

Väkevät alkoholijuomat 28,8 31,6 -9,0 53,2 56,3 -5,5 121,3 

Viinit 28,0 30,9 -9,3 48,8 52,3 -6,7 124,9 

Muut juomat 0,5 1,2 -57,4 1,2 1,7 -29,4 3,1 

Teolliset tuotteet ja palvelut 23,8 27,5 -13,7 46,1 54,7 -15,6 110,2 

Yhteensä 81,0 91,2 -11,1 149,3 165,0 -9,5 359,6 
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Liitetiedot 

AINEELLISET JA AINEETTOMAT KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUS 

Milj. euroa 
Aineettomat 
hyödykkeet Liikearvo 

Aineelliset 
hyödykkeet 

Käyttöoikeus-
omaisuus Yhteensä 

Hankintameno 1.1.2020 148,1 128,3 247,9 14,1 538,4 

Lisäykset 0,4 - 2,4 0,3 3,1 

Vähennykset -0,0  - -0,8 - -0,8 

Kurssierot -1,6 -11,7 -0,1 -0,1 -13,6 

Hankintameno 30.6.2020 146,9 116,5 249,4 14,3 527,1 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2020 

-123,0 -48,2 -187,0 -3,7 -361,8 

Poistot -3,0 - -4,1 -1,7 -8,8 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
poistot 

0,0 - 0,7 - 0,7 

Kurssierot 1,6 11,6 0,1 0,0  13,3 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
30.6.2020 

-124,4 -36,6 -190,3 -5,4 -356,7 

      

Kirjanpitoarvo 1.1.2020 25,2 80,1 60,9 10,4 176,6 

Kirjanpitoarvo 30.6.2020 22,5 80,0 59,1 8,9 170,4 
      

Hankintameno 1.1.2019 147,3 128,0 244,6 - 519,9 

IFRS 16 hankintameno 1.1.2019 - - - 10,7 10,7 

Oikaistu hankintameno 1.1.2019 147,3 128,0 244,6 10,7 530,6 

Lisäykset 0,9 - 2,3 2,9 6,1 

Vähennykset -0,1  - -1,2 -0,1 -1,4 

Kurssierot -1,5 1,9 -0,2 -0,1 0,1 

Hankintameno 30.6.2019 146,6 129,9 245,5 13,5 535,5 
      

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
1.1.2019 

-117,8 -47,3 -179,9 - -345,0 

Poistot -3,0 - -4,0 -1,9 -9,0 

Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
poistot 

0,1 - 0,9 - 1,0 

Kurssierot 1,2 -2,9 0,1  - -1,6 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 
30.6.2019 

-119,5 -50,2 -182,9 -1,9 -354,6 

      

Kirjanpitoarvo 1.1.2019 29,6 80,7 64,6 - 174,9 

Kirjanpitoarvo 30.6.2019 27,1 79,8 62,5 11,5 181,0 
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

Lähipiirin kanssa ovat toteutuneet seuraavat liiketapahtumat: 

Milj. euroa H1 20 H1 19 2019 

Tavaroiden ja palvelujen myynti     

Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 0,5 0,3 0,8 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 38,0 34,7 76,5 

Yhteensä 38,5 35,0 77,3 

Tavaroiden ja palvelujen ostot     

Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 0,9 1,0 1,9 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 0,7 0,7 1,2 

Yhteensä 1,6 1,7 3,2 
     

Avoimet saldot tavaroiden ja palvelujen myynneistä ja ostoista 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Myyntisaamiset     

Osakkuusyhtiöt. yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 0,1 - - 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 2,3 1,2 0,9 

Ostovelat     

Osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot 0,2 0,2 0,2 

Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset 0,2 0,0 0,0 
 
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, yhteisyritykset ja yhteiset toiminnot. Lähipiiritapahtumina on 
esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä. 

Lähipiiriin kuuluvat myös hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja heidän perheenjäsenensä sekä näiden 
henkilöiden määräysvallassa tai yhteisessä määräysvallassa olevat yritykset. Altian lähipiiriä ovat myös yritykset, jotka 
ovat valtion määräysvallassa, yhteisessä määräysvallassa, tai ovat valtion osakkuusyhtiöitä. Altia on soveltanut 
helpotusta, minkä perusteella se raportoi ainoastaan merkittävät liiketoimet valtioon sidoksissa olevien yritysten kanssa. 
Lähipiiriliiketoimet tehdään tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Altialla on lähipiiriliiketoimia jatkuvasti suurimman 
asiakkaansa Alkon kanssa. Liiketoimet Alkon kanssa, sekä muut materiaaliset liiketoimet valtion omistamien yhtiöiden 
kanssa, on esitetty alla kohdassa Muut lähipiiriin kuuluvat yritykset. 

OSAKKUUSYRITYKSET JA YHTEISJÄRJESTELYT 

Milj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä:     

Tilikauden alussa 1,2 0,3 0,3 

Tilikauden lisäykset - - 0,2 

Osuus tuloksesta 0,2 0,3 0,7 

Tilikauden lopussa 1,4 0,6 1,2 

    

Konsernin osuus osakkuus- ja yhteisyrityksissä:     

Varat 7,8 8,4 8,8 

Velat  3,1 5,8 4,9 

Nettovarat  4,8 2,5 3,9 

Liikevaihto 7,5 8,9 18,5 

Tilikauden tulos 0,5 1,2 2,6 
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VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET SEKÄ EHDOLLISET VARAT JA VELAT 
MIlj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet     
  Kiinteistökiinnitykset 18,5 18,5 18,5 
  Takaukset 5,2 5,4 5,9 

Vakuudet yhteensä 23,7 23,9 24,4 
Vastuusitoumukset    
  Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset    
  Erääntyminen yhden vuoden kuluessa 0,1 0,2 0,2 
  Erääntyminen vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 0,1 0,1 0,1 

  Vuokrasopimuksiin liittyvät sitoumukset yhteensä 0,2 0,3 0,3 
  Muut vastuut 17,8 19,1 20,8 

Vastuusitoumukset yhteensä 18,0 19,4 21,1 
      
Taseen ulkopuoliset varat     
Päästöoikeudet, kilotonneja 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Saadut päästöoikeudet 25,8 26,4 26,4 
Edelliseltä vuodelta jäljelle jääneet päästöoikeudet 4,0 30,6 30,6 
Edelliseen vuoteen liittyvien arvioiden tarkennukset - -0,0  -0,0  
Myydyt päästöoikeudet - -20,0 -33,0 
Toteutuneet päästöt  -10,3 -10,9 -20,0 

Jäljellä olevat päästöoikeudet  19,5 26,1 4,0 

  
 

   
Jäljelle jääneiden päästöoikeuksien käypä arvo (miljoonaa euroa) 0,5 0,7 0,1  

RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 
Rahoitusvarat, käypä arvo, milj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 
       
Taso 2     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat     
 Valuuttatermiinit 0,0 0,3 0,0 
      
Johdannaiset, suojauslaskennan alaiset    
 Valuuttatermiinit 0,0 0,2 0,0 
 Hyödykejohdannaiset - 0,6 0,3 
      
Taso 3    
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta    
 Noteeraamattomat osakkeet 1,4 1,4 1,4 

 
Rahoitusvelat, käypä arvo, milj. euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 
     
Taso 2     
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat     
 Valuuttatermiinit 0,1 0,0 0,1 
    
Johdannaiset, suojauslaskennan alaiset    
 Valuuttatermiinit 0,2 0,1 0,4 
 Korkojohdannaiset 1,1 1,5 1,2 
 Hyödykejohdannaiset 0,0 - - 

Johdannaiset on esitetty yllä olevassa taulukossa. Muiden rahoitusinstrumenttien käyvät arvot vastaavat tase-arvoa raportointipäivänä.   
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Osakepohjainen kannustinjärjestelmä  
Helmikuussa 2020 Altia Oyj:n hallitus päätti uudesta ansaintajaksosta pitkän aikavälin suoriteperusteisessa 
osakepalkkio-ohjelmassa (performance share plan, PSP) Altia-konsernin johdolle ja avainhenkilöille. 
Kannustinjärjestelmä perustettiin ja siitä tiedotettiin alunperin helmikuussa 2019. 

Järjestelmän toinen ohjelma, PSP 2020-2022, alkaa vuoden 2020 alusta ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat 
osakepalkkiot maksetaan keväällä 2023 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. 
Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan Altia Oyj:n listattuina osakkeina. 

Toiseen, PSP 2020 -ohjelmaan sovellettavat suoritustavoitteet perustuvat Altian osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen 
kehitykseen sekä Altian osakekohtaiseen tulokseen (EPS). PSP 2020-2022 -ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 
25 henkilöä. 

Jos PSP 2020-2022 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella 
maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 271 000 osaketta. Tämä osakemäärä merkitsee 
palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja jonka jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä 
suoritetaan osallistujille osakkeina. 

PSP 2020-2022 -ohjelman kokonaisarvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. 
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Liite 1 

TUNNUSLUVUT 

    Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Tuloslaskelma       

Liikevaihto milj. euroa 81,0 91,2 149,3 165,0 359,6 

Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) milj. euroa 13,2 9,4 18,8 13,7 44,8 

(% liikevaihdosta) % 16,3 10,4 12,6 8,3 12,4 

Käyttökate (EBITDA) milj. euroa 12,6 9,2 18,0 13,5 43,1 

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) milj. euroa 8,9 5,0 9,9 4,7 26,8 

(% liikevaihdosta) % 10,9 5,5 6,7 2,9 7,5 

Liiketulos (EBIT) milj. euroa 8,2 4,8 9,2 4,5 25,1 

Tulos ennen veroja milj. euroa 7,6 4,5 9,3 4,7 24,6 

Kauden tulos milj. euroa 6,1 3,6 7,5 4,0 18,4 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät milj. euroa -0,7 -0,2 -0,7 -0,2 -1,7 
       

Tase       

Rahavarat  milj. euroa   101,2 27,7 64,2 

Oma pääoma milj. euroa   149,5 137,6 151,2 

Lainat milj. euroa   121,8 97,3 82,6 

Sijoitettu pääoma milj. euroa   271,3 234,9 233,8 
       

Kannattavuus       

Oman pääoman tuotto (ROE), liukuva 12 kk %   15,2 12,0 12,2 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), liukuva 12 kk %   9,3 8,0 8,5 
       

Rahoitus ja taloudellinen asema       

Nettovelka milj. euroa   29,9 81,3 28,9 

Nettovelkaantumisaste %   20,0 59,1 19,1 

Omavaraisuusaste %   34,9 35,5 37,8 

Liiketoiminnan nettorahavirta milj. euroa 25,7 24,7 10,3 -4,0 52,6 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk    0,6 2,0 0,6 
       

Osakekohtaiset tunnusluvut       

Osakekohtainen tulos (laimentamaton/laimennettu) EUR 0,17 0,10 0,21 0,11 0,51 

Oma pääoma/osake EUR   4,14 3,81 4,18 
       

Henkilöstö          

Henkilöstö keskimäärin  659 705 651 701 682 
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VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYKSET IFRS-LUKUIHIN JA VERTAILUKELPOISUUTEEN 
VAIKUTTAVAT ERÄT 
MIlj. euroa Q2 20 Q2 19 H1 20 H1 19 2019 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät      

Liiketoimintojen ja hyödykkeiden myyntien voitot ja tappiot - -0,1 - -0,1 0,1 

Liiketoimintojen lopettamiseen liittyvät kulut ja uudelleenjärjestelykulut -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2 

Olennaiset projektit        

Kustannukset suljetussa vapaaehtoisessa järjestelyssä -0,5 - -0,5 - -1,6 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -0,7 -0,2 -0,7 -0,2 -1,7 

        

Vertailukelpoinen käyttökate        

Liiketulos 8,2 4,8 9,2 4,5 25,1 

Vähennettynä:        

Poistot ja arvonalentumiset 4,4 4,5 8,8 9,0 17,9 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,7 0,2 0,7 0,2 1,7 

Vertailukelpoinen käyttökate 13,2 9,4 18,8 13,7 44,8 

% liikevaihdosta 16,3 10,4 12,6 8,3 12,4 

        

Vertailukelpoinen liiketulos        

Liiketulos 8,2 4,8 9,2 4,5 25,1 

Vähennettynä:        

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,7 0,2 0,7 0,2 1,7 

Vertailukelpoinen liiketulos 8,9 5,0 9,9 4,7 26,8 

% liikevaihdosta 10,9 5,5 6,7 2,9 7,5 
 
Altia esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, 
konsernin taseissa, konsernin rahavirtalaskelmissa sekä liitetiedoissa esitetyille tunnusluvuille. Altian näkemyksen 
mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä ja hyödyllistä Altiaa koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, 
arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Altian toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja 
rahavirroista.  

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillisinä tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina 
tunnuslukuina, eivätkä ne ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Altian vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia 
muiden yhtiöiden esittämien samalla tavoin nimettyjen lukujen kanssa. 
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TUNNUSLUKUJEN MÄÄRITELMÄT JA KÄYTTÖTARKOITUS 
Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 
Käyttökate  Liiketulos ennen poistoja Käyttökate on konsernin tuloksellisuutta osoittava 

mittari.  Käyttökateprosentti, % Käyttökate / Liikevaihto 
Vertailukelpoinen liiketulos 
(EBIT)  

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen käyttökate, vertailukelpoinen 
käyttökateprosentti, vertailukelpoinen liiketulos ja 
vertailukelpoinen liiketulosprosentti esitetään 
käyttökatteen ja liiketuloksen lisäksi tarkoituksena 
tuoda esiin taustalla oleva liiketoiminnan tulos ja 
parantaa eri kausien keskinäistä 
vertailukelpoisuutta. Altia katsoo, että nämä 
vertailukelpoiset tunnusluvut antavat 
merkityksellistä lisätietoa, sillä niiden ulkopuolelle 
jätetään olennaisia tavanomaisesta liiketoiminnasta 
poikkeavia eriä, jotka heikentävät eri kausien 
keskinäistä vertailukelpoisuutta. 
 
Vertailukelpoinen käyttökate on sisäinen, Altian 
tuloksellisuutta osoittava mittari sekä 
segmenttitason keskeinen tunnusluku yhdessä 
liikevaihdon kanssa.  
 
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti on myös yksi 
Altian taloudellisista tavoitteista. Vertailukelpoinen 
käyttökate on yleisesti Yhtiön ulkopuolella käytetty 
tunnusluku arvonmäärityksen perustana ja tästä 
syystä tärkeä jatkuvasti julkistettava tunnusluku. 

Vertailukelpoinen 
liiketulosprosentti, % 

Vertailukelpoinen liiketulos / 
Liikevaihto 

Vertailukelpoinen 
käyttökate  

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen 
käyttökateprosentti, % 

Vertailukelpoinen käyttökate / 
Liikevaihto 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät  
 
 
 
 
 
 
  

Olennaisia tavanomaiseen 
liiketoimintaan kuulumattomia eriä, 
kuten liiketoimintojen ja omaisuuserien 
luovutuksesta syntyvät voitot ja 
tappiot, arvonalentumistappiot, 
liiketoimintojen lopettamisesta ja 
uudelleenjärjestelystä johtuvat menot, 
konsernin merkittävät projektit, kuten 
yrityshankintoihin liittyvät välittömät 
transaktiomenot, vapaaehtoisen 
eläkejärjestelyn muutokset ja muista 
konsernin kehittämishankkeista 
johtuvat menot.  

Sijoitettu pääoma Oma pääoma yhteensä + Lainat ROI-tunnusluvun perusta. 
Oman pääoman tuotto 
(ROE), % 
 

Tilikauden tulos / Oma pääoma 
yhteensä (kauden alkamispäivän ja 
päättymispäivän keskiarvo) 

Tätä mittaria voidaan käyttää arvioitaessa, kuinka 
tehokkaasti Altia on pystynyt kerryttämään tulosta 
suhteessa Yhtiön omaan pääomaan. 

Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), % 
 

(Tilikauden tulos + Korkokulut) / (Oma 
pääoma yhteensä + Pitkä- ja 
lyhytaikaiset lainat) (kauden 
alkamispäivän ja päättymispäivän 
keskiarvo) 

Tätä mittaria käytetään arvioitaessa, kuinka 
tehokkaasti Altia on pystynyt kerryttämään 
nettotulosta suhteessa Yhtiöön sijoitettuun 
pääomaan. 

Lainat  Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset 
lainat 

Nettovelka on mittari, joka osoittaa Konsernin 
ulkoista velkarahoituksen kokonaismäärää. 

Nettovelka 
 

Lainat + Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset 
leasingvelat – Rahavarat 

Nettovelkaantumisaste, % 
 
   

Nettovelka / Oma pääoma yhteensä  
 
  

Nettovelkaantumisaste auttaa osoittamaan 
rahoitukseen liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen 
mittari, jonka avulla johto seuraa Konsernin 
velkaantumista. Lainaportfolion merkittävä mittari. 

Omavaraisuusaste, % 
 
 

Oma pääoma yhteensä / (Varat 
yhteensä – Saadut ennakot) 
 

Omavaraisuusaste auttaa osoittamaan rahoitukseen 
liittyvän riskin tasoa ja on hyödyllinen mittari, jonka 
avulla johto seuraa Konsernin liiketoiminnassa 
käytettävän pääoman tasoa.  

Nettovelka / 
vertailukelpoinen 
käyttökate 

Nettovelka / Vertailukelpoinen 
käyttökate 
  

Nettovelan suhde vertailukelpoiseen 
käyttökatteeseen on yksi Altian taloudellisista 
tavoitteista.  

Tulos / osake 
 
 

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden 
tulos / Osakkeiden osakeantikorjattu 
keskimääräinen kappalemäärä kauden 
aikana 

 

Oma pääoma / osake Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma / Osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä kauden 
lopussa 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Pekka Tennilä, toimitusjohtaja 
Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja 
 
Yhteydenotot: 
Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 7488864 
Media: Petra Gräsbeck, viestintä, puh. 040 767 0867 
 
Englanninkielinen tulospresentaatio pidetään 19.8.2020 klo 11.00 Microsoft Teams -kokouksena. Suosittelemme, että 
kokoukseen osallistutaan online-vaihtoehdolla. Osallistuminen puhelimitse on myös mahdollista.   
 
Vaihtoehto A: Online-kokous 
Käytä tätä linkkiä: Altian H1 tulospresentaatio  
 
Vaihtoehto B: Puhelin/Call-in 
Noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista, soita valitsemaasi numeroon ja muista mykistää mikrofonisi: 
FI: +358 9 2310 6678 
SE: +46 8 502 428 54 
UK: +44 20 3443 9579 
US: +1 917-781-4622 
Conference ID: 308 898 979# 
 
Kysymysosuus (Q&A) 
Suosittelemme, että johdolle esitettävät kysymykset lähetetään Teams-chatin kautta. 
 
Esitysmateriaali ja tallenne 
Esitysmateriaali näytetään online-kokouksessa ja sen voi ladata Altian verkkosivuilta osoitteessa: 
www.altiagroup.fi/sijoittajat. Tallenne julkaistaan myöhemmin samassa osoitteessa.  
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.altiagroup.fi  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjI1Y2FhMDMtMjY4Ni00OGE4LTlhMDYtZjBlYjE1MDYxM2Ux%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c32b30ff-5871-4a7d-a29e-6f63e6b0ebfd%22%2c%22Oid%22%3a%22d962bdab-ca8e-4e3f-9cc3-2f868d5a7ef3%22%7d
http://www.altiagroup.fi/sijoittajat
http://www.altiagroup.fi/
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