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Anoran tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset 
tiedot 

Altia ja Arcus sulautuivat 1.9.2021, muodostaen uuden yhdistyneen yhtiön nimeltään Anora 
Group Oyj (“Anora”). Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo 
Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. 
Havainnollistaakseen Altian ja Arcuksen sulautumisen vaikutuksia ja parantaakseen Anoran 
taloudellisen tiedon vertailukelpoisuutta, Anora esittää seuraavat tilintarkastamattomat pro 
forma -taloudelliset tiedot (“pro forma -tiedot”). Pro forma -tiedot esitetään ainoastaan 
havainnollistamistarkoituksessa ja ne esittävät hypoteettisen tilanteen ikään kuin Altian ja 
Arcuksen sulautuminen olisi toteutunut 1.1.2019. Tästä johtuen pro forma -tiedot eivät 
välttämättä kuvasta sitä, millainen Anoran historiallinen taloudellinen tulos tosiasiallisesti 
olisi ollut, jos sulautuminen olisi toteutunut mainittuna päivänä eikä niiden ole tarkoitus 
antaa viitteitä Anoran liiketoiminnan tuloksesta tulevaisuudessa. 

Pro forma -tiedot perustuvat Altian ja Arcuksen IFRS-standardien mukaisesti laadittuihin 
historiallisiin taloudellisiin tietoihin, joita on oikaistu sulautumisen vaikutuksilla. Lisätietoja 
Altian ja Arcuksen historiallisista taloudellisista tiedoista on esitetty Altian ja Arcuksen 
tilintarkastetuissa konsernitilinpäätöksissä ja tilintarkastamattomissa taloudellisissa 
osavuositiedoissa, jotka ovat saatavilla Anoran internetsivuilla osoitteessa www.anora.com. 

Pro forma -tunnusluvut  
 2019 2020 H1 2021  

Liikevaihto, milj. euroa 629,0 627,7 294,4 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 80,7 98,3 40,3 

% liikevaihdosta 12,8 15,7 13,7 

Käyttökate, milj. euroa 48,1(*) 96,3 34,7 

Liiketulos, milj. euroa 14,5(*) 64,4 19,0 

Kauden tulos, milj. euroa 0,5(*) 47,6 10,7 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01(*) 0,70 0,16 

(*) Sulautumisesta johtuvat oikaisut vuodella 2019 sisältävät 26,3 miljoonan euron kertakuluvaikutuksen sulautumiseen 

liittyvistä johdon palkitsemisesta ja transaktiomenoista. Lisätietoja esitetään kohdassa Laatimisperusta sivulla 6. 
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Pro forma -tuloslaskelma tammi—joulukuu 2019 

Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu 

Altia  
historiallinen 

Arcus  
uudelleen- 

luokiteltu 

Sulautu-
minen(*) 

Anora  
pro forma 

Liikevaihto 359,6 280,4 -11,0 629,0 

Liiketoiminnan muut tuotot 7,6 0,2 - 7,8 

Materiaalit ja palvelut -213,1 -158,4 3,2 -368,3 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -45,9 -41,6 -8,2 -95,7 

Liiketoiminnan muut kulut -65,0 -42,7 -16,9 -124,7 

Poistot ja arvonalentumiset -17,9 -12,1 -3,5 -33,6 

Liiketulos 25,1 25,8 -36,4 14,5 

Rahoitustuotot 3,5 5,3 - 8,9 

Rahoituskulut -5,7 -14,0 -1,0 -20,7 

Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja 
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 1,6 0,4 - 2,0 

Tulos ennen veroja 24,6 17,5 -37,4 4,7 

Tuloverot -6,2 -4,0 5,9 -4,2 

Tilikauden tulos 18,4 13,5 -31,4 0,5 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön osakkeenomistajille 18,4 13,4 -31,4 0,4 

Määräysvallattomille omistajille - 0,1 - 0,1 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos, euroa         

Laimentamaton 0,51     0,01 

(*) Sulautumisesta johtuvat oikaisut vuodella 2019 sisältävät 26,3 miljoonan euron kertakuluvaikutuksen sulautumiseen 

liittyvistä johdon palkitsemisesta ja transaktiomenoista. Lisätietoja esitetään kohdassa Laatimisperusta sivulla 6. 
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Pro forma -tuloslaskelma tammi—joulukuu 2020 

Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu 

Altia  
historiallinen 

Arcus  
uudelleen- 

luokiteltu 

Sulautu-
minen 

Anora  
pro forma 

Liikevaihto 342,4 296,9 -11,6 627,7 

Liiketoiminnan muut tuotot 6,2 0,3 - 6,5 

Materiaalit ja palvelut -192,5 -164,5 6,1 -350,9 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -49,1 -44,7 3,9 -89,9 

Liiketoiminnan muut kulut -66,6 -47,0 16,6 -97,0 

Poistot ja arvonalentumiset -17,4 -11,5 -3,1 -32,0 

Liiketulos 22,9 29,6 11,8 64,4 

Rahoitustuotot 0,2 10,6 - 10,9 

Rahoituskulut -3,1 -15,1 0,6 -17,5 

Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja 
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 1,2 0,3 - 1,5 

Tulos ennen veroja 21,3 25,4 12,5 59,2 

Tuloverot -3,5 -6,9 -1,2 -11,7 

Tilikauden tulos 17,8 18,5 11,2 47,6 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön osakkeenomistajille 17,8 18,3 11,2 47,3 

Määräysvallattomille omistajille - 0,3 - 0,3 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos, euroa         

Laimentamaton 0,49     0,70 
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Pro forma -tuloslaskelma tammi—kesäkuu 2021 

Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu 

Altia  
historiallinen 

Arcus  
uudelleen- 

luokiteltu 

Sulautu-
minen 

Anora  
pro forma 

Liikevaihto 158,5 141,5 -5,6 294,4 

Liiketoiminnan muut tuotot 3,0 0,2 - 3,2 

Materiaalit ja palvelut -88,8 -76,2 2,7 -162,4 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -25,6 -23,5 1,4 -47,7 

Liiketoiminnan muut kulut -32,4 -22,5 2,2 -52,7 

Poistot ja arvonalentumiset -7,7 -6,9 -1,1 -15,7 

Liiketulos 7,0 12,5 -0,5 19,0 

Rahoitustuotot 0,2 1,4 - 1,7 

Rahoituskulut -1,6 -6,0 0,4 -7,3 

Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ja 
tuotot sijoituksista yhteisiin toimintoihin 1,0 -0,1 - 0,9 

Tulos ennen veroja 6,6 7,8 -0,1 14,3 

Tuloverot -1,3 -2,6 0,3 -3,6 

Tilikauden tulos 5,3 5,2 0,2 10,7 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:         

Emoyhtiön osakkeenomistajille 5,3 5,1 0,2 10,6 

Määräysvallattomille omistajille - 0,1 - 0,1 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos, euroa         

Laimentamaton 0,15     0,16 
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Laatimisperusta 
Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro 
forma -tuloslaskelmat 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja 31.12.2020 ja 
31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta esittävät sulautumisen vaikutukset ikään kuin 
sulautuminen olisi tapahtunut 1.1.2019. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Arcus ASA:n lainmukainen rajat ylittävä absorptiosulautuminen Altia Oyj:hin rekisteröitiin 
kaupparekisteriin sulautumisen täytäntöönpanopäivänä 1.9.2021. Sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröimisen seurauksena Altiasta tuli Anora. Arcus on konsolidoitu 
Anoraan 1.9.2021 lukien. Sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeeseen 31 413 139 uutta 
Anoran osaketta Arcuksen osakkeenomistajille. 

Sulautuminen on käsitelty kirjanpidossa liiketoimintojen yhdistämisenä, jossa Altia 
määritettiin Arcuksen hankkivaksi osapuoleksi. Yksilöitävissä olevat liiketoimintojen 
yhdistämisessä hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat on kirjattu hankinta-ajankohdan 
alustaviin käypiin arvoihin ja määrä, jolla hankinnasta suoritettu vastike ylitti yksilöitävissä 
olevan nettovarallisuuden, on kirjattu liikearvoksi. Pro forma -tiedot on laadittu Altian 
historiallisissa konsernitilinpäätöksissään soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti 
poislukien tavaramerkkien poistoajat, joita on pidennetty sulautumisen yhteydessä. 

Pro forma -tiedot on laadittu perustuen Altian ja Arcuksen historiallisiin IFRS:n mukaisesti 
laadittuihin taloudellisiin tietoihin. Pro forma -tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin 
tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi sulautumisesta johtuvien tapahtumien 
pro forma -vaikutusta ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin.  

Pro forma -tiedoissa on tehty tiettyjä uudelleenluokitteluja Arcuksen historiallisiin 
taloudellisiin tietoihin niiden yhdenmukaistamiseksi Altian tilinpäätöksen esittämistavan 
kanssa. Lisäksi Norjan kruunuina esitetyt Arcuksen historialliset taloudelliset tiedot ja eräät 
muut pro forma -oikaisut on muunnettu euroiksi käyttäen keskimääräisiä 
NOK/EUR-vaihtokursseja.  

Pro forma -tiedoissa esitetyt sulautumiseen liittyvät oikaisut koostuvat seuraavista: 

• Historiallisesti kirjatut liikevaihto ja kulut, jotka liittyvät tiettyihin 
kilpailuviranomaisten edellytysten mukaisesti myytyihin Altian ja Arcuksen 
brändeihin, on eliminoitu pro forma -tuloslaskelmissa.  

• Arcuksen asiakassuhteiden ja brändien käypään arvoon arvostamisesta syntyvät 
poistot on esitetty tuloslaskelmissa vuoden 2019 ensimmäisestä vuosineljänneksestä 
alkaen. Johto arvioi asiakassuhteiden taloudellisen vaikutusajan olevan 7 vuotta ja 
brändien taloudellisen vaikutusajan olevan joko rajoittamaton tai 5-50 vuoden välillä. 
Yllä mainituista johtuen poistot aiemmista historiallisista hankintamenon 
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kohdistuksista on eliminoitu Arcuksen historiallisista tuloslaskelmista esitetyillä 
kausilla. 

• Vaihto-omaisuuteen liittyvä käyvän arvon oikaisu on kirjattu kuluksi pro 
forma -tuloslaskelmaan vuodelle 2019, sillä Anora odottaa hankitun vaihto-
omaisuuden kiertävän yhden vuoden kuluessa. 

• Sulautumiseen liittyvien transaktiomenojen ja johdon palkitsemisen arvioitu 
kokonaismäärä 26,5 miljoonaa euroa on esitetty kuluna vuoden 2019 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä, ja se kasvattaa liiketoiminnan muita kuluja ja työsuhde-etuuksista 
aiheutuneita kuluja vuonna 2019. Sulautumiseen liittyvät transaktiomenot ja johdon 
palkitsemisen kulut, jotka jo oli kirjattu Altian ja Arcuksen historiallisiin lukuihin 
vuosille 2020 ja 2021, on eliminoitu. 

• Pro forma -oikaisut rahoituskuluihin kuvaavat menoja liittyen vapautuksiin (waiver) 
rahoitusjärjestelyissä sekä pankkien palkkioita kuten sulautumisen yhteydessä 
aiheutuneita varautumisjärjestelyihin liittyneitä menoja. Pro forma -tiedoissa nämä 
historiallisiin tuloslaskelmiin vuosille 2021 ja 2020 kirjatut rahoituskulut on siirretty 
vuoden 2019 ensimmäiselle vuosineljännekselle. 

• Tuloverovaikutukset sulautumiseen liittyvistä oikaisuista on laskettu käyttäen Suomen 
20,0 prosentin verokantaa niiden kulujen osalta, jotka syntyvät Suomessa ja Norjan 
22,0 prosentin verokantaa Norjassa syntyvien verovähennyskelpoisten kulujen osalta. 
Käyvän arvon oikaisuista syntyvät verovaikutukset perustuvat alustaviin oletuksiin 
siitä, missä maissa tuotot tai kulut kirjataan. Anoran efektiivinen verokanta saattaa 
lisäksi olla erilainen riippuen sulautumisen jälkeisistä toiminnoista. 

Integraatiokulut on sisällytetty pro forma -tietoihin siltä osin kuin ne ovat syntyneet 
historiallisilla kausilla. Pro forma -tiedot eivät kuvaa mitään kustannussäästöjä, synergiaetuja 
tai integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan sulautumisen jälkeen.  

Kaikki pro forma -tiedoissa esitettävät luvut ovat miljoonia euroja, ellei muuta ilmoitettu. 
Luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa sarakkeessa tai rivillä esitetystä yhteissummasta.  

Tiettyjen Norjan kruunuissa kirjattujen ja pro forma -tiedoissa euroiksi muutettujen pro 
forma -oikaisujen vaikutukset saattavat vaihdella vuosineljännesten välillä johtuen NOK/EUR 
valuuttakurssien muutoksista esitettävien kausien aikana.  
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Pro forma -tuloslaskelmalisätietoa vuosineljänneksittäin 
Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -tuloslaskelmatietoja vuosien 2019 ja 2020 
vuosineljänneksiltä sekä vuoden 2021 ensimmäiseltä ja toiselta vuosineljännekseltä. Pro 
forma -tuloslaskelmatiedot vuosineljänneksiltä on laadittu yhdenmukaisilla periaatteilla koko 
vuoden pro forma -tuloslaskelmatietojen kanssa, joiden periaatteet on selostettu kohdassa 
Laatimisperusta. 

Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 

Liikevaihto 128,7 160,0 147,9 192,4 123,0 148,3 160,0 196,5 134,2 160,1 

Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 2,1 1,5 2,3 1,6 1,4 1,6 1,8 1,8 1,4 

Materiaalit ja palvelut -76,1 -95,4 -87,8 -109,0 -69,3 -84,2 -89,4 -108,2 -73,3 -89,0 

Työsuhde-etuuksista 
aiheutuneet kulut -30,2 -22,8 -20,1 -22,6 -21,7 -21,8 -21,6 -24,9 -24,0 -23,8 

Liiketoiminnan muut kulut -43,0 -29,4 -23,4 -28,8 -22,8 -21,7 -22,8 -29,7 -25,4 -27,3 

Poistot ja arvonalentumiset -8,2 -8,1 -9,0 -8,3 -8,1 -8,0 -8,0 -8,0 -7,8 -7,9 

Liiketulos -26,9(*) 6,5 9,0 25,9 2,7 14,1 19,9 27,7 5,4 13,6 

Rahoitustuotot 2,6 2,2 1,6 2,4 7,7 1,8 0,5 0,9 0,9 0,7 

Rahoituskulut -7,2 -5,0 -3,5 -5,0 -6,3 -3,9 -3,2 -4,1 -3,5 -3,8 

Osuus osakkuusyritysten ja 
yhteisyritysten tuloksesta ja 
tuotot sijoituksista yhteisiin 
toimintoihin 

0,9 0,4 0,2 0,6 1,1 -0,2 0,2 0,5 1,0 -0,1 

Tulos ennen veroja -30,6 4,1 7,3 23,9 5,2 11,8 17,3 24,9 3,8 10,5 

Tuloverot 4,6 -0,8 -1,3 -6,7 -0,8 -2,7 -3,4 -4,7 -1,0 -2,6 

Tilikauden tulos -25,9 3,3 5,9 17,2 4,4 9,1 13,9 20,2 2,8 7,9 

Tilikauden tuloksen 
jakautuminen:                     

Emoyhtiön 
osakkeenomistajille -25,9 3,3 5,9 17,2 4,4 9,0 13,8 20,1 2,8 7,8 

Määräysvallattomille 
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Emoyhtiön omistajille 
kuuluvasta tuloksesta 
laskettu osakekohtainen 
tulos, euroa 

                    

Laimentamaton -0,38 0,05 0,09 0,25 0,07 0,13 0,20 0,30 0,04 0,12 
(*) Liiketulos vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sisältää 26,5 miljoonaa euroa transaktiomenoja ja johdon 
palkitsemista, mikä selittää luvun negatiivisuutta. 
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Pro forma -osakekohtainen tulos 
Laimentamaton pro forma -osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhtiön osakkeen-
omistajille kuuluva tilikauden pro forma -tulos kauden aikana ulkona olevien osakkeiden 
sulautumisvastikeosakkeilla oikaistun pro forma -lukumäärän painotetulla keskiarvolla. 
Sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeeseen 31 413 139 uutta Anoran osaketta Arcuksen 
osakkeenomistajille.  

Pro forma -osakekohtaisen tuloksen täsmäytys 
 2019 2020 Q1 21 Q2 21 H1 21 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
tulos, milj. euroa 0,4 47,3 2,8 7,8 10,6 

Ulkona olevien Altian osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo – historiallinen 36 140 485 36 140 485 36 140 485 36 140 485 36 140 485 

Sulautumisvastikeosakkeiden oikaisu 31 413 139 31 413 139 31 413 139 31 413 139 31 413 139 

Ulkona olevien osakkeiden pro forma -
lukumäärän painotettu keskiarvo – 
laimentamaton 

67 553 624 67 553 624 67 553 624 67 553 624 67 553 624 

Pro forma -osakekohtainen tulos – 
laimentamaton, euroa 0,01 0,70 0,04 0,12 0,16 

 
 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
tulos, milj. euroa 4,4 9,0 13,8 20,1 

Ulkona olevien Altian osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo – historiallinen 36 140 485 36 140 485 36 140 485 36 140 485 

Sulautumisvastikeosakkeiden oikaisu 31 413 139 31 413 139 31 413 139 31 413 139 

Ulkona olevien osakkeiden pro forma -
lukumäärän painotettu keskiarvo – 
laimentamaton 

67 553 624 67 553 624 67 553 624 67 553 624 

Pro forma -osakekohtainen tulos – 
laimentamaton, euroa 0,07 0,13 0,20 0,30 

 
 Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden 
tulos, milj. euroa -25,9 3,3 5,9 17,2 

Ulkona olevien Altian osakkeiden lukumäärän 
painotettu keskiarvo – historiallinen 36 140 485 36 140 485 36 140 485 36 140 485 

Sulautumisvastikeosakkeiden oikaisu 31 413 139 31 413 139 31 413 139 31 413 139 

Ulkona olevien osakkeiden pro forma -
lukumäärän painotettu keskiarvo – 
laimentamaton 

67 553 624 67 553 624 67 553 624 67 553 624 

Pro forma -osakekohtainen tulos – 
laimentamaton, euroa -0,38 0,05 0,09 0,25 
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Pro forma -tunnusluvut 
Anora esittää pro forma -vaihtoehtoiset tunnusluvut lisätietona IFRS-standardien mukaisesti 
laadituissa pro forma -tuloslaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Anoran näkemyksen 
mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä lisätietoa Anoran pro 
forma -perusteisesta toiminnan tuloksesta johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-
analyytikoille ja muille tahoille. 

Anora esittää liiketuloksen, käyttökatteen, vertailukelpoisen käyttökatteen ja 
vertailukelpoisen käyttökateprosentin pro forma -perusteisina vaihtoehtoisina tunnuslukuina 
kuvaamaan taloudellista tuloksellisuutta. 

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei pidä tarkastella erillisinä tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä 
tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Anoran vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole 
vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samalla tavoin nimettyjen lukujen kanssa. 

Pro forma -tunnusluvut vuosineljänneksiltä 
Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 

Liikevaihto 128,7 160,0 147,9 192,4 123,0 148,3 160,0 196,5 134,2 160,1 

Vertailukelpoinen 
käyttökate 8,6 16,6 20,4 35,1 10,9 23,3 27,8 36,3 16,7 23,6 

% liikevaihdosta 6,7 10,4 13,8 18,2 8,8 15,7 17,4 18,5 12,4 14,8 

Käyttökate -18,7(*) 14,6 18,0 34,2 10,8 22,1 27,8 35,6 13,3 21,5 

Liiketulos -26,9(*) 6,5 9,0 25,9 2,7 14,1 19,9 27,7 5,4 13,6 

Kauden tulos -25,9(*) 3,3 5,9 17,2 4,4 9,1 13,9 20,2 2,8 7,9 

Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton, euroa -0,38(*) 0,05 0,09 0,25 0,07 0,13 0,20 0,30 0,04 0,12 

(*) Liiketulos vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sisältää 26,5 miljoonaa euroa sulautumiseen liittyviä 
transaktiomenoja ja johdon palkitsemista, mikä selittää luvun negatiivisuutta. 
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Pro forma -käyttökatteen ja pro forma -vertailukelpoisen käyttökatteen täsmäytys pro 
forma -liiketulokseen 

Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu 2019 2020 H1 2021 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    

Liiketoimintojen ja hyödykkeiden myyntien voitot ja tappiot 0,1 - -0,2 

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

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

Altian ja Arcuksen sulautumiseen liittyvät kulut(*) -26,3 - -5,0 

Vaihto-omaisuuden arvostus käypään arvoon -2,5 - - 

Muut konsernin merkittävät projektit -1,0 -0,5 -0,2 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -32,5 -2,0 -5,6 

     

Vertailukelpoinen käyttökate    

Liiketulos 14,5 64,4 19,0 

Vähennettynä:    

Poistot ja arvonalentumiset 33,6 32,0 15,7 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 32,5 2,0 5,6 

Vertailukelpoinen käyttökate 80,7 98,3 40,3 

% liikevaihdosta 12,8 15,7 13,7 
(*) Sisältää sulautumiseen liittyvät transaktiomenot ja integraatiokulut. 
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Milj. euroa,  
ellei toisin ilmoitettu Q1 19 Q2 19 Q3 19 Q4 19 Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 Q1 21 Q2 21 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät           

Liiketoimintojen ja 
hyödykkeiden myyntien voitot 
ja tappiot 

- -0,1 -0,0 0,3 - - - - - -0,2 

Liiketoimintojen lopettamiseen 
liittyvät kulut ja 
uudelleenjärjestelykulut 

-0,2 -0,9 0,0 -0,2 -0,1 -0,7 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 

Kustannukset suljetussa 
vapaaehtoisessa 
eläkejärjestelyssä 

- - -1,6 - - -0,5 - - - - 

Altian ja Arcuksen 
sulautumiseen liittyvät kulut(*), (**) -26,5 0,0 0,1 0,1 - - - - -3,3 -1,6 

Vaihto-omaisuuden arvostus 
käypään arvoon -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 - - - - - - 

Muut konsernin merkittävät 
projektit -0,0 -0,3 -0,2 -0,4 0,0 -0,1 -0,0 -0,5 -0,0 -0,2 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yhteensä -27,3 -2,0 -2,4 -0,8 -0,1 -1,3 0,0 -0,7 -3,4 -2,2 

            

Vertailukelpoinen käyttökate           

Liiketulos -26,9 6,5 9,0 25,9 2,7 14,1 19,9 27,7 5,4 13,6 

Vähennettynä:           

Poistot ja arvonalentumiset 8,2 8,1 9,0 8,3 8,1 8,0 8,0 8,0 7,8 7,9 

Vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät yhteensä 27,3 2,0 2,4 0,8 0,1 1,3 -0,0 0,7 3,4 2,2 

Vertailukelpoinen käyttökate 8,6 16,6 20,4 35,1 10,9 23,3 27,8 36,3 16,7 23,6 

% liikevaihdosta 6,7 10,4 13,8 18,2 8,8 15,7 17,4 18,5 12,4 14,8 
(*) Sisältää sulautumiseen liittyvät transaktiomenot ja integraatiokulut. 
(**) Vuodella 2019 esitetyt sulautumiseen liittyvien menoja määrät sisältävät kyseisen vuoden Norjan kruunun ja euron välisen 
valuuttakurssin muutosten vaikutukset. 
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Pro forma -vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja käyttötarkoitukset  
Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus 

Käyttökate Liiketulos ennen poistoja ja 
arvonalentumisia 

Käyttökate on Konsernin tuloksellisuutta 
osoittava mittari. 

Vertailukelpoinen käyttökate Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen käyttökate ja 
vertailukelpoinen käyttökateprosentti 
esitetään käyttökatteen ja liiketuloksen 
lisäksi tarkoituksena tuoda esiin taustalla 
oleva liiketoiminnan tulos ja parantaa eri 
kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. 
Anora katsoo, että nämä 
vertailukelpoiset tunnusluvut antavat 
merkityksellistä lisätietoa, sillä niiden 
ulkopuolelle jätetään olennaisia 
tavanomaisesta liiketoiminnasta 
poikkeavia eriä, jotka heikentävät eri 
kausien keskinäistä vertailukelpoisuutta. 
 
 
 
 

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 ja 
sulautumiseen liittyvät välittömät 
transaktiomenot, sulautumiseen liittyvät 
integraatiokulut vaihto-omaisuuden 
käypään arvoon arvostamiseen 
sulautumisen yhteydessä liittyvät kulut, 
vapaaehtoisen eläkejärjestelyn 
muutokset ja muista konsernin 
kehittämishankkeista johtuvat menot. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

ANORA GROUP 
Kaapeliaukio 1 
P.O. Box 350, 00101 Helsinki 
+358 207 013 013 
www.anora.com 

 
Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme 

maailmanlaajuisesti. Kattava portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja kansainvälisesti arvostettujen päämiesten 
viineistä ja väkevistä tuotteista. Meillä on vientiä yli 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora Industrial sekä logistiikkayhtiö 

Vectura. Anoran pro forma -liikevaihto oli 628 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja työllistämme noin 1 100 ammattilaista. Anoran osakkeet on 
listattu Nasdaq Helsingissä ja Euronext Oslossa. 
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