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Huhtamäki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.– 31.12.2022 

Vahva tulos epävakaassa 
toimintaympäristössä 
Q4 2022 lyhyesti 

• Liikevaihto kasvoi 10 % 1 104 milj. euroon (999 milj. euroa) 
• Oikaistu liikevoitto oli 93 milj. euroa (82 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 78 milj. euroa (84 milj. euroa) 
• Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,54 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 0,54 euroa (0,56 euroa) 
• Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 9 % ja kehittyvillä markkinoilla 6 % 
• Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 46 milj. euroa ja liikevoittoon 5 milj. euroa 

Q1-Q4 2022 lyhyesti 

• Liikevaihto kasvoi 25 % 4 479 milj. euroon (3 575 milj. euroa) 
• Oikaistu liikevoitto oli 395 milj. euroa (315 milj. euroa); raportoitu liikevoitto 405 milj. euroa (296 milj. euroa) 
• Oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,49 euroa (2,07 euroa); raportoitu osakekohtainen tulos 2,65 euroa (1,91 euroa) 
• Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli konsernitasolla 15 % ja kehittyvillä markkinoilla 16 % 
• Valuuttakurssien vaihtelujen vaikutus oli konsernin liikevaihtoon 234 milj. euroa ja liikevoittoon 22 milj. euroa 
• Investoinnit olivat 318 milj. euroa (259 milj. euroa)  
• Vapaa rahavirta oli 11 milj. euroa (-26 milj. euroa) 
• Yhtiön hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa (0,94 euroa) osakkeelta 

 
Avainluvut 
       

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 
Liikevaihto 1 103,6 999,5 10 % 4 479,0 3 574,9 25 % 

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 9 % 12 %  15 % 7 %  
Oikaistu käyttökate1 143,3 130,3 10 % 596,9 488,4 22 % 

Prosentti1 13,0 % 13,0 %  13,3 % 13,7 %  
Käyttökate  130,5 132,5 -2 % 614,9 469,6 31 % 
Oikaistu liikevoitto2 93,3 82,2 14 % 395,1 315,3 25 % 

Prosentti2 8,5 % 8,2 %  8,8 % 8,8 %  
Liikevoitto 78,1 84,5 -8 % 405,3 296,0 37 % 
Oikaistu osakekohtainen tulos, euroa3 0,65 0,54 20 % 2,49 2,07 20 % 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,54 0,56 -3 % 2,65 1,91 39 % 
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI)2    11,0 % 11,3 %  
Oikaistu oman pääoman tuotto (ROE)3    14,9 % 15,1 %  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)    11,4 % 10,6 %  
Oman pääoman tuotto (ROE)    15,7 % 13,9 %  
Investoinnit 133,2 112,2 19 % 318,5 259,4 23 % 
Vapaa rahavirta 71,3 -54,1 >100 % 11,1 -26,1 >100 % 
1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -12,7 2,2  18,0 -18,7  
2 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -15,3 2,3  10,2 -19,3  
3 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä -11,6 1,1  16,0 -17,1  

 

Ellei toisin mainita, tässä tiedotteessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon. Esitetyt sijoitetun 
pääoman tuottoa (ROI), oman pääoman tuottoa (ROE) ja sidotun pääoman tuottoa (RONA) kuvaavat tunnusluvut, sekä 
nettovelan suhde käyttökatteeseen, on laskettu liukuvana 12 kuukauden keskiarvona. 
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Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa olennaiset uudelleenjärjestelykulut ja yrityshankintoihin 
liittyvät erät (liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät voitot ja tappiot, yrityskauppoihin liittyvät palkkiot, 
merkittävät kauppahinnan allokaatiot varastoihin ja merkittävät kauppahinnan allokaatioiden poistot aineettomista 
hyödykkeistä sekä muutokset ehdollisessa kauppahinnassa) sekä merkittävät arvonalentumistappiot ja niiden 
peruutukset, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä viranomaisten 
langettamat sakot ja rangaistusmaksut. 

Yksittäisistä luvuista lasketut summat saattavat poiketa esitetyistä summista, koska taulukoissa esitetyt luvut ovat 
tarkkoja arvoja. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 

 

Toimitusjohtajan katsaus 

Jatkoimme Huhtamäen 2030-kasvustrategian toteuttamista menestyksekkäästi vuonna 2022, ja yhtiön kehitys oli 
vahvaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Monimutkaisuus, epävakaus ja epävarmuus vaikuttivat 
liiketoimintaympäristöön vuoden aikana ja koko arvoketju kärsi geopoliittisista häiriöistä ja korkeasta inflaatiosta. 
Kysyntä pysyi yleisesti vakaana, mutta inflaatiopaineet alkoivat heikentää kulutuksen kasvua eri tuotekategorioiden ja 
maantieteellisten alueiden välillä. Vuoden 2022 merkittävimpiin tapahtumiin kuului Ukrainassa käytävä sota, joka johti 
Venäjän toimintomme myymiseen. Kauppa toteutui syyskuussa. 
 
Vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä kehityksemme jatkui pitkälti edellisten vuosineljännesten kaltaisena ja niin 
liikevaihtomme kuin tuloksemme kasvoivat hyvin. Vertailukelpoinen liikevaihtomme kasvoi 9 % ja oikaistu liikevoitto  
14 %. Vapaa kassavirta oli 71,3 miljoonaa euroa, mikä on merkittävä parannus edellisiin neljänneksiin ja viime vuoteen 
verrattuna. Positiivinen kassavirta johtui käyttöpääoman vapautumisesta. Olemme samalla jatkaneet investointeja 
kasvun ja innovaatioiden edistämiseksi. 
 
Koko vuoden 2022 liikevaihtomme kasvoi 4,5 miljardiin euroon vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun ollessa 15 %. 
Korkeana jatkuneesta inflaatiosta, markkinoiden vastatuulesta ja loppuvuoden aikana laskeneista myyntimääristä 
huolimatta, pystyimme parantamaan oikaistua liikevoittoa 25 %. Kassavirta pysyi alhaisena, mutta parani selvästi 
vuoden toisella puoliskolla. Vankka suorituskykymme vuonna 2022 kuvastaa tiimimme ketteryyttä, toimintamme 
laajuutta ja globaalin jalanjälkemme tehokkuutta sekä monipuolisen portfoliomme ja avainteknologioidemme 
kestävyyttä. 
 
Toteuttaessamme johdonmukaisesti 2030-strategiaamme nopeutamme teknologisten kyvykkyyksiemme kehitystä 
erilaisten innovaatioiden aikaansaamiseksi, etenkin kun tavoitteemme on olla asiakkaidemme ykkösvalinta kestävien 
vastuullisissa pakkausratkaisuissa. Marraskuussa ilmoitimme yhteistyöstämme Nespresson kanssa ja julkistimme 
kehittämämme paperipohjaisen kahvikapselin, joka on täysin kotona kompostoitavia. Tämä paperipohjaisten 
kahvikapseleiden innovaatio on syntynyt tarkkuuskuituteknologiamme jatkuvana kehityksenä, mitä aiemmin 
havainnollisti muovia korvanneiden kuitupohjaisten juomakansien lanseeraus tarjoilupakkausalalle. Toimme myös 
Pohjois-Amerikan markkinoille uusia tuotteita, kuten ICON-kierrätettävän jäätelöpakkausratkaisun sekä laajensimme 
kierrätettävien joustopakkausten tuotevalikoimaa. 
 
Uudet innovatiiviset tuotevaihtoehdot tukevat kunnianhimoista vastuullisuustavoitettamme. Kehitämme 
tavoitteitamme jatkuvasti kokonaisvaltaisen järjestelmäajattelun suuntaan, jossa keskeinen suuntaviiva on edistää 
tuotteidemme positiivista nettovaikutusta. Tavoitteenamme on suunnitella kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, 
kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi. Vuoden aikana allekirjoitimme toisen virtuaalisen sähkönostosopimuksen, 
laadimme vesihuoltosuunnitelmat kaikille tuotantolaitoksillemme ja laskimme liikkeeseen kestävään kehitykseen 
liittyvän joukkovelkakirjalainan. Panostimme myös skaalautuviin kierrätyspilotteihin, kun käynnistimme The Huhtamaki 
Foundation -organisaation kautta muovinkierrätyslaitoksen Intiassa ja aloitimme paperikuppien kierrätykseen 
keskittyvän The Cup Collective -aloitteen. Vastuullisuustyömme sai tunnustusta parantuneilla 
vastuullisuusarvioinneilla. 
 
Olemme edistyneet hyvin vuonna 2022 matkallamme kehittää yhtiötämme vastaamaan megatrendeihin. Meillä on 
erittäin vankka ydinliiketoiminta, jonka taustalla on kasvava markkina ja kasvumahdollisuuksia. Toimintamme laajuus, 
teknologiakykymme ja asiakkaidemme innovaatiokumppanuudet tarjoavat meille mahdollisuuden ottaa johtavan roolin 
kestävien pakkausratkaisujen suunnittelussa. Tämä kaikki saa minut luottavaiseksi yhtiön valoisasta tulevaisuudesta. 
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Haluan kiittää asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän luottamuksestaan Huhtamäkeä kohtaan sekä 
työntekijöitämme heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään. 
 
Charles Héaulmé 
Toimitusjohtaja 
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Tuloskehitys Q4 2022 

Liikevaihto segmenteittäin 
     

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos  
Foodservice Europe-Asia-Oceania 266,7 254,0 5 %  
North America 383,6 314,7 22 %  
Flexible Packaging 369,1 344,8 7 %  
Fiber Packaging 87,4 91,5 -4 %  
Sisäisen myynnin eliminointi -3,2 -5,5   
Konserni  1 103,6 999,5 10 %  

 

Liikevaihto segmenteittäin, Q4 2022 Liikevaihto segmenteittäin, Q4 2021 

 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin 
      

 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 15 % 22 % 18 % 18 % 12 % 
North America 10 % 10 % 14 % 24 % 11 % 
Flexible Packaging 1 % 20 % 19 % 18 % 12 % 
Fiber Packaging 17 % 19 % 16 % 8 % 2 % 
Konserni 9 % 17 % 17 % 19 % 12 % 

 
Konsernin liikevaihto kasvoi 10 % ja oli 1 104 milj. euroa (999 milj. euroa) viimeisen vuosineljänneksen aikana. 
Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 9 %. Kysyntä heikkeni useissa tuotekategorioissa ja monilla maantieteellisillä 
alueilla. Liikevaihdon kasvua tuki erityisesti hinnoittelu ja valuuttakurssimuutokset. Venäjän toimintojen myynnillä oli 
negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.Vertailukelpoinen myynnin kasvu kehittyvillä markkinoilla oli 6 %. Valuuttakurssien 
translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 46 milj. euroa (24 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.  

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin 
      

    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos Q4 2022 Q4 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania  24,2 19,5 24 % -4,9 7,1 
North America 49,0 33,9 45 % -5,6 -1,1 
Flexible Packaging 15,5 24,5 -37 % -6,0 -3,1 
Fiber Packaging 11,1 10,7 4 % 1,7 -0,5 
Muut toiminnot -6,5 -6,4  -0,4 -0,1 
Konserni  93,3 82,2 14 % -15,3 2,3 

 

24 %

35 %

33 %

8 %

Foodservice E-A-O
North America
Flexible Packaging
Fiber Packaging

25 %

31 %

34 %

9 %

Foodservice E-A-O
North America
Flexible Packaging
Fiber Packaging



 
 

 

 

Tilinpäätöskatsaus 1.1.-31.12.2022 | 6 
 

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin, Q4 2022 Oikaistu liikevoitto segmenteittäin, Q4 2021 

 

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin 
      

 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,1 % 10,2 % 8,7 % 10,0 % 7,7 % 
North America 12,8 % 11,2 % 11,2 % 11,5 % 10,8 % 
Flexible Packaging 4,2 % 6,2 % 6,9 % 7,8 % 7,1 % 
Fiber Packaging 12,7 % 9,6 % 13,4 % 8,2 % 11,7 % 
Konserni 8,5 % 8,6 % 9,0 % 9,3 % 8,2 % 

 
Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 93 milj. euroon (82 milj. euroa) ja raportoitu liikevoitto oli 78 milj. euroa (84 milj. 
euroa) vuosineljänneksellä. Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun ja toiminnan jatkuvan 
tehostamisen tukemana. Venäjän liiketoiminnan myynnillä oli negatiivinen vaikutus. Konsernin oikaistu 
liikevoittomarginaali nousi ja oli 8,5 % (8,2 %). Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 
5 milj. euroa (2 milj. euroa).  

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -15,3 milj. euroa (2,3 milj. euroa).  

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
   

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 
Oikaistu liikevoitto 93,3 82,2 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -1,5 -0,3 
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden 
alaskirjaukset -7,5 6,1 

PPA poistot -3,1 -2,0 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -1,5 -1,1 
Tappiot omaisuusvahingoista -0,1 -0,4 
Tytäryhtiöiden divestoinnit 7,0 - 
Ympäristövaraus -8,4 - 
Liikevoitto 78,1 84,5 

 

Nettorahoituskulut olivat 16 milj. euroa (9 milj. euroa) vuosineljänneksellä. Korkeammat kulut johtuivat korkojen 
noususta. Verokulut olivat 3 milj. euroa (16 milj. euroa) johtuen kertaluonteisesta käyttöomaisuuden arvonkorotuksesta 
Turkissa, mikä pienensi laskennallista verovelkaa. Neljännen vuosineljänneksen voitto oli 59 milj. euroa (59 milj. euroa). 
Oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,65 euroa (0,54 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (0,56 euroa). 
Oikaistu osakekohtainen tulos on laskettu vuosineljänneksen oikaistun voiton perusteella. Vuosineljänneksen oikaistu 
voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat -11,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). 
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Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
   

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 
Vuosineljänneksen oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 68,0 56,8 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon -15,3 2,3 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin  0,2 -0,7 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 3,4 -0,5 
Vuosineljänneksen voitto emoyhtiön omistajille 56,3 57,9 
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Tuloskehitys 2022 

Liikevaihto segmenteittäin 
     

milj. euroa 2022 2021 Muutos  
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 110,7 941,8 18 %  
North America 1 468,3 1 160,3 27 %  
Flexible Packaging 1 558,2 1 166,6 34 %  
Fiber Packaging 363,0 333,6 9 %  
Sisäisen myynnin eliminointi -21,1 -27,4   
Konserni  4 479,0 3 574,9 25 %  

 

Liikevaihto segmenteittäin, 2022 Liikevaihto segmenteittäin, 2021 

  

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu segmenteittäin 
    

 2022 2021 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 18 % 11 % -10 % 
North America 14 % 6 % 1 % 
Flexible Packaging 14 % 7 % 1 % 
Fiber Packaging 15 % 2 % 9 % 
Konserni 15 % 7 % -2 % 

 
Konsernin liikevaihto kasvoi 25 % ja se oli 4 479 milj. euroa (3 575 milj. euroa) katsauskauden aikana. Liikevaihdon 
vertailukelpoinen kasvu oli 15 %. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti hinnoittelu, valuuttakurssimuutokset ja Elif-
yrityskauppa. Venäjän toimintojen myynnillä oli negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Vertailukelpoinen myynnin kasvu 
kehittyvillä markkinoilla oli 16 %. Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevaihtoon oli 234 milj. euroa                  
(-54 milj. euroa) vuoden 2021 valuuttakursseihin verrattuna.  

Oikaistu liikevoitto segmenteittäin 
      

    Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
milj. euroa 2022 2021 Muutos 2022 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania  105,7 77,8 36 % 16,0 0,8 
North America 171,6 139,1 23 % -5,6 -1,9 
Flexible Packaging 98,1 79,8 23 % -15,9 -16,1 
Fiber Packaging 40,0 36,4 10 % 18,1 -1,1 
Muut toiminnot -20,3 -17,8  -2,4 -1,0 
Konserni  395,1 315,3 25% 10,2 -19,3 
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Oikaistu liikevoitto segmenteittäin, 2022 Oikaistu liikevoitto segmenteittäin, 2021 

  

Oikaistu liikevoittomarginaali segmenteittäin 
    

 2022 2021 2020 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 9,5 % 8,3 % 7,3 % 
North America 11,7 % 12,0 % 12,0 % 
Flexible Packaging 6,3 % 6,8 % 7,7 % 
Fiber Packaging 11,0 % 10,9 % 12,2 % 
Konserni 8,8 % 8,8 % 9,1 % 

 

Konsernin oikaistu liikevoitto kasvoi 395 miljoonaan euroon (315 milj. euroa), ja raportoitu liikevoitto oli 405 miljoonaa 
euroa (296 milj. euroa). Oikaistu liikevoitto vahvistui pääasiassa liikevaihdon kasvun, toiminnan jatkuvan tehostamisen ja 
yrityskauppojen tukemana. Konsernin oikaistu liikevoittomarginaali pysyi muuttumattomana ja oli 8,8 % (8,8 %). 
Valuuttakurssien translaatiovaikutus konsernin liikevoittoon oli 22 milj. euroa (-6 milj. euroa). 

Oikaistu liikevoitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka olivat 10,2 milj. euroa (-19,3 milj. euroa). 
Merkittävin muutos vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyi Venäjän liiketoiminnan myynnistä kirjattuun 
myyntivoittoon. 

Oikaistu liikevoitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
   

milj. euroa 2022 2021 
Oikaistu liikevoitto 395,1 315,3 
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät kulut -2,2 -8,8 
Uudelleenjärjestelyjen voitot ja tappiot sisältäen niihin liittyvät käyttöomaisuuden 
alaskirjaukset -9,9 -6,0 

PPA poistot -8,2 -2,0 
Riitojenratkaisuun liittyvät sovinto- ja oikeudelliset kulut -4,5 -1,5 
Tappiot omaisuusvahingoista -1,1 -0,9 
Tytäryhtiöiden divestoinnit 44,5 - 
Ympäristövaraus -8,4 - 
Liikevoitto 405,3 296,0 

 
Nettorahoituskulut olivat 53 miljoonaa euroa (33 milj. euroa) ja nousun syynä oli nettovelan kasvu ja korkojen nousu. 
Verokulut olivat 67 miljoonaa euroa (60 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 19 % (23 %), laskuun vaikutti Venäjän 
toimintojen verovapaa myyntivoitto sekä kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonkorotus Turkissa, mikä pienensi 
laskennallista verovelkaa. Katsauskauden voitto oli 285 milj. euroa (203 milj. euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos oli 
2,49 euroa (2,07 euroa) ja raportoitu osakekohtainen tulos 2,65 euroa (1,91 euroa). Oikaistu osakekohtainen tulos on 
laskettu katsauskauden oikaistun voiton perusteella. Katsauskauden oikaistu voitto ei sisällä vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavia eriä, jotka olivat 16,0 milj. euroa (-17,1 milj. euroa). 

25 %

41 %

24 %

10 %

Foodservice E-A-O
North America
Flexible Packaging
Fiber Packaging

23 %

42 %

24 %

11 %

Foodservice E-A-O
North America
Flexible Packaging
Fiber Packaging



 
 

 

 

Tilinpäätöskatsaus 1.1.-31.12.2022 | 10 
 

 
Oikaistu voitto ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 
   

milj. euroa 2022 2021 
Tilikauden oikaistu voitto emoyhtiön omistajille 260,2 216,0 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka eivät sisälly oikaistuun liikevoittoon 10,2 -19,3 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, jotka liittyvät rahoituseriin  0,0 -2,9 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot 5,8 5,1 
Tilikauden voitto emoyhtiön omistajille 276,2 198,8 

 
Tase ja rahavirta 

Konsernin nettovelka laski ja se oli joulukuun lopussa 1 471 milj. euroa (1 520 milj. euroa). Venäjän liiketoimintojen 
myynnillä oli positiivinen vaikutus nettovelan. Nettovelkaa vastaava velkaantumisaste (gearing) oli 0,77 (0,95). 
Nettovelan suhde käyttökatteeseen (ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä) oli 2,5 (3,1). Ulkoisten sitovien 
lainajärjestelyjen ja luottolimiittien keskimääräinen laina-aika oli 3,2 vuotta (2,6 vuotta). 

Huhtamäki ilmoitti allekirjoittaneensa 250 miljoonan euron suuruisen, kahden vuoden pituisen määräaikaisen 
lainasopimuksen 8.4.2022. Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa vuodella lainanantajien suostumuksella. Lainaa käytetään 
jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Huhtamäki Oyj laski liikkeeseen 500 miljoonan euron 
suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman vastuullisuusindikaattoreihin sidotun joukkovelkakirjalainan 1.6.2022. 
Vastuullisuusindikaattoreihin sidottu viiden vuoden joukkovelkakirjalaina erääntyy 9.6.2027, ja sillä on 4,25 prosentin 
suuruinen vuosittainen korko, jota korotetaan, jos tiettyjä vastuullisuustavoitteita ei saavuteta. Joukkovelkakirjalainan 
liikkeeseenlaskusta saaduilla varoilla Huhtamäki uudelleenrahoitti 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen 
tilapäisen rahoitusjärjestelyn sekä käyttää niitä konsernin muihin yleisiin rahoitustarpeisiin. Huhtamäki ilmoitti 
16.12.2022 allekirjoittaneensa vahvistuksen, jolla pidennetään 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun 
luottolimiittisopimuksen (syndicated revolving credit facility) laina-aikaa yhdellä vuodella luottolimiittisopimukseen 
sisältyvän option mukaisesti. 

Investoinnit olivat 318 milj. euroa (259 milj. euroa). Investointien määrän nousu johtui panostuksista innovatiivisiin ja 
vastuullisiin tuotteisiin sekä kasvuinvestoinneista. Merkittävimmät kasvuinvestoinnit kohdistuivat Pohjois-Amerikkaan ja 
Saksaan. Konsernin vapaa rahavirta oli 11 milj. euroa (-26 milj. euroa), siihen vaikutti pääasiassa markkinoiden elpymisen 
seurauksena kasvanut käyttöpääoma ja raaka-aineiden inflaatiovaikutus. Vuoden viimeisellä neljänneksellä 
käyttöpääoman muutos kääntyi positiiviseksi. 

Rahavarat olivat 309 milj. euroa (179 milj. euroa) joulukuun lopussa, ja konsernin käyttämättömien sitovien 
luottolimiittien määrä oli 353 milj. euroa (382 milj. euroa). 

Taseen varat olivat yhteensä 4 821 milj. euroa (4 542 milj. euroa). 

Vastuullisuus 

Osana Huhtamäen 2030-strategiaa yhtiö keskittyy kestävän kehityksen sisällyttämiseen kaikkeen toimintaansa. 
Helmikuussa Huhtamäki allekirjoitti Yhdysvalloissa virtuaalisen sähkönostosopimuksen, joka kattaa 30 % sen 
sähkönkäytöstä Pohjois-Amerikassa. Tämä oli merkittävä askel yhtiön pyrkimyksessä käyttää 100 % uusiutuvaa sähköä 
vuoteen 2030 mennessä. 
 
Huhtamäki lanseerasi vastuullisuuskriteereihin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen, joka on laadittu International 
Capital Markets Associationin (ICMA) vuonna 2020 julkaiseman vastuullisuuskriteereihin sidottuja joukkolainoja 
koskevien periaatteiden mukaisesti. Viitekehys on suunniteltu tukemaan Huhtamäen kestävään kehitykseen sidottujen 
arvopapereiden liikkeeseenlaskua. Viitekehyksen alla liikkeeseen laskettujen arvopapereiden korko tai muu 
rahoituskustannukseen vaikuttava ehto muuttuu, mikäli Huhtamäki ei saavuta ennalta asetettuja 
vastuullisuustavoitteita tarkasteluajankohtaan mennessä. Huhtamäki laski liikkeeseen vakuudettoman 500 miljoonan 
euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan 1.6.2022. Joukkovelkakirjalaina erääntyy viiden vuoden 
kuluessa. 
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Vuoden kolmannella neljänneksellä Huhtamäki ja Stora Enso käynnistivät Euroopassa kartonkikuppien teollisen 
mittakaavan kierrätysohjelman. Ohjelma on ensimmäinen Euroopassa, ja sen tavoitteena on kierrättää ja hyödyntää 
käytettyjen paperikuppien arvo teollisessa mittakaavassa.  Aluksi ohjelma pannaan täytäntöön Benelux-maissa. 
Ensimmäiset yhteistyökumppanit, kuten McDonald’s, SSP - The Food Travel Experts, C2 Centre ja National Railway 
Company of Belgium (SNCB), julkaistiin joulukuun alussa. Ensimmäiset kuppienkeräysastiat löytyvät nyt näiden 
yhteistyökumppaneiden tiloista. Kiinan kuppienkeräyspilotti etenee hyvin, ja ensimmäiset kerätyt kupit on toimitettu 
paperi- ja sellutehtaalle, muistilehtiöiden ja muiden kuitutuotteiden valmistamiseksi. 
 
Huhtamaki sai valmiiksi toisen ihmisoikeusvaikutusten arviointinsa ja kaikkien tuotantolaitostensa 
vesihuoltosuunnitelmat kolmannella vuosineljänneksellä. Yhtiön maailmanlaajuisen ympäristölinjauksen painopistettä 
on muutettu korostamalla biodiversiteettiä sekä vesihuollon ja kemikaalien hallintaa. Näiden lisäksi Huhtamäki on 
ottanut käyttöönsä uusia mittareita veden määrän ja liuottimien talteenoton osalta globaalissa vastuullisuus- ja 
turvallisuusindeksissään (GSSI). 
 
Huhtamäki toi markkinoille neljännellä vuosineljänneksellä merkittävän kestävän kehityksen innovaation, 
kotikompostoituvan paperipohjaisen kahvikapselin, joka kehitettiin yhteistyössä Nespresson kanssa. Tämä on esimerkki 
siitä, miten yhtiö tekee yhteistyötä luodakseen teollisuutta muuttavia ratkaisuja. 
 
Huhtamäki pärjäsi hyvin vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteissaan. Yhtiö sai 71 pistettä 100 pisteestä vuoden 
2022 EcoVadis-luokituksessa ja sijoittui parhaan 5 %:n joukkoon kaikista maailmanlaajuisesti arvioiduista yrityksistä. 
Lisäksi Huhtamäen luokitus MSCI:ssa nousi tasolle A, ja yhtiö säilytti kultamitalitason EcoVadisilla. 
 

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset ja Venäjän toimintojen myynti 

Huhtamäki ilmoitti 2.9.2022 myyneensä Venäjän liiketoimintonsa Espetina Ltd:lle. Espetina on Alexander Govorin ja Iury 
Kushnerovin omistama holding-yhtiö. Transaktio on saatu päätökseen. Nettovelaton kauppahinta oli 151 miljoonaa 
euroa. Myynnin seurauksena Huhtamäki kirjasi 44,5 miljoonan euron myyntivoiton kolmannella ja neljännellä 
vuosineljänneksellä. Yrityskauppaan kuului neljä tuotantoyksikköä Venäjällä, jotka työllistävät 724 henkilöä. Venäjän 
toimintojen vuoden 2021 liikevaihto oli 99,5 miljoonaa euroa, mikä oli alle kolme prosenttia konsernin liikevaihdosta. 
Venäjällä sijaitsevat tehtaat ovat pääosin palvelleet paikallista markkinaa, joskin pieni osa tuotannosta on mennyt vientiin. 
Myynnin myötä Huhtamäellä ei ole enää toimintoja Venäjällä.  

Huhtamäellä on toimintaa Ukrainassa mutta ei Valko-Venäjällä. Ukrainassa yhtiöllä on yksi tehdas, joka on palvellut 
lähinnä paikallisia markkinoita. Vuoden 2021 liikevaihdolla oli vain vähäinen vaikutus konsernitason liikevaihtoon. 

COVID-19 -vaikutukset 

Koronapandemian vaikutus Huhtamäen liiketoimintaan on vähentynyt vähitellen. Vuoden 2022 viimeisellä 
neljänneksellä tilanne oli useimmilla markkinoilla normalisoitunut, ja kysyntä oli kokonaisuudessaan elpynyt. Joitakin 
poikkeuksia oli, kuten Kiina, jossa sulut vaikuttivat negatiivisesti toimintaympäristöön.  

Muut merkittävät tapahtumat katsauskauden aikana 

Huhtamäki allekirjoitti 250 miljoonan euron määräaikaisen lainasopimuksen  

Huhtamäki allekirjoitti 250 miljoonan euron suuruisen, kahden vuoden pituisen määräaikaisen lainasopimuksen 
8.4.2022. Sopimusaikaa on mahdollista jatkaa vuodella lainanantajien suostumuksella. Lainaa käytetään 
jälleenrahoitukseen ja konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Huhtamäki julkaisi vastuullisuuskriteereihin sidotun joukkolainojen viitekehyksen  

Huhtamäki julkaisi 25.5.2022 vastuullisuuskriteereihin sidottujen joukkolainojen viitekehyksen (”SLB-viitekehys”), joka 
on laadittu International Capital Markets Associationin (ICMA) vuonna 2020 julkaisemien vastuullisuuskriteereihin 
sidottuja joukkolainoja koskevien periaatteiden mukaisesti. SLB-viitekehys on suunniteltu tukemaan Huhtamäen 
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mahdollisia vastuullisuuskriteereihin sidottujen arvopapereiden liikkeeseenlaskua. Viitekehyksen alla liikkeeseen 
laskettujen arvopapereiden korko tai muu rahoituskustannukseen vaikuttava ehto muuttuu, mikäli Huhtamäki ei pääse 
ennalta asetettuihin vastuullisuustavoitteisiin ennalta asetettuun tarkasteluajankohtaan mennessä. 

S&P Global Ratings myönsi Huhtamäki Oyj:lle luottoluokituksen BB+ 

S&P Global Ratings myönsi Huhtamäelle 25.5.2022 pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolla BB+, jonka näkymä on vakaa. 
Luottoluokitus on Huhtamäen ensimmäinen. 

Huhtamäki laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vastuullisuusindikaattoreihin sidotun 
joukkovelkakirjalainan 

Huhtamäki Oyj laski liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen senior-ehtoisen vakuudettoman 
vastuullisuusindikaattoreihin sidotun joukkovelkakirjalainan 1.6.2022. Vastuullisuusindikaattoreihin sidottu viiden 
vuoden joukkovelkakirjalaina erääntyy 9.6.2027, ja sillä on 4,25 prosentin suuruinen vuosittainen korko, jota korotetaan, 
jos tiettyjä vastuullisuustavoitteita ei saavuteta. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saaduilla varoilla Huhtamäki 
uudelleenrahoitti 500 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen tilapäisen rahoitusjärjestelyn sekä käyttää niitä 
konsernin muihin yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Huhtamäki laajentaa muotoonpuristettujen kuitupakkausten valmistuskapasiteettiaan Pohjois-Amerikassa  

Huhtamäki on ilmoittanut 8.6.2022 suunnitelmistaan laajentaa muotoonpuristettujen kuitutuotteiden tuotantolaitostaan 
Hammondin kaupungissa Indianassa osana laajempaa investointiaan Fiber Solutions -tuotekategoriassa. Tuotannon 
odotetaan alkavan loppuvuodesta 2023. Investoinnin myötä Huhtamäki voi palvella nykyisiä ja uusia asiakkaitaan entistä 
paremmin laajalla valikoimalla kestäviä, täysin kierrätettäviä ja kompostoitavia kuitupohjaisia pakkausratkaisuja, kuten 
100-prosenttisesti kierrätetystä pohjoisamerikkalaisesta raaka-aineesta kananmunapakkauksia ja kuppitarjottimia, jotka 
on valmistettu. 

Investoinnin arvo on lähes 100 miljoonaa dollaria. Tehdaslaajennus on kooltaan noin 23 000 neliömetriä, ja se 
rakennetaan Huhtamäen nykyisen Hammondin tuotantolaitoksen viereen. Huhtamäki on toiminut Hammondissa 
vuodesta 1948, ja yrityksellä on kaupungissa tällä hetkellä noin 140 työntekijää. Laajennuksen myötä Huhtamäki 
työllistää noin 100 uutta työntekijää yksikön ollessa täysin toiminnassa.  

Huhtamäki sijoitti Emerald Technology Venturesin seuraavan sukupolven vastuullisiin pakkausratkaisuihin 
keskittyvään rahastoon 

Huhtamäki ilmoitti 13.9.2022 sijoittaneensa Emerald Technology Venturesin seuraavan sukupolven vastuullisiin 
pakkausratkaisuihin keskittyvään rahastoon. Huhtamäki on sitoutunut varmistamaan, että sen vastuullisilla 
pakkausinnovaatioilla on positiivinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhtiö aikoo saavuttaa tämän tekemällä 
tuotannostaan hiilineutraalin ja suunnittelemalla kaikki tuotteensa kierrätettäviksi, kompostoituviksi tai 
uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä. Huhtamäki panostaa jatkuvasti innovaatiotyöhön ja pyrkii kehittämään 
seuraavan sukupolven pakkausratkaisuja. Sijoitus Emerald Technology Venturesin vastuullisiin pakkausratkaisuihin 
keskittyvään rahastoon on jatkoa Huhtamäen aiemmalle yhteistyölle startup-yritysten kanssa. Yhteistyö aloitettiin 
vuonna 2020 Huhtamäen satavuotisjuhlan kunniaksi. Kumppanuudet osoittautuivat arvokkaiksi keinoiksi tunnistaa ja 
ottaa käyttöön systeemisiä ratkaisuja uudenlaisten vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämiseksi. 

Sijoittajana Huhtamäki auttaa edistämään seuraavan sukupolven vastuullisten pakkausratkaisujen kehittämistä ja 
hyödyntää startup-yrityksissä kehittyviä innovaatioita. 

Huhtamäki laajensi paperipakkauskapasiteettiaan tehtaallaan Nulesissa, Espanjassa 
 
Huhtamäki ilmoitti 24.11.2022 avaavansa nykyisen paperipohjaisten pakkausten tuotantolaitoksensa laajennuksen 
Nulesissa, Espanjassa. Kyseessä on 20 miljoonan euron investointi ja laajennus kaksinkertaistaa tehtaan kapasiteetin. 
Tuotannon on määrä alkaa tammikuussa 2023. Investointi heijastaa uusiutuvien ja kierrätettävien paperipohjaisten 
pakkausten kasvavaa kysyntää kovan muovin korvaamiseksi. Nulesin tehdas on Huhtamäen globaali osaamiskeskus, 
joka kehittää innovatiivisia, kestäviä pakkausratkaisuja asiakkailleen ympäri Eurooppaa. 
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Huhtamäki pidensi 400 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittisopimuksen laina-aikaa yhdellä vuodella 
 
Huhtamäki Oyj allekirjoitti 16.12.2022 vahvistuksen, jolla pidennettiin 400 miljoonan euron määräisen syndikoidun 
luottolimiittisopimuksen (syndicated revolving credit facility) laina-aikaa yhdellä vuodella luottolimiittisopimukseen 
sisältyvän option mukaisesti. Uusi eräpäivä on 7.1.2026. Luottolimiittiä käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia. 
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Liiketoiminnan kehitys segmenteittäin 

Foodservice Europe-Asia-Oceania 

Tarjoilupakkauksiin lukeutuvia kartonkisia ja muovisia kerta-astioita, kuten kuppeja, toimitetaan tarjoilupalveluyrityksille, 
pikaruokaravintoloille, kahviloille sekä päivittäistavarayhtiöille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Etelä-Afrikassa, Lähi-idässä, 
Aasiassa ja Oseaniassa. 
       

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 
Liikevaihto 266,7 254,0 5 % 1 110,7 941,8 18 % 

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 15 % 12 %  18 % 11 %  
Oikaistu liikevoitto1 24,2 19,5 24 % 105,7 77,8 36 % 

Prosentti1 9,1 % 7,7 %  9,5 % 8,3 %  
Oikaistu RONA1    10,9 % 9,2 %  
Investoinnit 41,2 40,5 2 % 118,9 85,0 40 % 
Operatiivinen rahavirta1 29,5 -31,0 >100 % 28,3 8,9 >100 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -4,9 7,1  16,0 0,8  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Q4 2022 

Tarjoilupakkausten kysyntä heikkeni hieman vuosineljänneksen aikana. Kaikkien merkittävien tuotantokustannusten 
hinnat jatkoivat nousuaan.  

Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevaihto kasvoi. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 15 % hinnoittelun 
vauhdittamana. Liikevaihto kasvoi useimmilla päämarkkinoilla, merkittävämpänä poikkeuksena oli Kiina. Venäjän 
toiminnot myytiin syyskuussa 2022. 

Valuuttakurssimuutosten vaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -3 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liiketulos parani suotuisamman myyntijakauman sekä hinnoittelun ansiosta, mikä kompensoi 
merkittävää kustannusinflaatiota. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli -0 milj. euroa. 

Q1-Q4 2022 

Tarjoilupakkausten kysyntä oli hyvällä tasolla vuonna 2022 ja palautui pandemiaa edeltäneelle tasolle. Markkinoiden ja 
tuotekategorioiden väliset vaihtelut kuitenkin säilyivät. Kaikkien merkittävien tuotantokustannusten hinnat nousivat 
huomattavasti vuoteen 2021 verrattuna. Toimitusketjussa oli edelleen häiriöitä vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä 
johti kustannusten nousuun sekä tiettyihin haasteisiin saatavuudessa. 

Foodservice Europe-Asia-Oceania -segmentin liikevaihto kasvoi. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 18 %, 
hinnoittelun ja myyntimäärien kasvun tukemana. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkinoilla ja oli erityisen vahvaa Keski- 
ja Länsi-Euroopassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Liikevaihto laski eniten Kiinassa jatkuvien COVID-19-sulkujen vuoksi 
sekä Ukrainassa. Venäjän toiminnot myytiin syyskuussa 2022.  

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli 17 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liiketulos parani hinnoittelun, kasvaneiden myyntimäärien ja parantuneen myynnin jakauman 
tukemana. Tämän lisäksi vuonna 2021 tehdyt toimenpiteet tuottavuuden kasvattamiseksi vaikuttivat positiivisesti 
tulokseen.    

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli -1 milj. euroa. 
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North America 

Segmentti tarjoaa paikallisille markkinoille Chinet®-kerta-astioita, tarjoilupakkauksia sekä jäätelö- ja muita kuluttajatuotepakkauksia. 
Segmentillä on tuotantoa Yhdysvalloissa ja Meksikossa. 
       

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 
Liikevaihto 383,6 314,7 22 % 1 468,3 1 160,3 27 % 

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 10 % 11 %  14 % 6 %  
Oikaistu liikevoitto1 49,0 33,9 45 % 171,6 139,1 23 % 

Prosentti1 12,8 % 10,8 %  11,7 % 12,0 %  
Oikaistu RONA1    17,9 % 17,5 %  
Investoinnit 49,5 36,2 37 % 99,8 70,6 41 % 
Operatiivinen rahavirta1 13,1 24,4 -46 % 45,6 117,0 -61 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,6 -1,1  -5,6 -1,9  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Q4 2022 
Kysyntä vaihteli yhä enemmän eri tuotekategorioiden välillä. Vähittäismyynnin kysyntä oli hyvä, kun taas 
kulutustavaroiden myynti oli heikompaa vähäisen jäätelön myynnin vuoksi. Kustannusinflaatio oli merkittävää ja laaja-
alaista, ja se vaikutti raaka-aine-, palkka-, rahti- ja energiakustannuksiin. 

North America -segmentin liikevaihto kasvoi kaikkien tuotekategorioiden osalta. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 
10 % ja kasvun takana oli pääosin hinnoittelu. Myyntimäärät laskivat, mikä puolestaan osittain johtui asiakkaiden 
varastonhallinnasta erityisesti joulukuussa. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli 42 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liiketulos parani liikevaihdon kasvun ja parantuneen toiminnan tehokkuuden tukemana, mutta 
heikentynyt myyntijakauma vaikutti siihen negatiivisesti. Hinnoittelu kompensoi raaka-aine-, palkka-, rahti- ja 
energiakustannusten nousun vaikutusta kannattavuuteen. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli 5 milj. euroa. 

Q1-Q4 2022 
Kysyntä oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla vuonna 2022. Kustannusinflaatio oli merkittävää ja laaja-alaista, ja se 
vaikutti raaka-aine-, palkka-, rahti- ja energiakustannuksiin. Lisäksi raaka-aineiden saatavuudessa oli haasteita 
alkuvuonna. 

North America -segmentin liikevaihto kasvoi kaikkien tuotekategorioiden myynnin kasvun ansiosta. Liikevaihdon 
vertailukelpoinen kasvu oli 14 %.  

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli 161 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liiketulos parani liikevaihdon kasvun ja toiminnan tehostumisen tukemana, kun taas epäsuotuisa 
myyntijakauma vaikutti siihen negatiivisesti. Hinnoittelu kompensoi raaka-aine-, palkka-, rahti- ja energiakustannusten 
nousun vaikutusta kannattavuuteen. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli 19 milj. euroa. 
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Flexible Packaging 

Joustopakkauksia käytetään kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten elintarvikkeiden, eläinruokien sekä hygienia- ja 
terveydenhoitotuotteiden, pakkaamiseen. Segmentti palvelee markkinoita maailmanlaajuisesti, ja sillä on tuotantoa Euroopassa, Lähi-
idässä ja Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. 
       

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 
Liikevaihto 369,1 344,8 7 % 1 558,2 1 166,6 34 % 

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 1 % 12 %  14 % 7 %  
Oikaistu liikevoitto1 15,5 24,5 -37 % 98,1 79,8 23 % 

Prosentti1 4,2 % 7,1 %  6,3 % 6,8 %  
Oikaistu RONA1    6,9 % 8,0 %  
Investoinnit 32,9 12,7 >100 % 68,2 46,0 48 % 
Operatiivinen rahavirta1 62,9 38,3 64 % 51,5 54,9 -6 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -6,0 -3,1  -15,9 -16,1  

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Q4 2022 
Joustopakkausten kokonaiskysyntä heikkeni yhtiölle tärkeillä markkina-alueilla, erityisesti Turkissa, Itä-Euroopassa ja 
Yhdystyneissä Arabiemiirikunnissa. Sen sijaan Kaakkois-Aasiassa kysyntä parani.  

Raaka-aineiden hinnat alkoivat laskea vuoden 2022 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna, mutta olivat silti 
merkittävästi korkeammat kuin vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä. Suurin osa muista tuotantokustannuksista 
jatkoi nousuaan.  

Flexible Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi hinnoittelun vauhdittamana, kun taas myyntimäärien lasku vaikutti 
negatiivisesti. Vertailukelpoinen kasvu oli 1 %.  

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli 4 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liikevoitto laski. Kannattavuutta rasitti valuuttakurssimuutosten epäsuotuisa vaikutus paikalliseen 
toimintaan, mikä liittyi erityisesti Egyptin punnan ja Turkin liiran devalvoitumiseen. Lisäksi myyntimäärien lasku ja 
kertaluonteinen varaston arvon korjaus vaikuttivat negatiivisesti. Kustannusinflaatiota kompensoivat suurelta osin 
hinnoittelutoimenpiteet ja kustannusten hallinta. 
 
Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli 0 milj. euroa. 

Q1-Q4 2022 
Joustopakkausten kokonaiskysyntä oli tyydyttävällä tasolla, mutta kilpailutilanne jatkui kaikilla markkina-alueilla kireänä. 
Raaka-aineiden hinnat sekä energia- ja kuljetuskustannukset nousivat merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.  

Liikevaihto kasvoi kaikilla tärkeimmillä markkinoilla hinnoittelun vauhdittamana. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 
14 %. Kasvua vauhdittivat Eurooppa ja Aasia. Myös Elif-yrityskauppa vaikutti positiivisesti raportoituun liikevaihtoon.  

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli 48 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liikevoitto kasvoi. Merkittävä kustannusinflaatio kompensoitiin suurelta osin hinnoittelulla ja 
kustannusten hallinnalla. Lisäksi tuoteportfolion hallinta ja Elif-yritysosto tukivat liikevoittoa. Kannattavuutta rasitti 
valuuttakurssien epäsuotuisa vaikutus paikalliseen toimintaan, mikä liittyi erityisesti Egyptin punnan ja Turkin liiran 
devalvoitumiseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehdyllä kertaluonteisella varaston arvon korjauksella oli myös 
negatiivinen vaikutus. 
 
Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli 3 milj. euroa. 
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Fiber Packaging 

Kierrätyskuidusta ja muista luonnonkuiduista valmistetaan pakkauksia tuoretuotteille, kuten kananmunille, hedelmille, ruualle ja 
juomille. Segmentillä on tuotantoa Euroopassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. 
       

milj. euroa Q4 2022 Q4 2021 Muutos 2022 2021 Muutos 
Liikevaihto 87,4 91,5 -4 % 363,0 333,6 9 % 

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu 17 % 2 %  15 % 2 %  
Oikaistu liikevoitto1 11,1 10,7 4 % 40,0 36,4 10 % 

Prosentti1 12,7% 11,7%  11,0 % 10,9 %  
Oikaistu RONA1    14,4 % 14,0 %  
Investoinnit 9,5 22,2 -57 % 31,2 56,2 -44 % 
Operatiivinen rahavirta1 -11,6 -9,4 -23 % 20,9 -9,3 >100 % 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 1,7 -0,5  18,1 -1,1  

 

1 Ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Q4 2022 

Kuitupohjaisten kananmunapakkausten ja noutoruokapakkausten kysyntä pysyi vakaana useimmilla markkinoilla. 
Kierrätyskuidun hinnat laskivat kvartaalin aikana. 

Fiber Packaging -segmentin liikevaihto laski Venäjän toimintojen myynnin takia, sillä toiminnot myytiin syyskuussa 2022. 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu  oli 17 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti Euroopassa myyntimäärien kasvun ja 
hinnoittelun myötä.  

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli -0 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liiketulos parani hinnoittelutoimien tukemana kompensoiden merkittävää kustannusinflaatiota. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli -0 milj. euroa. 

Q1-Q4 2022 

Kuitupohjaisten kananmunapakkausten ja noutoruokapakkausten kysyntä pysyi vakaana useimmilla markkinoilla. 
Kierrätyskuidun hinta oli merkittävästi korkeammalla edellisvuoteen verrattuna. 

Fiber Packaging -segmentin liikevaihto kasvoi. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 15 %. Liikevaihto kasvoi erityisesti 
Euroopassa. Liikevaihdon kasvua vauhdittivat pääasiassa myyntimäärien kasvu sekä hinnoittelu. Venäjän toiminnot 
myytiin syyskuussa 2022. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevaihtoon oli 9 milj. euroa. 

Segmentin oikaistu liiketulos parani hinnoittelutoimien tukemana kompensoiden merkittävää kustannusinflaatiota. Myös 
parantunut myynnin jakauma ja kasvaneet myyntimäärät vaikuttivat liiketulokseen suotuisasti. 

Valuuttakurssimuutosten translaatiovaikutus segmentin raportoituun liikevoittoon oli 1 milj. euroa. 
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Henkilöstö 

Henkilöstön määrä 
    

 31. joulukuuta 2022 31. joulukuuta 2021 Muutos 
Foodservice Europe-Asia-Oceania  4 465  4 797 -7 % 
North America  4 268  4 261 0 % 
Flexible Packaging  8 316  8 387 -1 % 
Fiber Packaging  1 651  1 840 -10 % 
Corporate  227  279 -19 % 
Konserni  18 927  19 564 -3 % 

Henkilöstö segmenteittäin 31.12.2022 Henkilöstö segmenteittäin 31.12.2021 

 
  

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2022 lopussa yhteensä 18 927 (19 564) työntekijää. Henkilöstön määrä laski 
3 % vertailukauteen verrattuna, pääasiassa Venäjän toimintojen myynnistä johtuen. 

Muutokset johdossa 

Huhtamäki tiedotti 21.12.2021, että yhtiön toimitusjohtaja Charles Héaulméellä diagnosoitiin syöpäkasvain. Héaulmé 
jäi sairauslomalle tammikuun 2022  alussa ja palasi tehtäväänsä 19.4.2022. Talousjohtaja Thomas Geust toimi 
toimitusjohtajan väliaikaisena sijaisena 1.1.-18.4.2022. Samaan aikaan Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceanian johtaja 
Eric Le Lay toimi väliaikaisena operatiivisena johtajana.  

Fredrik Davidsson, B. Sc. (insinööri), aloitti 1.5.2022 tehtävässään digitalisaatiosta ja prosessitehokkuudesta vastaavana 
johtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä.  
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Osakepääoma, osakkeenomistajat ja kaupankäynti osakkeilla 

Osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä 
   

 31.12.2022 31.12.2021 
Rekisteröity osakepääoma (milj. euroa)  366  366 
Osakkeiden kokonaismäärä  107 760 385  107 760 385 
Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta  3 395 709  3 395 709 

% osakkeiden kokonaismäärästä 3,2 % 3,2 % 
Liikkeessä olevien osakkeiden määrä1  104 364 676  104 364 676 
Liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä1,2  104 364 676  104 360 114 

1 Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita lukuun ottamatta 
2 Osakekohtaisissa laskelmissa käytetty liikkeessä olevien osakkeiden keskimäärä 

Osakeomistuksen rakenne 31.12.2022 

 

Rekisteröityjen osakkeenomistajien lukumäärä joulukuun 2022 lopussa oli 50 150 (43 774). Ulkomaisessa omistuksessa 
olevien osakkeiden osuus osakekannasta mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeet oli 44 % (48 %). 

Kaupankäynti osakkeilla 
   

Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsingissä 2022 2021 
Kaupankäynnin volyymi, milj. osaketta  61,7  51,0 
Viimeisen päivän päätöskurssi, euroa  32,00  38,89 
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta, euroa  34,30  40,12 
Korkein kaupantekokurssi, euroa  39,94  45,93 
Alin kaupantekokurssi, euroa  26,41  36,57 
Markkina-arvo (katsauskauden lopussa), milj. euroa  3 448  4 191 

 
Katsauskauden aikana Huhtamäki Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä Pohjoismaiset suuret yhtiöt (Large 
Cap) -listan teollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaluokassa ja se oli mukana Nasdaq Helsinki 25 -indeksissä. 

Joulukuun 2022 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 3 448 milj. euroa (4 191 milj. euroa). Katsauskauden viimeisen päivän 
päätöskurssi oli 32,00 euroa (38,89 euroa) ja osakkeen kurssi laski vuoden alusta 18 %. Yhtiön osakkeen 
kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 34,30 euroa (40,12 euroa). Korkein kaupantekokurssi 
oli 39,94 euroa (45,93 euroa) ja alin 26,41 euroa (36,57 euroa). 

Katsauskauden aikana osakkeen kokonaisvaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 2 117 milj. euroa (2 027 milj. euroa). 
Kaupankäynnin volyymi oli noin 62 milj. (51 milj.) osaketta ja vastaava päiväkeskiarvo 243 923 (200 455) osaketta. 
Osakkeen kokonaisvaihto sisältäen kaupankäynnin vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla kuten BATS Chi-X ja Turquoise oli 
yhteensä 7 665 milj. euroa (6 022 milj. euroa). Vuoden aikana 72 % (66 %) kaikesta kaupankäynnistä tapahtui Nasdaq 
Helsinki Oy:n ulkopuolella. (Lähde: Refinitiv Eikon). 

41 %

15 %

44 %Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt

Kotitaloudet

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistajat



 
 

 

 

Tilinpäätöskatsaus 1.1.-31.12.2022 | 20 
 

Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset  

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2022 Espoossa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja 
sen sisältämän konsernitilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle sekä hyväksyi kaikki hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemät 
ehdotukset. Yhtiökokous hyväksyi myös sille esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. 

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaettiin osinkona yhteensä 
0,94 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,47 euroa osakkeelta maksettiin 
osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 29.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä oli 6.5.2022. Osingon toinen erä 0,47 
euroa osakkeelta maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 oli 
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä oli 10.10.2022. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallituksen jäseniksi valittiin nykyisistä jäsenistä Pekka Ala-
Pietilä, Doug Baillie, William R. Barker, Anja Korhonen, Kerttu Tuomas, Sandra Turner ja Ralf K. Wunderlich, sekä uusina 
jäseninä Mercedes Alonso ja Heikki Takala seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous 
valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ala-Pietilän ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomaksen. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 160 000 
euroa, varapuheenjohtajalle 75 000 euroa ja muille jäsenille 62 000 euroa kullekin. Lisäksi yhtiökokous päätti, että 
hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten vuosipalkkiot maksetaan seuraavasti: tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajalle 15 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 000 euroa sekä henkilöstövaliokunnan 
puheenjohtajalle 5 000 euroa ja muille henkilöstövaliokunnan jäsenille 2 500 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että 
kokouspalkkioita maksetaan osallistuttujen hallituksen ja sen valiokuntien kokousten mukaisesti 1 500 euroa 
kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 1.1.–31.12.2022 valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 
Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Henrik Holmbom. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai 
muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omien osakkeiden hankintoja voidaan valtuutuksen nojalla toteuttaa myös 
suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2023 asti. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 10 000 000 
osaketta, mikä vastaa noin 9,3 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista, ja luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi 
olla yhteensä enintään 4 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,7 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Osakkeita 
voidaan valtuutuksen nojalla antaa myös suunnatusti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Merkittävän ja laaja-alaisen kustannusinflaation (mukaan lukien raaka-aineet, palkat, jakelu ja energia), kuluttajakysynnän 
heikkenemisen, raaka-aineiden saatavuuden sekä valuuttakurssimuutosten voidaan katsoa olevan konsernin 
liiketoimintaan liittyviä olennaisia lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä. Geopoliittiset, yleiset poliittiset, taloustilanteen 
tai rahoitusmarkkinoiden muutokset sekä Euroopan geopoliittisen kriisin mahdollinen eskaloituminen saattavat vaikuttaa 
kielteisesti konsernin strategian täytäntöönpanoon sekä liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen. Koronaviruspandemia 
saattaa edelleen aiheuttaa häiriöitä konsernin liiketoimintaedellytyksissä ja toimintaympäristössä sekä sen tuotteiden 
kysynnässä. Lisäksi luonnonmullistukset saattavat vaikuttaa negatiivisesti konsernin toimintaympäristöön. 
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Näkymät vuodelle 2023  

Konsernin liiketoimintaedellytysten odotetaan säilyvän suhteellisen vakaina toimintaympäristön jatkuvasta 
epävakaudesta huolimatta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä 
taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen. 

Osinkoehdotus 
Huhtamäki Oyj:n jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2022 oli 908 miljoonaa euroa (462 milj. euroa). Yhtiön hallitus 
ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 1,00 euroa (0,94 euroa) osakkeelta. 

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2023 

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 27.4.2023 klo 11.00 Scandic Marina Congress Centerissä, 
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.  

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2023 

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2023 seuraavasti:                          

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2023        27.4. 
Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023      20.7. 
Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023        20.10. 

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan 27.2.2023 alkavalla viikolla. 

 

Espoossa 8. helmikuuta 2023 

Huhtamäki Oyj 
Hallitus 
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Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 
     

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2022 Q4 2021 
     

Liikevaihto  4 479,0  3 574,9  1 103,6  999,5 
Hankinnan ja valmistuksen kulut -3 746,6  -2 980,4  -934,6  -840,1  
Bruttokate 732,4 594,4 169,0 159,4 
     
Liiketoiminnan muut tuotot 74,8 24,4 17,9 15,6 
Myynnin ja markkinoinnin kulut -99,6 -84,8 -24,3 -26,7 
Tutkimus ja kehitys -30,6 -25,7 -7,6 -7,5 
Hallinnon kulut -254,9 -207,6 -69,8 -58,4 
Liiketoiminnan muut kulut -16,8 -4,8 -7,0 2,2 
     
     
Liikevoitto 405,3 296,0 78,1 84,5 
Rahoitustuotot 11,0 4,0 2,9 1,7 
Rahoituskulut -64,2 -37,0 -19,1 -10,8 
Voitto ennen veroja 352,1 263,0 61,8 75,4 
Tuloverot -66,7 -60,3 -2,8 -16,4 
Tilikauden voitto 285,4 202,7 58,9 59,0 
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 276,2 198,8 56,3 57,9 
Määräysvallattomille omistajille 9,2 3,8 2,6 1,0 
     
euroa     
Emoyhtiön omistajille kuuluva osakekohtainen tulos 2,65 1,91 0,54 0,56 
Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos 2,64 1,91 0,54 0,56 
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Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 
     

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2022 Q4 2021 
Tilikauden voitto 285,4 202,7 58,9 59,0 
     
Muut laajan tuloksen erät:     
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 44,1 35,7 44,1 35,5 
Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi -16,3 -8,0 -16,3 -7,9 
Yhteensä 27,8 27,8 27,8 27,6 
     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi     
Muuntoerot 108,7 117,8 -197,8 48,1 
Nettosijoitusten suojaukset -14,7 -17,9 18,8 -6,7 
Rahavirran suojaukset 17,4 4,9 -3,8 0,5 
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi -3,4 -1,1 -1,5 -0,1 
Yhteensä 108,0 103,8 -184,2 41,8 
     
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 135,8 131,5 -156,4 69,3 
Laaja tulos 421,2 334,2 -97,5 128,3 
     
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille 413,6 330,1 -96,0 127,5 
Määräysvallattomille omistajille 7,5 4,1 -1,5 0,8 
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Konsernitase (IFRS) 
   

milj. euroa 31.12.2022 31.12.2021 
VARAT     
Pitkäaikaiset varat   
Liikearvo 1 035,0 1 000,9 
Muut aineettomat hyödykkeet 117,9 121,5 
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1 735,8 1 674,1 
Muut sijoitukset 2,4 2,2 
Pitkäaikaiset rahoitussaamiset 0,9 2,0 
Laskennalliset verosaamiset 48,4 55,1 
Eläkesaatavat 57,8 67,6 
Muut saamiset 9,4 5,6 
 3 007,7 2 929,1 
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 755,4 665,7 
Lyhytaikaiset rahoitussaamiset 14,9 1,9 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 20,1 22,0 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 709,4 744,9 
Rahavarat 309,4 178,7 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 4,3 - 
 1 813,6 1 613,1 
Varat yhteensä 4 821,3 4 542,2 
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Osakepääoma 366,4 366,4 
Ylikurssirahasto 115,0 115,0 
Omat osakkeet -31,2 -31,2 
Muuntoerot -7,1 -102,4 
Arvonmuutos- ja muut rahastot -30,4 -72,4 
Voittovarat 1 429,4 1 245,3 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 842,2 1 520,7 
Määräysvallattomien omistajien osuus 80,0 76,5 
Oma pääoma yhteensä 1 922,2 1 597,2 
   
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset velat 1 403,9 1 275,6 
Laskennalliset verovelat 133,3 131,9 
Eläkevelvoitteet 136,7 197,2 
Varaukset 13,3 13,1 
Muut pitkäaikaiset velat 4,3 5,1 
 1 691,4 1 622,8 
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset velat   

Pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennykset 168,9 157,1 
Lyhytaikaiset lainat 223,2 270,1 

Varaukset 9,8 4,7 
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 70,8 55,0 
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 734,9 835,3 
 1 207,7 1 322,2 
Velat yhteensä 2 899,1 2 945,0 
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 821,3 4 542,2 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) 
           

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 

milj. euroa  O
sa

ke
pä

äo
m

a 

Yl
ik

ur
ss

ira
ha

st
o 

O
m

at
 o

sa
kk

ee
t 

M
uu

nt
oe

ro
t 

Ar
vo

nm
uu

to
s-

 ja
 

m
uu

t r
ah

as
to

t 

Ke
rt

yn
ee

t 
vo

itt
ov

ar
at

 

Yh
te

en
sä

 

M
ää

rä
ys

va
lla

tt
om

ie
n 

om
ist

aj
ie

n 
os

uu
s 

O
m

a 
pä

äo
m

a 
yh

te
en

sä
 

 
            

Oma pääoma 1.1.2021   366,4 115,0 -31,3 -202,3 -103,8 1 140,1 1 284,1 80,4 1 364,5  

Maksetut osingot        -96,0 -96,0  -96,0  

Osakeperusteiset maksut     0,1   5,4 5,6  5,6  

Tilikauden laaja tulos      99,8 31,4 198,8 330,1 4,1 334,2  
Määräysvallattomien omistajien osuuksien 
hankinnat        -3,0 -3,0 -8,0 -11,0  

Muut muutokset        0,0 0,0 -0,0 -0,0  

Oma pääoma 31.12.2021   366,4 115,0 -31,2 -102,4 -72,4 1 245,3 1 520,7 76,5 1 597,2  

Maksetut osingot        -98,1 -98,1  -98,1  

Osakeperusteiset maksut        13,8 13,8  13,8  

Tilikauden laaja tulos      95,4 42,0 276,2 413,6 7,5 421,2  
Määräysvallattomien omistajien osuuksien 
hankinnat        -2,0 -2,0 -0,3 -2,3  

Muut muutokset        -5,7 -5,7 -3,7 -9,4  

Oma pääoma 31.12.2022   366,4 115,0 -31,2 -7,1 -30,4 1 429,4 1 842,2 80,0 1 922,2  
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Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) 
     

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2022 Q4 2021 
     
Tilikauden voitto* 285,4 202,7 58,9 59,0 
Oikaisut* 291,8 267,1 67,5 65,0 

Poistot* 209,7 173,7 52,4 48,1 
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot* 1,2 -3,8 1,5 -5,7 
Rahoitustuotot ja -kulut* 53,2 33,0 16,3 9,1 
Tuloverot* 66,7 60,3 2,8 16,4 
Muut oikaisut* -38,9 4,0 -5,6 -2,9 

Vaihto-omaisuuden muutos* -98,0 -105,0 96,5 -21,1 
Korottomien saamisten muutos* 20,6 -150,2 116,3 -27,1 
Korottomien velkojen muutos* -83,6 116,4 -114,6 25,2 
Saadut osingot* 0,2 0,2 0,0 0,1 
Saadut korot* 20,6 2,2 2,3 0,8 
Maksetut korot* -36,0 -25,4 0,0 -12,1 
Muut rahoituserät* -8,2 -2,4 -1,4 -1,4 
Maksetut verot* -71,3 -82,8 -23,1 -39,4 
Liiketoiminnan nettorahavirta 321,4 222,7 202,4 48,9 
     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin* -318,5 -259,4 -133,2 -112,2 
Käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot* 8,2 10,5 2,1 9,1 
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynnit 149,2 - - - 
Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen hankinnat -2,2 -365,2 -2,2 -10,7 
Muiden sijoitusten muutos 0,5 - -0,5 - 
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys 1,3 1,8 0,4 0,1 
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys - -0,4 - -0,2 
Lyhytaikaisten lainasaamisten vähennys 62,6 7,0 60,3 0,7 
Lyhytaikaisten lainasaamisten lisäys -75,7 -1,4 -6,8 -0,6 
Investointien nettorahavirta -174,6 -607,0 -79,9 -113,5 
     
Pitkäaikaisten lainojen nostot 917,5 621,3 44,7 7,4 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -623,8 -257,3 -68,2 2,2 
Lyhytaikaisten lainojen muutos -214,9 -15,8 -49,7 6,4 
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat -2,3 -15,1 - - 
Maksetut osingot -98,1 -96,0 -49,1 -48,0 
Rahoituksen nettorahavirta -21,6 237,1 -122,3 -32,0 
     
Rahavarojen muutos 130,8 -136,8 -14,3 -92,7 
Rahavirrasta johtuva 125,2 -147,2 0,3 -96,7 
Valuuttakurssivaikutus 5,6 10,4 -14,7 4,0 
     
Rahavarat tilikauden alussa 178,7 315,5 323,8 271,4 
Rahavarat tilikauden lopussa 309,4 178,7 309,4 178,7 
     
Vapaa rahavirta (sisältää tähdellä * merkityt erät) 11,1 -26,1 71,3 -54,1 
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Tilinpäätöstiedotteen liitetiedot 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Alla mainittuja laadintaperiaatteiden 
muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2021 
tilinpäätös. Seuraavat uudet ja muutetut standardit ja tulkinnat on otettu käyttöön 1.1.2022. Muutoksilla ei ollut 
olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen: 

• Muutos IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Muutokset päivittävät vanhentuneet viittaukset käsitteelliseen 
viitekehykseen. 

• Muutos IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Muutosten mukaan keskeneräisen aineellisen hyödykkeen 
käytöstä syntyneiden tuotteiden myyntituotot ja niihin liittyvät valmistusmenot tulee kirjata tulosvaikutteisesti. 

•  Muutos IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat. Muutoksilla selvennetään, että kun tappiollista sopimusta 
koskeva varaus kirjataan väistämättä aiheutuvien menojen perusteella, näihin menoihin sisällytetään välittömien 
lisämenojen lisäksi myös kohdistettu osuus muista välittömistä menoista. 

• Vuosittaiset muutokset (2018–2020). Vuosittaiset muutokset sisältävät pienempiä muutoksia neljään standardiin. 

COVID-19 

Kuvaus COVID-19 vaikutuksista liiketoimintaan löytyy tilinpäätöstiedotteen kappaleesta ’COVID-19 vaikutukset’. 

Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset ja Venäjän toimintojen myynti 

Huhtamäki ilmoitti 2.9.2022 myyneensä Venäjän liiketoimintonsa Espetina Ltd:lle. Espetina on Alexander Govorin ja Iury 
Kushnerovin omistama holding-yhtiö. Transaktio on saatu päätökseen. Nettovelaton kauppahinta on 151 miljoonaa 
euroa. Myynnin seurauksena Huhtamäki kirjasi 44,5 miljoonan euron myyntivoiton kolmannella ja neljännellä 
vuosineljänneksellä. Yrityskauppaan kuului neljä tuotantoyksikköä Venäjällä, jotka työllistävät 724 henkilöä. Venäjän 
toimintojen liikevaihto oli viime vuonna 99,5 miljoonaa euroa, mikä on alle kolme prosenttia konsernin liikevaihdosta. 
Venäjällä sijaitsevat tehtaat ovat pääosin palvelleet paikallista markkinaa, joskin pieni osa tuotannosta on mennyt vientiin. 
Divestoinnin myötä Huhtamäellä ei ole enää toimintoja Venäjällä.  

Huhtamäellä on toimintaa sekä Ukrainassa että Venäjällä mutta ei Valko-Venäjällä. Ukrainassa yhtiöllä on yksi tehdas, 
joka on palvellut lähinnä paikallisia markkinoita. Vuoden 2021 liikevaihdolla oli vain vähäinen vaikutus konsernitason 
liikevaihtoon. 
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Segmentit 

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-laskentaperiaatteiden mukaisesti. Liikevoiton alapuolisia eriä - rahoituseriä ja 
veroja - ei kohdisteta segmenteille. Täsmäytyslaskelmia ei ole esitetty, koska raportoitavien segmenttien liikevaihto ja 
liikevoitto muodostavat konsernin liikevaihdon ja liikevoiton. 

Liikevaihto 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 1 107,3 266,3 299,5 288,1 253,4 937,8 252,6 243,4 235,0 
  Segmenttien välinen liikevaihto 3,4 0,4 1,0 0,7 1,3 4,0 1,4 1,3 0,6 
North America 1 464,1 383,2 371,8 373,2 335,9 1 156,1 313,3 293,7 293,9 
  Segmenttien välinen liikevaihto 4,2 0,4 0,6 1,6 1,6 4,2 1,4 0,7 1,3 
Flexible Packaging 1 551,4 366,7 417,8 391,0 376,0 1 165,6 348,4 282,4 269,3 
  Segmenttien välinen liikevaihto 6,7 2,4 2,9 -0,2 1,7 0,9 -3,6 1,5 1,4 
Fiber Packaging 356,2 87,4 89,4 95,0 84,4 315,4 85,1 77,0 78,8 
  Segmenttien välinen liikevaihto 6,8 -0,0 -0,1 0,4 6,5 18,3 6,3 6,3 1,6 
Segmenttien välisen liikevaihdon eliminointi -21,1 -3,2 -4,4 -2,5 -11,1 -27,4 -5,5 -9,8 -5,0 
Yhteensä 4 479,0 1 103,6 1 178,4 1 147,3 1 049,7 3 574,9 999,5 896,4 876,9 

 
Liikevoitto 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 121,7 19,3 55,1 21,8 25,5 78,5 26,6 20,0 18,5 
North America 165,9 43,4 41,8 41,9 38,8 137,3 32,8 35,7 37,6 
Flexible Packaging 82,2 9,5 21,5 24,7 26,6 63,6 21,4 6,7 14,9 
Fiber Packaging 58,0 12,8 25,3 12,5 7,5 35,2 10,3 7,8 7,8 
Muut toiminnot -22,7 -7,0 -6,5 -4,3 -4,9 -18,7 -6,6 -5,3 -3,8 
Yhteensä 405,3 78,1 137,1 96,5 93,5 296,0 84,5 64,9 75,0 

 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 16,0 -4,9 24,4 -3,5 -0,0 0,8 7,1 -0,7 -1,4 
North America -5,6 -5,6 - - -0,0 -1,9 -1,1 -0,1 -0,6 
Flexible Packaging -15,9 -6,0 -4,8 -2,3 -2,8 -16,1 -3,1 -10,3 -1,6 
Fiber Packaging 18,1 1,7 16,7 -0,3 -0,0 -1,1 -0,5 -0,1 -0,5 
Muut toiminnot -2,4 -0,4 -0,7 -0,1 -1,1 -1,0 -0,1 -0,1 -0,7 
Yhteensä 10,2 -15,3 35,6 -6,2 -4,0 -19,3 2,3 -11,4 -4,9 

 

Käyttökate 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 182,3 33,8 71,0 37,1 40,4 133,8 38,9 34,2 31,7 
North America 224,3 58,7 57,0 56,3 52,3 188,2 46,1 48,6 50,1 
Flexible Packaging 146,8 26,1 37,7 40,6 42,4 106,6 37,1 16,5 22,6 
Fiber Packaging 81,3 17,9 31,2 18,6 13,5 57,0 16,1 13,4 13,1 
Muut toiminnot -19,8 -6,1 -6,3 -3,4 -4,0 -16,0 -5,6 -4,7 -3,2 
Yhteensä 614,9 130,5 190,6 149,2 144,6 469,6 132,5 108,0 114,3 

 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät käyttökatteessa 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 16,0 -4,9 24,4 -3,5 -0,0 0,7 4,8 -0,7 -1,4 
North America -5,6 -5,6 - - -0,0 -1,9 -1,1 -0,1 -0,6 
Flexible Packaging -8,1 -3,5 -3,1 -0,6 -0,8 -15,4 -0,8 -10,1 -3,5 
Fiber Packaging 18,2 1,8 16,7 -0,3 -0,0 -1,2 -0,5 -0,1 -0,5 
Muut toiminnot -2,4 -0,4 -0,7 -0,1 -1,1 -1,0 -0,1 -0,1 -0,7 
Yhteensä  18,0 -12,7 37,3 -4,6 -2,0 -18,7 2,2 -11,2 -6,8 
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Poistot 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 60,6 14,5 15,9 15,3 14,8 55,3 12,3 14,2 13,2 
North America 58,4 15,3 15,2 14,3 13,6 50,9 13,3 12,9 12,5 
Flexible Packaging 64,6 16,6 16,2 16,0 15,8 42,9 15,7 9,8 7,7 
Fiber Packaging 23,3 5,1 6,0 6,1 6,0 21,8 5,8 5,6 5,4 
Muut toiminnot 2,9 0,9 0,2 1,0 0,9 2,8 0,9 0,6 0,6 
Yhteensä  209,7 52,5 53,4 52,7 51,1 173,7 48,1 43,1 39,3 

 
Segmenteille kohdistetut nettovarat1 

        

milj. euroa Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 965,4 967,1 1 011,2 972,3 930,9 848,2 841,1 
North America 1 013,2 1 058,8 972,9 918,9 838,1 796,8 793,8 
Flexible Packaging 1 407,1 1 573,5 1 473,1 1 418,8 1 272,7 1 321,8 824,7 
Fiber Packaging 294,4 254,4 305,7 264,9 272,8 274,1 261,7 

1 Nettovarat sisältävät seuraavat tase-erät: aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin, muut pitkäaikaiset saamiset, 
vaihto-omaisuuden, myynti- ja muut saamiset (poislukien kertyneet korkosaamiset), muut pitkäaikaiset velat sekä osto- ja muut lyhytaikaiset velat 
(poislukien kertyneet korkovelat). 

Investoinnit 
          

milj. euroa Q1-Q4 2022 Q4 2022 Q3 2022 Q2 2022 Q1 2022 Q1-Q4 2021 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 
Foodservice Europe-Asia-Oceania 118,9 41,2 19,9 19,6 38,1 85,0 40,5 19,2 15,4 
North America 99,8 49,5 17,8 16,2 16,2 70,6 36,2 12,0 12,8 
Flexible Packaging 68,2 32,9 13,9 7,0 14,4 46,0 12,7 13,6 11,5 
Fiber Packaging 31,2 9,5 5,5 8,7 7,4 56,2 22,2 17,1 11,6 
Muut toiminnot 0,4 0,0 0,1 0,0 0,2 1,7 0,5 0,4 0,5 
Yhteensä  318,5 133,2 57,4 51,5 76,4 259,4 112,2 62,3 51,8 
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Liiketoimintojen yhdistäminen 
 
23.9.2021 Huhtamäki saattoi päätökseen Elif Holding A.Ş:n (Elif) yritysoston. Elif on merkittävä vastuullisten 
joustopakkausten toimittaja maailmanlaajuisille kuluttajatuoteyhtiöille ja yhtiö toimii Turkissa ja Egyptissä. Liiketoiminta 
raportoidaan osana Huhtamäen joustopakkausliiketoimintaa 23.9.2021 alkaen. 

Raportointikauden lopussa Huhtamaki on saanut valmiiksi hankinnan alkuperäisen kirjanpitokäsittelyn. Hankitut varat ja 
vastattavaksi otetut velat on kirjattu oheisilla hankintahetken arvoilla: 
    

milj. euroa     
Muut aineettomat hyödykkeet  78,5  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   96,8  

Vaihto-omaisuus   58,7  

Myyntisaamiset ja muut saamiset  53,4  

Rahavarat  28,4  

Varat yhteensä   315,8  
     

Korolliset velat  111,3  
Laskennalliset verovelat   33,0  

Ostovelat ja muut velat   35,3  

Velat yhteensä   179,5  
     
Nettovarallisuus yhteensä   136,3  

Liikearvo   222,0  

Vastike   358,3  

Vastike, rahana maksettu   358,3  

 
    

milj. euroa     
Kauppahinta, rahana maksettu   -358,3  

Hankinnan kohteiden rahavarat  28,4  

Hankintaan liittyvät kulut   -9,2  

Nettorahavirtavaikutus hankinnasta   -339,0  
 
 

Muita tietoja 
Avainluvut 
   

 Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021 
Oma pääoma osaketta kohti (EUR) 17,65 14,57 
ROE -% (12 kk liukuva) 15,7 % 13,9 % 
ROI -% (12 kk liukuva) 11,4 % 10,6 % 
Nettovelka 1 470,8 1 520,2 
Velkaantumisaste (gearing) 0,77 0,95 
Henkilöstö 18 927 19 564 
Voitto ennen veroja (milj. euroa, 12 kk liukuva) 352,1 263,0 
Poistot aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä (milj. euroa) 190,4 164,4 
Poistot aineettomista hyödykkeistä (milj. euroa)  19,3 9,3 

 
Vastuut 
   

milj. euroa 31.12.2022 31.12.2021 
Investointisitoumukset 115,9 81,4 
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Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat 
   

milj. euroa 31.12.2022 31.12.2021 
Johdannaisvarat   

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 2,7 1,8 
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 11,3 - 
Valuuttatermiinit, rahoitukseen liittyvä 9,9 19,5 
Valuuttaoptiot, transaktioriskin suojaus - - 
Koronvaihtosopimukset 7,0 0,9 

Muut sijoitukset 2,4 2,2 
Johdannaisvelat   

Valuuttatermiinit, transaktioriskin suojaus 2,4 0,6 
Valuuttatermiinit, translaatioriskin suojaus 1,1 5,4 
Valuuttatermiinit, rahoitukseen liittyvä 7,3 9,5 
Valuuttaoptiot, transaktioriskin suojaus - - 
Koronvaihtosopimukset 6,2 1,8 
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset - 0,7 

 
Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot on johdettu epäsuorasti markkinahinnoista. Muihin sijoituksiin sisältyy 
noteerattuja ja noteeraamattomia osakkeita. Noteeratut osakkeet on arvostettu käypään arvoon. Noteeraamattomat osakkeet esitetään 
hankintahintaan, koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavilla. 

Korolliset velat 
      

   31.12.2022 31.12.2021 
milj. euroa   Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot 
Pitkäaikaiset   1 403,9 1 360,7 1 275,6 1 251,7 
Lyhytaikaiset   392,2 392,0 427,2 427,2 
Yhteensä   1 796,0 1 752,6 1 702,8 1 678,9 
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Valuuttojen muunnoskurssit 
Valuuttojen kuukauden lopun muunnoskurssit ovat kuukauden viimeistä arkipäivää edeltävän päivän kursseja. 
        

Tuloslaskelma, keskikurssi:  Tase, kuukauden lopun kurssi: 
   Q1-Q4 2022 Q1-Q4 2021   31.12.2022 31.12.2021 
AUD 1 =    0,6591  0,6350  AUD 1 =  0,6306  0,6413 
GBP 1 =    1,1731  1,1625  GBP 1 =  1,1293  1,1915 
INR 1 =    0,0121  0,0114  INR 1 =  0,0113  0,0119 
RUB 1 =    0,0129  0,0115  RUB 1 =  0,0167  0,0118 
THB 1 =    0,0271  0,0264  THB 1 =  0,0271  0,0264 
USD 1 =    0,9486  0,8447  USD 1 =  0,9391  0,8823 

 
 

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
   

IFRS:n mukaiset tunnusluvut   

Emoyhtiön omistajille kuuluva 
osakekohtainen tulos =   Tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus 

Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

Emoyhtiön omistajille kuuluva laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos =   Laimennettu tilikauden voitto - määräysvallattomien omistajien osuus 

Laimennettu ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä 

   
Vaihtoehtoiset tunnusluvut    

Käyttökate =   Liikevoitto + poistot 

Velkaantumisaste (gearing) =    Korolliset nettovelat 
Oma pääoma yhteensä 

Sidotun pääoman tuotto (RONA) =   100 x Liikevoitto (12 kk liukuva) 
Nettovarat (12 kk liukuva) 

Operatiivinen rahavirta =   Oikaistu liikevoitto + poistot - investoinnit + käyttöomaisuuden myynnit 
+/- vaihto-omaisuuden, myyntisaamisten ja ostovelkojen muutos 

Oma pääoma osaketta kohti =   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä kauden lopussa 

Oman pääoman tuotto (ROE) =   100 x Tilikauden voitto (12 kk liukuva) 
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin) 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =   100 x (Voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) (12 kk liukuva) 
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimääräisinä) 

Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu =   Liikevaihdon kasvu ilman valuuttakurssimuutoksia, hankintoja ja yritysmyyntejä 

    
Yllä kerrottujen IFRS:n mukaisten ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen lisäksi Huhtamäki saattaa käyttää raporteissaan oikaistuja tunnuslukuja, jotka on 
johdettu IFRS:n mukaisista tai vaihtoehtoisista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Oikaistut tunnusluvut 
eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan niitä käytetään IFRS-tunnuslukujen lisäksi. 

    

   
   

Huhtamäki Oyj, Revontulenkuja 1, 02100 Espoo 
Puhelin 010 686 7000, Faksi 010 686 7992, www.huhtamaki.com 

 Kotipaikka: Espoo, Y-tunnus: 0140879-6  
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