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Oriola Oyj:n pörssitiedote 28.4.2017 klo 8.30 
 
Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 
 
Taloudellinen kehitys tammi–maaliskuussa 2017 
 

• Laskutus laski 2,6% (kasvoi 5,2)%  ja oli 812,5 (834,4) miljoonaa euroa 
• Liikevaihto laski 4,9% (laski 2,4)% ja oli 381,7 (401,3) miljoonaa euroa 
• Oikaistu käyttökate laski 7,9% (kasvoi 7,6)% ja oli 18,5 (20,1) miljoonaa euroa  
• Oikaistu liikevoitto oli 11,6 (13,9) miljoonaa euroa. 
• Tammi–maaliskuu tulos oli 8,0 (10,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,06) euroa 

 
Näkymä vuodelle 2017 
 
Oriolan vuonna 2015 aloitettu kehitysohjelma jatkuu arviolta vuoden 2018 loppuun asti. Kehityshankkeiden 
kustannukset sekä Ruotsin vähittäiskaupan, erityisesti verkkokaupan, kiristynyt kilpailu rasittavat vuoden 
2017 kannattavuutta. 
 
Oikaistun liikevoiton, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla. 
 
Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: 
 
Vuoden 2017 alkua leimasi kireä kilpailu Ruotsin vähittäiskauppamarkkinoilla. Tämä vaikutti erityisesti 
kuluttajatuotteissa. Kehitämme ja parannamme kilpailukykyämme Kuluttaja-liiketoiminnassa useilla 
reseptilääkkeiden saatavuuteen, aiempaa virtaviivaisempaan alueelliseen organisaatioon ja hinnoitteluun 
keskittyvillä ohjelmilla. Kehitämme myös aktiivisesti apteekkiketjuamme ja verkkokauppaamme. Näillä 
ohjelmilla tulee olemaan positiivinen vaikutus toisen vuosineljänneksen loppupuolelta alkaen.   
 
Palvelut-liiketoiminnasta Abbvien lääkejakelusopimuksen päättyminen Ruotsissa näkyi odotetusti 
liikevaihdon laskuna. Tätä tasoittaa koko vuoden 2017 osalta Medan jakelun käynnistyminen Ruotsissa 
toisen vuosineljänneksen aikana. Logistiikan korkea tehokkuus tuki kannattavuutta. Uusi 
tietojärjestelmämme otetaan käyttöön Suomessa kesäkuussa.  
 
Terveydenhuolto-liiketoiminnassa alkoi uusi, Norrlandin alueen kattava annosjakelusopimus. Sopimuksen 
perusteella suoritamme annosjakelun noin 19 000 potilaalle, mikä lähes kaksinkertaistaa 
annosjakeluvolyymimme Ruotsissa. Annostuotannon käynnistäminen vaikutti negatiivisesti ensimmäisen 
neljänneksen tulokseen, mutta sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus vuoden 2017 toisella 
vuosipuoliskolla.  
 
Aiomme tulla Suomen kuluttajamarkkinoille perustamalla yhdessä Kesko Oyj:n kanssa uudenlaisen, koko 
Suomen kattavan terveys-, kauneus- ja hyvinvointimyymälöiden ketjun. Yhteisyrityksen perustamisesta 
tiedotettiin maaliskuussa 2017, ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. 
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Avainluvut 2017 2016 Muutos 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12 
Laskutus 812,5 834,4 -2,6 3 420,0 
Liikevaihto 381,7 401,3 -4,9 1 642,1 
Oikaistu Käyttökate 1) 18,5 20,1 -7,9 86,8 
Oikaistu Käyttökate, % 4,9 5,0   5,3 
Oikaistu liikevoitto 1) 11,6 13,9 -16,9 61,1 
Liikevoitto 11,1 13,9 -20,4 58,8 
Oikaistu liikevoitto %  3,0 3,5  3,7 
Liikevoitto % 2,9 3,5  3,6 
Tilikauden tulos 8,0 10,1 -20,7 42,8 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,06 -20,8 0,24 
Liiketoiminnan nettorahavirta -14,6 -26,8  40,1 
Bruttoinvestoinnit 13,5 25,6  88,8 

     
Tase yhteensä 908,4 950,5  925,4 
Korolliset nettovelat 100,7 50,9  72,3 
Nettovelkaantumisaste, %  53,5 28,2  35,2 
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate 1,1 0,6  0,8 

     
Oma pääoma/osake, EUR  1,04 1,00  1,13 
Omavaraisuusaste, % 21,2 19,6  22,7 
Oman pääoman tuotto, %  17,2 23,2  21,4 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  14,3 18,3  17,8 
Osakkeita keskimäärin, tkpl 2) 181 389 181 362  181 389 

     
Henkilömäärä keskimäärin 2 851 2 404  2 582 
Henkilömäärä kauden lopussa 2 865 2 425  2 821 

     
1) Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”    
2) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita    

 
Julkistamismenettely 
 
Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksesta. 
Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös 
Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat. 

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen 
 
Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 
28.4.2017 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Bulsa, Simonkatu 9, 00100 Helsinki. 
 
Oriola Oyj järjestää puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 14.00 puh. +44 20 3059 8125. 
Soitettaessa tulee antaa tunnus "Oriola". Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä 
yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat. Puhelinkokouksen kieli on englanti. 
 
Seuraava taloudellinen katsaus 
 
Oriola Oyj julkistaa puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2017 21.7.2017. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Eero Hautaniemi 
toimitusjohtaja  
puh. 010 429 2109 
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com 
 

http://www.oriola-kd.com/sijoittajat
mailto:eero.hautaniemi@oriola.com
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Sari Aitokallio 
talous- ja rahoitusjohtaja 
puh. 010 429 2112 
sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com 
 
Jakelu 
 
NASDAQ Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
 
Julkaisija: Oriola Oyj,  
Konserniviestintä 
Orionintie 5, 02200 Espoo 
www.oriola.com 
 
 
Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017 
 
Konsernin liikevaihto ja tulos tammi–maaliskuu 2017 
 
Oriolan liikevaihto laski 4,9 (laski 2,4) % 381,7 (401,3) miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto laski 16,9 % 
(kasvoi 6,2 %) 11,6 (13,9) miljoonaan euroon. Liikevoittoon kohdistuvat oikaisuerät olivat -0,5 (-) miljoonaa 
euroa, ja liikevoitto oli 11,1 (13,9) miljoonaa euroa.  
 
Laskutus laski 2,6 (kasvoi 5,2) % johtuen lääkkeiden jakelusopimusten muutoksista Ruotsissa. Kannattavuus 
heikkeni Ruotsin vähittäiskaupassa ja pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Terveydenhuolto -
liiketoiminnoissa. 
 
Katsauskauden liikevaihto vertailukelpoisella Ruotsin kruunun valuuttakurssilla oli 387,1 miljoonaa euroa. 
Ruotsin kruunun heikentyminen vertailukaudesta heikensi liikevoittoa 0,2 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto 
vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 11,7 miljoonaa euroa. 
 
Oriolan nettorahoituskulut olivat 0,9 (1,0) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 8,0 (10,1) miljoonaa euroa. 
Tuloverot tammi-maaliskuussa olivat 2,2 (2,8) miljoonaa euroa, mikä vastaa 21,8 (22,0) % efektiivistä 
verokantaa. Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,06) euroa.  
 
Raportoitavat segmentit 
 
Oriolan raportoitavat segmentit ovat Kuluttaja, Palvelut ja Terveydenhuolto. 
 
Kuluttaja 
 
Kuluttaja-segmentti keskittyy kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tarpeisiin, tuotteisiin ja palveluihin. 
Liiketoiminta käsittää vähittäiskaupan Ruotsissa, Suomessa ja Latviassa. Liikevaihdosta yli 90 % tulee 
Ruotsin vähittäiskaupasta. 
 
Avainluvut 2017 2016 Muutos 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12 
Laskutus 202,1 203,9 -0,9 811,5 
Liikevaihto 197,3 199,2 -1,0 792,5 
Oikaistu liikevoitto  5,3 7,7 -30,3 33,4 
Oikaistu liikevoitto %  2,7 3,9  4,2 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 1 680 1 616   1 668 

     
Tammi–maaliskuu 2017 
 
Kuluttaja-segmentin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto Ruotsin kruunuissa pysyi 
vertailuvuoden tasolla. Kannattavuutta heikensivät kiristynyt kilpailu, markkinointikampanjoiden ajoitus sekä 
vuonna 2016 perustetut uudet apteekit. 
 
Ruotsin lääkkeiden, reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi tammi-
maaliskuussa 3,3 (5,2) % Ruotsin kruunuissa (lähde: Apoteksförening). Ruotsin apteekkien kokonaismäärä 

mailto:sari.aitokallio@oriola.com
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kasvoi kahdella apteekilla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, ja katsauskauden lopussa Ruotsissa 
oli yhteensä 1,396 (1 372) apteekkia.  
 
Oriolan markkinaosuus lääkkeiden, reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskaupassa 
Ruotsissa tammi-maaliskuussa 2017 oli 17,8 (18,4) % (lähde: Apoteksförening). Reseptivapaiden lääkkeiden 
ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden osuus myynnistä Ruotsissa oli 26,3 (27,0) %. Oriolalla oli 
katsauskauden lopussa yhteensä 327 (314) apteekkia, joista 325 (312) oli Ruotsissa ja 2 (2) Latviassa. 
Tammi–maaliskuun 2017 nettolisäys oli yksi apteekki. 
 
Kiristynyt kilpailu haastoi Oriolan markkinaosuutta Ruotsissa tiettyissä terveydenhuollon kuluttajatuotteiden 
kategorioissa, joissa Oriolalla on perinteisesti ollut vahva asema. Samalla lisääntynyt hintatietoisuus on 
siirtänyt näiden tuotteiden kauppaa yhä enemmän verkkoon. Reseptilääkkeiden markkinaosuus pysyi 
suunnilleen vuoden 2016 tasolla. 
 
Liikevaihto laski 1,0 (kasvoi 3,3) % 197,3 (199,2) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein 
laskettuna liikevaihto kasvoi 0,9 %. Oikaistu liikevoitto laski 30,3 (kasvoi 0,9) % ja oli 5,3 (7,7) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto laski 29,0 %.  
 
Maaliskuussa 2017 Oriola Oyj ja Kesko ilmoittivat perustavansa uuden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
keskittyvän kauppaketjun Suomeen. Tavoitteena on ensivaiheessa rakentaa 100 myymälän ketju ja 
verkkokauppa. Oriola ja Kesko tulevat alkuvaiheessa investoimaan uuteen perustettavaan yhtiöön yhteensä 
noin 25 miljoonaa euroa. Yhtiöt ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta ja hakeneet 
kilpailuviranomaisten hyväksyntää hankkeelle. 
 
Palvelut 
 
Palvelut-segmentti tarjoaa räätälöityjä palveluita lääkeyrityksille ja apteekeille Ruotsissa, Suomessa ja 
Baltian maissa. Lisäksi Palvelut-segmentti tarjoaa laajan valikoiman terveydenhuollon kuluttajatuotteita 
vähittäiskaupalle sekä Suomessa että Baltian maissa.  
 
Avainluvut 2017 2016 Muutos 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12 
Laskutus 680,3 717,5 -5,2 2 934,6 
Liikevaihto 254,4 289,1 -12,0 1 175,8 
Oikaistu liikevoitto  8,2 8,5 -3,2 34,7 
Oikaistu liikevoitto %  3,2 2,9  2,9 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 996 715   989 

 
Tammi–maaliskuu 2017 
 
Palvelut-segmentin laskutus laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä johtuen Abbvien jakelusopimuksen 
päättymisestä Ruotsissa. Kannattavuus parani logistiikan tehokkuuden lisääntyessä. 
 
Ruotsin lääkemarkkina tukkuhinnoin tarkasteltuna kasvoi tammi-maaliskuussa 4,7 (3,8) % Ruotsin 
kruunuissa (lähde: Reveal). Oriolan markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli yhtiön arvion 
mukaan noin 34 (40) %.  

Suomen lääkemarkkina tukkuhinnoin tarkasteltuna kasvoi tammi-maaliskuussa 2017 1,8 % (2,4) % (lähde: 
Lääketietokeskus). Oriolan markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 47 (46) % (lähde: ATY).   

Palvelut-segmentin laskutus laski edellisvuodesta 5,2 (kasvoi 5,6) % ja oli 680,3 (717,5) miljoonaa euroa. 
Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 4,1 (kasvoi 5,2) %. Liikevaihto laski 12,0 (laski 
4,2) % ja oli 254,4 (289,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 
10,9 %. Oikaistu liikevoitto laski 3,2 (kasvoi 19,6) % ja oli 8,2 (8,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin 
valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto laski 2,5 %.  
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Terveydenhuolto 
 
Terveydenhuolto-segmentti tarjoaa palveluita sairaaloille, terveyskeskuksille ja muille terveydenhuoltoalan 
toimijoille. Liiketoiminta tarjoaa lääke- ja annosjakelupalveluita julkisille ja yksityisille asiakkaille Ruotsissa 
sekä annosjakelupalveluita apteekeille Suomessa. 
  
Avainluvut 2017 2016 Muutos 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12 
Laskutus 14,2 5,0 186,4 36,3 
Liikevaihto 14,1 5,0 184,2 36,2 
Oikaistu liikevoitto  -0,5 -0,6 20,2 -1,0 
Oikaistu liikevoitto %  -3,3 -11,7  -2,7 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 142 55   120 

 
Tammi–maaliskuu 2017 
 
Terveydenhuolto-segmentin liikevaihto oli 14,2 (5,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,5 (-0,6) 
miljoonaa euroa. Svensk dos- ja PharmaService -hankintojen kauppahinnan kohdistamisesta johtuvat 
aineettoman käyttöomaisuuden poistot heikensivät tulosta 0,5 (0,3) miljoonaa euroa.  
 
Norrlandin alueen annosjakelua koskeva sopimus alkoi helmikuussa 2017 ja kattaa jakelun noin 19 000 
henkilölle. Oriola suorittaa annosjakelua noin 67 000 henkilölle Ruotsissa ja Suomessa. 
 
Tase, kassavirta ja rahoitus 
 
Oriolan taseen loppusumma 31.3.2017 oli 908.4 (950,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön osakkeenomistajille 
kuuluva oma pääoma oli 188,3 (180,9) miljoonaa euroa. Rahavarat olivat 26,0 (95,6) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2017 oli -14,6 (-26,8) miljoonaa euroa, josta 
käyttöpääoman muutos oli -22,9 (-46,0) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -13,9 (-16,2) 
miljoonaa euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli -6,2 (16,6) miljoonaa euroa. 
 
Oriolan korolliset velat 31.3.2017 olivat 126,8 (146,6) miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia velkoja oli 84.5 (67,2) 
miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia velkoja oli 42,2 (79,4) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset velat koostuvat pääosin 
syndikoiduista pankkilainoista 10,5 (10,8), liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista 9,0 (40,0) ja 
suomalaisilta apteekeilta saaduista hankintaennakoista 21,2 (26,0) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat 
olivat 100,7 (50,9) miljoona euroa, ja nettovelkaantumisaste 53,5 (28,2) %.  
 
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa on jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia vuoden 2017 
tammi-maaliskuun aikana. Maaliskuun 2017 lopussa myyntisaamisia oli myyty yhteensä 105,7 (115,5) 
miljoonalla eurolla. Oikaistu nettovelkaantumisaste, sisältäen myydyt saamiset, oli 109,7 (92,0) %. 
Keskimääräinen rahoituskorko oli 1,35 (1,35) %.  
 
Oriolan sitovat 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 15,2 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit 
eivät olleet käytössä katsauskauden lopussa. 
 
Maaliskuun 2017 lopun omavaraisuusaste oli 21,2 (19,6) % ja sijoitetun pääoman tuotto oli 14.3 (18,3) %. 
 
Investoinnit 
 
Vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 13,5 (25,6) miljoonaa euroa koostuen  
apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin, annosjakelujärjestelmiin ja logistiikan tehostamiseen 
liittyvistä investoinneista. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat 
yhteensä 7,0 (6,2) miljoonaa euroa. 
 
Oriola jatkaa investointeja konsernin tietojärjestelmien uudistamiseen ja logistiikkakeskusten tehokkuuden 
lisäämiseen. Investointiohjelma alkoi vuonna 2015, ja sen arvioidaan jatkuvan vuoden 2018 loppuun saakka. 
Vuoden 2017 investointien arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa. Luku sisältää suunnitellun 
investoinnin uuteen suomalaiseen hyvinvointimyymälöiden ketjuun. 
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Henkilöstö  
 
Oriolan henkilöstön määrä maaliskuun 2017 lopussa oli 2 865 (2 425), josta 59 (67) % työskenteli Kuluttuja-
segmentissä, 35 (29) % Palvelut-segmentissä ja 5 (2) % Terveydenhuoltosegmentissä. Konsernipalveluissa 
työskenteli 1 (2) % henkilöstöstä. Henkilömäärä on aktiivisessa työsuhteessa oleva henkilöstö. 
 
Hallinto 
 
Oriola-konsernin johtoryhmän muodostavat: 
 
• Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 
• Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja 
• Thomas Gawell, johtaja, Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue 
• Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja  
• Teija Silver, henkilöstöjohtaja 
• Kimmo Virtanen, johtaja, Palvelut-liiketoiminta-alue 
 
Stig Tornell, Kuluttaja-liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, jätti yhtiön 31.3.2017.  
 
Oriola Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 lukuun ottamatta suositusta 15, sillä 
yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella 
listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta on haluttu mahdollistaa yhtiön merkittävien 
osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen 
varsinaista yhtiökokousta. Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on 
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen 
kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Oriolan hallitus nimitti 23.9.2016 yhtiön nimitysvaliokuntaan seuraavat jäsenet: 
Pekka Pajamo (puheenjohtaja), Peter Immonen, Timo Leino, Mikko Mursula ja Into Ylppö. 
 
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016 on julkaistu yhtiön 
internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/hallinnointi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä 
palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2016 noudattavat vuoden 2015 hallinnointikoodia. 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 
 
Oriola Oyj:n 14.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.  
 
Yhtiökokous päätti, että osinkona maksetaan 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen 
perusteella 0,14 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2017 oli 
merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon 
maksupäivä oli 12.4.2017. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän: 
 

• Anssi Vanjoki, puheenjohtaja 
• Eva Nilsson Bågenholm, varapuheenjohtaja 
• Mariette Kristenson 
• Anja Korhonen 
• Kuisma Niemelä 
• Lena Ridström 
• Staffan Simberg 

 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48 400 euroa, hallituksen 
varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 30 250 euroa ja muiden 
jäsenten palkkioksi 24 200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40- 
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan Oriola Oyj:n B-osakkeita pörssistä 
kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017 on julkistettu. Hallituksen 
puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa 
kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille 
ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti. 
 
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäset ovat: Anja Korhonen (puheenjohtaja), Kuisma Niemelä ja Staffan 
Simberg. Palkkiovaliokunnan jäsenet ovat: Eva Nilsson Bågenholm (puheenjohtaja), Mariette Kristenson ja 
Lena Ridström. 
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Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen kaikki jäsenet ovat 
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva Erikssonin.  
 
Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen 1§:ää siten, että 
yhtiön toiminimi olisi Oriola Oyj, ruotsiksi Oriola Abp ja englanniksi Oriola Corporation. Tämän päätöksen 
perusteella yhtiön uusi nimi on muutettu kaupparekisteriin 30.3.2017 
 
Kaikki yhtiökokouksen päätökset ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.oriola-kd.com. 
 
Valtuutukset 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. 
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus 
käsittää yhteensä enintään 5 650 000 A-osaketta ja 12 500 000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10,00 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta 
merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. 
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus 
käsittää yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta 
merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa 
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn 
varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 
1 715 000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä 
Oriola konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola konsernin avainhenkilöiden 
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. 
  
Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään enintään 18 000 000 yhtiön oman B-osakkeen 
hankkimisesta, mikä määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 
Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä 
enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia myös muutoin kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen 
kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, 
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, 
yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2016 hallitukselle antaman 
valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta. 
 
Oriola Oyj:n osakkeet 
 
Oriola Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa 2017: 
 

 
Tammi-maaliskuu                  

2017  
Tammi-maaliskuu 

2016 
Osakkeiden vaihto  A-sarja B-sarja   A-sarja B-sarja 
Vaihto, milj. kpl 0,8 6,8  0,4 5,3 
Vaihto, milj. euroa 3,1 27,7  1,6 21,9 
Ylin kurssi, euroa 4,53 4,43  4,35 4,40 
Alin kurssi, euroa 3,90 3,85  3,70 3,65 
Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 4,00 3,97   4,32 4,33 

 
Oriola Oyj:n markkina-arvo 31.3.2017 oli 722,2 (785,3) miljoonaa euroa.  
 
Katsauskaudella Oriola Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 4,1 
(3,2) % koko osakemäärästä.  

http://www.oriola.com/


Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.– 31.3.2017  9 (19) 
 

 
Katsauskauden lopussa osakkeita oli yhteensä 181 486 213 (181 486 213) kappaletta, joista A-sarjan 
osakkeita oli 55 434 273 (55 484 648) kappaletta ja B-sarjan osakkeita 126 051 940 (126 001 565) 
kappaletta. Yhtiön hallussa oli 96 822 (124 024) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön 
kaikista osakkeista on 0,05 (0,07) prosenttia ja äänimäärästä 0,01 (0,01) prosenttia. 
 
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan 
osakkeiksi. 1.1.–31.3.2017 välisenä aikana Oriola Oyj:n 50 375 (0) A-osaketta on muunnettu B-osakkeiksi. 
Muunto on merkitty kaupparekisteriin 4.1.2017. Muuntamisen jälkeen yhtiöllä on A-osakkeita 55 434 273 
kappaletta ja B-osakkeita 126 051 940 kappaletta. Osakkeita on yhteensä 181 486 213 kappaletta ja 
osakkeiden kokonaisäänimäärä on yhteensä 1 234 737 400 ääntä. 
 
Osakepalkkiojärjestelmät 
 
Oriola Oyj:n hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä 
vuosille 2013–2015. Järjestelmän piiriin kuului kuusi henkilöä. Ansaintajaksolta 2015 palkkio perustui Oriola-
konsernin osakekohtaiseen tulokseen laskettuna oikaistusta tuloksesta ennen veroja. Ansaintajakson 2015 
palkkio, joka maksetaan vuonna 2018, vastaa 247 541 Oriolan B-sarjan osakkeen arvoa sisältäen myös 
rahana maksettavan osuuden.  
 
Oriola Oyj:n hallitus päätti 4.12.2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin 
avainhenkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016-2018 ja vastaavasti kolme 
odotusjaksoa, kalenterivuodet 2017–2019. Edellytyksenä järjestelmään osallistumiselle ja palkkion 
saamiselle on, että avainhenkilö on mukana avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa ja säästää 
kuukausittaisen summan kiinteästä bruttokuukausipalkastaan.  
 
Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin 
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2016 perusteella vuonna 2018 maksettavat palkkiot 
vastaavat yhteensä 166 605 Oriola Oyj:n B-osakkeen arvoa, sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. 
Myös ansaintajaksolta 2017 mahdollinen palkkio perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). 
 
Oriola Oyj:n avainhenkilöiden osakesäästöohjelman säästökaudelle 1.10.2015–31.12.2016 osallistui noin 50 
konsernin avainhenkilöä. Vuonna 2018 palkkiona maksettavien osakkeiden määrä on 55 174 sisältäen myös 
rahana maksettavan osuuden.  
 
Säästökaudelle 1.1.-31.12.2017 on ilmoittautunut yhteensä 57 avainhenkilöä. Kertyneillä säästöillä ostetaan 
Oriolan B-sarjan osakkeita osallistujille markkinahintaan. Osakesäästöohjelmaan osallistuneet avainhenkilöt 
saavat maksutta kaksi B-sarjan osaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet 
maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana.  
 
Muutokset konsernirakenteessa tammi-maaliskuussa 2017 
 
Katsauskaudella ei tapahtunut muutoksia konsernirakenteessa. 
 
Liputusilmoitukset 
 
Katsauskaudella ei vastaanotettu liputusilmoituksia. 
 
Riskit ja epävarmuustekijät 
 
Oriolan riskien hallinta pyrkii yksilöimään, mittaamaan ja hallitsemaan riskejä, jotka voivat vaikuttaa 
konsernin operatiiviseen toimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen.  
 
Oriolan liiketoimintaa sääntelevät lääkkeiden jakelua ja vähittäiskauppaa koskevat säännökset. Oriolan 
liiketoimintaympäristöön vaikuttavat keskeisimmät trendit ovat kasvava kulutus terveyteen ja hyvinvointiin, 
erityislääkkeiden kasvava kulutus, toimenpiteet julkisen terveydenhuollon kustannusten kasvun 
hillitsemiseksi sekä vähittäiskaupan ja palveluiden digitalisaatio.   
 
Oriola on tunnistanut seuraavat tärkeimmät strategiset ja toiminnalliset riskit, joilla voi olla epäsuotuisa 
vaikutus tulokseen: Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä, hinnoittelussa ja julkisessa 
korvattavuudessa, kiristynyt kilpailu lisääntyvien apteekkien ja verkkokauppojen määrässä, 
yksikanavajakelun osuuden väheneminen julkisessa terveydenhuollossa sekä merkittävien 
lääkeyritysasiakkuuksien menettäminen. 
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Oriolan tärkeimmät taloudelliset riskit ovat valuuttakurssiriski, likviditeettiriski, korkoriski ja luottoriski. 
Muutokset Ruotsin kruunun arvossa vaikuttavat Oriolan liikevaihtoon, tulokseen ja konsolidoituun taseeseen. 
Muutokset liiketoimintojen kassavirtaennusteissa saattavat johtaa liikearvon arvonalentamiskirjauksiin. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Oriolan strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä, joilla saattaa olla vaikutusta Oriolan 
kannattavuuteen. Konsernin uuden tietojärjestelmän käyttönotto Suomessa on suunniteltu tapahtuvaksi 
kesäkuussa 2017. 
 
Oriola on ajoittain osapuolena erilaisissa juridisissa prosesseissa, valituksissa ja oikeudenkäynneissä. Mikäli 
on todennäköistä, että Oriola katsottaisiin korvausvelvolliseksi toiselle osapuolelle, ja korvauksen määrä on 
riittävällä varmuudella arvioitavissa, yhtiö varautuu velvoitteen täyttämiseen. Tämän hetkisen tiedon nojalla 
vireillä olevilla prosesseilla ei ole materiaalista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Oriolan näkymät vuodelle 2017 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja 
apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan ajanjaksolla 2016-2021 
Suomessa keskimäärin 1,5 % vuosittain ja Ruotsissa keskimäärin 3,9 % vuosittain paikallisessa valuutassa. 
(Lähde: IMS Health). 
 
Näkymä vuodelle 2017  
 
Oriolan vuonna 2015 aloitettu kehitysohjelma jatkuu arviolta vuoden 2018 loppuun asti. Kehityshankkeiden 
kustannukset sekä Ruotsin vähittäiskaupan, erityisesti verkkokaupan, kiristynyt kilpailu rasittavat vuoden 
2017 kannattavuutta. 
 
Oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän vuoden 2016 tasolla vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Katsauskauden jälkeisiä raportoitavia tapahtumia ei ole ollut. 
 
 
 
 
Espoossa 27.4.2017 
Oriola Oyj:n hallitus 
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Oriolan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017  
 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS), 
Milj. eur 

2017 2016 2016 
1-3 1-3 1-12 

Liikevaihto 381,7  401,3  1 642,1  
Liiketoiminnan muut tuotot 2,9  5,0  20,2  
Myytyjen suoritteiden kulut -290,4  -317,2  -1 291,6  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -42,9  -37,7  -154,5  
Liiketoiminnan muut kulut -33,3  -31,2  -125,2  
Käyttökate 18,0  20,1  91,0  
Poistot ja arvonalentumiset -7,0  -6,2  -32,2  
Liikevoitto  11,1  13,9  58,8  
Rahoitustuotot ja -kulut -0,9  -1,0  -4,7  
Tulos ennen veroja 10,2  12,9  54,1  
Tuloverot  -2,2  -2,8  -11,3  
Tilikauden tulos 8,0  10,1  42,8  

    
Muut laajan tuloksen erät    
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi:    

Tilikauden aikana laajaan tulokseen kirjattu muuntoero 0,5  -0,4  -9,1  
Rahavirran suojaus -0,1  -0,1  0,8  
Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero 0,0  0,0  -0,2  

 0,4  -0,5  -8,5  
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:    
Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen    
vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot - - -0,5  
Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - 0,1  

 - - -0,4  
    

Tilikauden laaja tulos 8,4  9,6  34,0  
    

Tilikauden tuloksen jakautuminen       
Emoyhtiön omistajille 8,0  10,1  42,8  

    
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen    
Emoyhtiön omistajille 8,4  9,6  34,0  

    
Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:  
EUR        
Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,04  0,06  0,24  
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 0,04  0,06  0,24  
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Konsernin tase (IFRS),  
Milj. eur 

   
   

    
VARAT 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 

    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 76,0 73,0 71,5 
Liikearvo 287,3 269,9 286,8 
Muut aineettomat hyödykkeet 78,5 70,6 76,2 
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,3 0,4 0,3 
Laskennalliset verosaamiset 2,7 4,6 2,4 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 444,7 418,4 437,2 

    
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 196,9 204,3 199,4 
Myyntisaamiset 206,9 205,7 192,6 
Muut saamiset 33,8 26,6 35,4 
Rahavarat 26,0 95,6 60,8 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 463,6 532,1 488,3 

    
VARAT YHTEENSÄ 908,4 950,5 925,4 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT       

    
Oma pääoma    
Osakepääoma 36,2 36,2 36,2 
Suojausrahasto -0,7 -1,3 -0,6 
Käyttörahasto 19,4 19,4 19,4 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 74,8 74,8 74,8 
Muut rahastot 0,1 0,2 0,1 
Muuntoerot -8,1 0,1 -8,6 
Kertyneet voittovarat 66,5 51,5 83,8 
Emoyhtiön omistajille kuuluva    
oma pääoma yhteensä 188,3 180,9 205,2 

    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 15,6 16,6 16,2 
Eläkevelvoitteet 10,7 10,0 10,6 
Rahoitusvelat 84,5 67,2 84,6 
Muut pitkäaikaiset velat 3,7 2,1 3,4 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 114,6 95,9 114,8 

    
Lyhytaikaiset velat    
Ostovelat 480,7 515,6 504,3 
Rahoitusvelat 42,2 79,4 48,5 
Muut lyhytaikaiset velat 82,5 78,8 52,7 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 605,4 673,7 605,4 

    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 908,4 950,5 925,4 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)    
     Oma 

Emoyhtiön omistajille  Osake-  Muunto- Kertyneet pääoma 
kuuluva oma pääoma pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä 
Milj. eur           
Oma pääoma      
1.1.2016 36,2  93,1  0,5  64,7  194,6  
Kauden laaja tulos      
  Tilikauden tulos - - - 10,1  10,1  
  Muut laajan tuloksen erät:      
    Rahavirran suojaus - -0,1  - - -0,1  
    Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - 0,0  - - 0,0  
    Muuntoero - - -0,4  - -0,4  
Kauden laaja tulos yhteensä - -0,1  -0,4  10,1  9,6  
Liiketoiminnat omistajien kanssa      
  Osinko - - - -23,6  -23,6  
  Osakepalkitseminen - - - 0,3  0,3  
Liiketoiminnat omistajien kanssa yhteensä - - - -23,3 -23,3  
Oma pääoma       
31.3.2016 36,2  93,1  0,1  51,5  180,9  

      
Oma pääoma      
1.1.2017 36,2  93,7  -8,6  83,8  205,2  
Kauden laaja tulos      
  Tilikauden tulos - - - 8,0  8,0  
  Muut laajan tuloksen erät:      
    Rahavirran suojaus - -0,1  - - -0,1  
    Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - 0,0  - - 0,0  
    Muuntoero - - 0,5  -0,0  0,5  
Kauden laaja tulos yhteensä - -0,1  0,5  8,0  8,4  
Liiketoiminnat omistajien kanssa      
  Osinko - - - -25,4  -25,4  
  Osakepalkitseminen - - - 0,1  0,1  
Liiketoiminnat omistajien kanssa yhteensä - - - -25,3 -25,3  
Oma pääoma      
31.3.2017 36,2  93,7  -8,1  66,5  188,3  
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Lyhennetty konsernin 2017 2016 2016 
rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur  1-3 1-3 1-12 
Liikevoitto 11,1 13,9 58,8 
Poistot 7,0 6,2 25,8 
Arvonalentuminen - - 6,4  
Käyttöpääoman muutos -22,9 -46,0 -43,7 
Rahoituserien ja verojen rahavirta -9,1 -3,6 -15,1 
Muut oikaisut -0,7 2,7 7,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta -14,6 -26,8 40,1 

    
Investointien nettorahavirta -13,9 -16,2 -80,7 

    
Rahoituksen nettorahavirta -6,2 16,6 -20,4 

    
Rahavarojen muutos -34,8 -26,3 -61,0 

    

Rahavarat tilikauden alussa 
   

60,8 121,9 121,9 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 -0,1 
Rahavarojen muutos -34,8 -26,3 -61,0 
Rahavarat tilikauden lopussa 26,0 95,6 60,8 

 
Liitetiedot 
 
Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2017 alkaen (IFRS) 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34). Osavuosikatsauksessa 
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2016. 
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään 
vuositilinpäätöksessä.  
 
Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin soveltaminen 
 
IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista -standardia sovelletaan 1.1.2018 alkavalla tilikaudella. Uusi 
standardi korvaa nykyiset IAS 11 Pitkäaikaishankkinnat –standardin ja IAS 18 Tuotot standardin ja niihin 
liittyvät tulkinnat. 
Oriola on arvioinut uuden tuloutusstandardin vaikutuksia konsernissa. Konsernin tämänhetkisen arvion 
mukaan standardin ei arvioida muuttavan merkittävästi tuloutuksen ajallista toteutumista. Oriola kuitenkin 
jatkaa vuoden 2017 aikana arviointia, missä tapauksissa konserniyritykset toimivat päämiehenä, ja missä 
agenttina, eli koska konserni tulouttaa bruttomääräisen myynnin, ja koska nettoperusteisesti jakelupalkkion 
tai myyntikomission. Arvioinnin tuloksella voi olla merkittävä vaikutus konsernin liikevaihtoon. 
Oriola jatkaa vuoden 2017 aikana IFRS 15 standardin implementointia varmistaakseen, että konsernissa on 
asianmukaiset järjestelmät, menettelytavat, ohjeet sekä sisäinen valvonta oikeaan raportointiin. 
 
Osakekohtainen tulos    
 2017 2016 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 1-12 
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos 8,0 10,1 42,8 

    
    
Osakkeita keskimäärin, tkpl        

Laimentamaton 181 389 181 362 181 389 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 181 389 181 362 181 389 

    
Tulos/osake (EUR)        
Laimentamaton 0,04  0,06  0,24  
Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,04  0,06  0,24  
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Liiketoimintojen yhdistäminen 
 
Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei tapahtunut liiketoimintojen yhdistämisiä. 
 
Oriola hankki 8.2.2016 ruotsalaisen Svensk dos AB:n koko osakekannan. Hankitun yhtiön tulos ja tase on 
yhdistetty Oriolaan 1.2.2016 alkaen.  
  
Oriola osti PharmaService Oy:n, suomalaisen lääkkeiden annosjakelun tukipalveluja tarjoavan yrityksen, 
Suomen Apteekkariliitolta ja Orion Oyj:ltä 18.7.2016. PharmaServicen tulos ja tase on yhdistetty Oriolaan 
18.7.2016 alkaen. 
 
Oriola hankki 1.9.2016 omistukseensa 70,9 % Farenta Oy:stä, suomalaisesta lääkeyrityksille ja apteekeille 
palveluita tarjoavasta yrityksestä. Lisäksi Oriolalla on sopimus oikeudesta ostaa loput Farentan osakkeista. 
Farentan tulos ja tase on yhdistetty Oriolaan 1.9.2016 alkaen. 
 
Vuoden 2016 aikana Oriola hankki Apotek Hjärtat:ilta kahdeksen apteekkia Ruosissa. Apteekit on yhdistetty 
osana Kronans Apotek AB:tä Oriola konserniin. 
 
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 
 
Aineellisten hyödykkeiden muutokset 2017 2016 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 1-12 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 71,5 72,7 72,7 
Liiketoimintojen yhdistäminen - 1,4 1,9 
Lisäykset 8,8 3,0 16,0 
Vähennykset 0,0 -0,2 -2,1 
Siirto tase-erien välillä -0,5 - - 
Poistot -3,9 -3,8 -15,2 
Kurssierot 0,1 -0,2 -1,8 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 76,0 73,0 71,5 

    
Aineettomien hyödykkeiden muutokset 2017 2016 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 1-12 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 363,0 319,7 319,7 
Liiketoimintojen yhdistäminen - 1,1 1,6 
Lisäykset 4,7 22,6 69,2 
Vähennykset -0,0  - -0,0  
Siirto tase-erien välillä 0,5 - - 
Poistot ja arvonalentumiset -3,1 -2,4 -16,9 
Kurssierot 0,6 -0,6 -10,5 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 365,7 340,4 363,0 
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Johdannaissopimukset    
    
31.3.2017    
 Positiivinen  Negatiivinen  Sopimusten 
Milj. eur käypä arvo käypä arvo  nimellisarvot 
Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset    
Koronvaihtosopimukset - 1,0  96,5  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
johdannaissopimukset    
Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,1 - 73,3 

    
    

31.3.2016    
 Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten 
Milj. eur  käypä arvo käypä arvo  nimellisarvot 
Rahavirtaa suojaavat johdannaissopimukset    
Koronvaihtosopimukset - 1,7 56,4 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat    
johdannaissopimukset    
Valuuttatermiini- ja valuutanvaihtosopimukset 0,4  - 38,6 

 
Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset liittyvät lähinnä konsernin 
sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, 
sillä konsernin johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event -tapahtumiin  
eivätkä mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut vakuuksia 
johdannaisvastapuolilta. 

Käyvän arvon hierarkia      
      

Milj. eur      
31.3.2017   Taso 1 Taso 2 Taso 3  Yhteensä 
Käypään arvoon arvostetut varat      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,1 - 0,1 
Käypään arvoon arvostetut velat      
Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa  - 1,0 - 1,0 
Ehdollinen vastike   - - 2,7 2,7 

      
Milj. eur      
31.3.2016   Taso 1 Taso 2 Taso 3  Yhteensä 
Käypään arvoon arvostetut varat      
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,4 - 0,4 
Käypään arvoon arvostetut velat      
Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa  - 1,7 - 1,7 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
johdannaissopimukset - 0,0 - 0,0 
Ehdollinen vastike   - - 9,8 9,8 

      
Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla markkinoilla 
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai 
velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna) 
Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan 
markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot) 
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Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusveloista   
      
Milj. eur       
Tasearvo 31.12.2016 2,7     
Kirjaukset rahoituskuluihin 0,0     
Tasearvo 31.3.2017 2,7     

 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) sisältyy arvio ehdollisesta ja 
siirtyvästä hankintahinnasta.  
 
Vakuudet ja vastuusitoumukset    
    
Milj. eur 31.3.2017 31.3.2016 31.12.2016 
Annetut vakuudet    
Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta 8,2 8,4 8,3 
Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta - 0,8 1,0 
Annetut yrityskiinnitykset 3,4 2,3 3,4 
Muut takaukset ja vastuut 0,9 1,0 1,0 
Yhteensä 12,5 12,5 13,6 

    
Leasing-vastuut  0,8 0,8 0,9 
Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset 54,1 43,7 59,2 

 
 
Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät Ruotsin tukkukauppayhtiön 
ostovelkojen vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen. Oriola Oyj on antanut lisäksi 2,7 (2,8) miljoonaa 
euroa emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi. 
 
Lähipiiritapahtumat 
 
Lähipiiriin Oriola konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola 
konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä 
mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia lähipiirin kanssa. 
 
Segmentti-informaatio      
      
Raportoitavat segmentit      
      
1-3/2017      
   Terveyden-   
Milj. eur Kuluttaja Palvelut huolto Konsernierät Yhteensä 
Ulkoinen laskutus 202,0 596,3 14,2 - 812,5 
Sisäinen laskutus 0,0 84,0 - -84,0 - 
Laskutus 202,1 680,3 14,2 -84,0 812,5 

      
Ulkoinen liikevaihto  197,3 170,4 14,1 - 381,7 
Sisäinen liikevaihto 0,0 84,0 - -84,0 - 
Liikevaihto  197,3 254,4 14,1 -84,0 381,7 

      
Liikevoitto 5,1 8,2 -0,5 -1,8 11,1 
Oikaistu liikevoitto 5,3 8,2 -0,5 -1,5 11,6 
Varat 454,0 348,9 48,5 56,9 908,4 
Velat 72,4 483,9 7,8 156,0 720,1 
Investoinnit 2,9 3,8 3,7 3,1 13,5 
Poistot ja arvonalentumiset 4,6 1,4 0,9 0,1 7,0 
Henkilömäärä keskimäärin 1 668 1 004 133 46 2 851 
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1-3/2016      
   Terveyden-   
Milj. eur Kuluttaja Palvelut huolto Konsernierät Yhteensä 
Ulkoinen laskutus 203,9 625,6 5,0 - 834,4 
Sisäinen laskutus - 91,9 - -91,9 - 
Laskutus 203,9 717,5 5,0 -91,9 834,4 

      
Ulkoinen liikevaihto  199,2 197,1 5,0 - 401,3 
Sisäinen liikevaihto - 91,9  - -91,9 - 
Liikevaihto  199,2 289,1 5,0 -91,9 401,3 

      
Liikevoitto 7,7 8,5 -0,6 -1,6 13,9 
Oikaistu liikevoitto 7,7 8,5 -0,6 -1,6 13,9 
Varat 458,0 350,0 27,0 115,5 950,5 
Velat 74,2 507,8 6,2 181,3 769,6 
Investoinnit 3,3 0,8 19,0 2,5 25,6 
Poistot ja arvonalentumiset 4,3 1,4 0,4 0,1 6,2 
Henkilömäärä keskimäärin 1 607 722 36 38 2 404 

 
Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot      
      
1-3/2017      

   Baltian Muut  
Milj. eur Ruotsi Suomi maat maat Yhteensä 
Liikevaihto 262,1 86,1 12,8 20,6 381,7 
Varat 671,6 219,0 17,7 0,0 908,4 
Investoinnit 9,7 3,7 0,0 - 13,5 
Henkilömäärä keskimäärin 1 978 718 153 2 2 851 

      
1-3/2016      

   Baltian Muut  
Milj. eur Ruotsi Suomi maat maat Yhteensä 
Liikevaihto 288,0 82,9 12,8 17,6 401,3 
Varat 685,7 246,1 18,7 - 950,5 
Investoinnit 22,2 3,3 0,1 - 25,6 
Henkilömäärä keskimäärin 1 878 367 160 - 2 404 

 
 
Vaihtoehtoisten tunnuslukujen 
täsmäytystaulukko    
    
Laskutus 2017 2016 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 1-12 
Liikevaihto 381,7 401,3 1 642,1 
+ Kaupintavaraston hankintameno  425,4 427,9 1 757,2 
+ Annetut kassa-alennukset 5,5 5,3 20,6 
Laskutus 812,5 834,4 3 420,0 

    
Oikaistu käyttökate 2017 2016 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 1-12 
Liikevoitto 11,1 13,9 58,8 
Poistot ja arvonalentumiset 7,0 6,2 32,2 
Käyttökate 18,0 20,1 91,0 
Käyttökatetta oikaisevat erät 0,5 - -4,2 
Oikaistu käyttökate 18,5 20,1 86,8 
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Oikaisuerät 
 
Oikaistu käyttökate ja liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista 
aiheutuvia voittoja tai tappioita, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia voittoja tai tappioita, liikearvon ja 
muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappioita tai muita, harvoin tapahtuvan asian seurauksena 
syntyviä tuottoja tai kuluja. Lisäksi yhtiö esittää arviomuutokset liiketoimintahankintojen ehdollisen vastikkeen 
toteutumisesta oikaisuerinä. 
 
    
Liikevoittoa oikaisevat erät 2017 2016 2016 
Milj. eur 1-3 1-3 1-12 
   Uudelleenjärjestelykulut -0,2 - -1,4 

Arvonalentumiset - - -6,4 
Ehdollisen vastikkeen arvostaminen - - 6,3 
Muut erät -0,3 - -0,7 

Oikaisuerät yhteensä -0,5 - -2,2 
 
 
 
Oikaisuerät vuonna 2017 liittyvät uudelleenjärjestelykuluihin Kuluttaja-segmentissä sekä konsernin 
kehitykseen. Arvonalentumiset ja ehdollisen vastikkeen arvostaminen vuonna 2016 liittyvät Svensk dosiin.  
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