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Rovio Entertainment Oyj
Noin 30 miljoonan euron Osakeanti
Alustavasti enintään 34 314 389 Myyntiosakkeen Osakemyynti
Alustava Hintaväli 10,25–11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta
Tämä listalleottoesite (”Listalleottoesite”) on laadittu Suomessa perustetun julkisen osakeyhtiön Rovio Entertainment Oyj:n (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa
”Yhtiö”, ”Rovio” tai ”Rovio-konserni”, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Rovio Entertainment Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai
liiketoimintayksikköä) listautumisannin yhteydessä. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita
(”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä)
lopullisen osakekohtaisen hinnan (”Lopullinen Tarjoushinta”) perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen
Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin (määritelty jäljempänä) keskikohdassa. Lisäksi Trema International Holdings B.V. (”Trema”), Atomico Invest II Limited
(”Atomico”) ja Silavano Investments S.à r.l. (”Silavano”, ja yhdessä Treman ja Atomicon kanssa, ”Päämyyjät”) ja muut tämän Listalleottoesitteen Liitteessä A
luetellut Myyntiosakkeita (määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (määritelty jäljempänä) myyvät osakkeenomistajat (”Muut Myyjät”, ja yhdessä Päämyyjien
kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä
Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Trema tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi enintään 18 362 000 Myyntiosaketta. Jollei asiayhteydestä muuta johdu,
Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.
Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”Yleisöanti”), ja (ii) private placement -järjestelyistä
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti, mukaan lukien Yhdysvalloissa henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan
hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers), jotka on määritelty Rule 144A -säännöksessä (”Rule 144A -säännös”) Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilaissa (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), kyseisen lain rekisteröimisvaatimuksia koskevien
poikkeusten nojalla (”Instituutioanti”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan noudattaen Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S säännöstä (”Regulation S -säännös”). Tämä Listalleottoesite liittyy Tarjottaviin Osakkeisiin, joita tarjotaan Yleisöannissa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa sekä
Tarjottaviin Osakkeisiin, joita tarjotaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Swedbank Robur Fonder AB, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Danske Invest
Rahastoyhtiö Oy, Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
(”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla he sitoutuvat merkitsemään yhteensä 20 217 259 Tarjottavaa
Osaketta Lopulliseen Tarjoushintaan. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että yhteensä vähintään 13 343 389 Tarjottavaa
Osaketta allokoidaan Ankkurisijoittajille, kuten esitetään kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset”.
Tarjottavien Osakkeiden merkintä- ja myyntihinta on alustavasti vähintään 10,25 euroa ja enintään 11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Alustava Hintaväli”).
Lopullinen Tarjoushinta ja Tarjottavien Osakkeiden lopullinen määrä julkistetaan pörssitiedotteella arviolta 28.9.2017.
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (”Carnegie”) ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori (”Danske Bank”) on nimitetty toimimaan
Listautumisannin pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä, ”Pääjärjestäjät”), ja Deutsche Bank AG, London Branch (”Deutsche Bank”) ja OP
Yrityspankki Oyj (”OP”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (Deutsche Bank ja OP yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, ”Järjestäjät”). Treman ja
Silavanon odotetaan antavan Danske Bankille vakauttamisjärjestäjänä (”Vakauttamisjärjestäjä”) option ostaa 30 päivän ajan Yhtiön osakkeiden (”Osakkeet”)
kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) enintään 5 538 000 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteiden
kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”).
Instituutioannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 28.9.2017 kello 12.00. Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja
päättyy viimeistään 26.9.2017 kello 16.00. Listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Listalleottoesitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot”.
Katso kohta ”Riskitekijät” Osakkeisiin sijoittamiseen liittyvistä tietyistä riskitekijöistä.
Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti, ja niitä tarjotaan ja myydään (i) Yhdysvalloissa
ainoastaan henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers) Rule 144A säännöksen tai muiden soveltuvien Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröimisvaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla ja (ii) Yhdysvaltojen ulkopuolella
ulkomaisissa transaktioissa Regulation S -säännöksen mukaisesti. Täten saatetaan mahdollisten sijoittajien tietoon, että kuka tahansa Tarjottavan Osakkeen myyjä
saattaa nojautua Rule 144A -säännöksen alaiseen poikkeukseen Yhdysvaltain Arvopaperilain kohdan 5 määräyksiä koskevaan poikkeukseen. Tämän
Listalleottoesitteen jakeluun ja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseen ja myyntiin saattaa liittyä laista johtuvia rajoituksia tietyissä maissa. Sen vuoksi tätä
Listalleottoesitettä tai mitään markkinointimateriaalia taikka muuta Listautumisantiin liittyvää materiaalia ei saa jakaa tai julkaista missään maassa paitsi
olosuhteissa, joissa jakaminen ja julkaiseminen on sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Yhtiö, Myyjät ja Järjestäjät edellyttävät, että henkilöt, jotka pitävät
tätä Listalleottoesitettä hallussaan, tutustuvat tällaisiin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden valtioiden
arvopaperilainsäädännön vastaista. Katso kohta ”Listalleottoesitettä koskevia tietoja”.
Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia. Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille koskien Osakkeiden
listaamista Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella ROVIO. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta
29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017 (”Listautuminen”).
Tätä Listalleottoesitettä ei saa lähettää kenellekään Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai, eräin poikkeuksin, Yhdysvalloissa ja
Kanadassa tai millään muulla sellaisella lainkäyttöalueella, jossa tarjouksen tekeminen Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle henkilölle. Osakkeita ei saa, suoraan
tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan.
Pääjärjestäjät

Pääjärjestäjä

Pääjärjestäjä
Muut Järjestäjät

Järjestäjä

Järjestäjä

LISTALLEOTTOESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA
Tämä Listalleottoesite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), Euroopan komission
asetus (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) (”Esiteasetus”), annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY
täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta
(”Esitedirektiivi”), Euroopan komission delegoitu asetus (EU) N:o 486/2012 (muutoksineen), asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta
esitteen, ohjelmaesitteen, tiivistelmän ja lopullisten ehtojen muodon ja sisällön sekä tiedonantovelvollisuuksien osalta (”Komission Asetus
486/2012”) (liitteet I, III ja XXII), valtionvarainministeriön arvopaperimarkkinalain 3–5 luvun mukaisista esitteistä antama asetus
20.12.2012/1019 sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet.
Listalleottoesite sisältää myös arvopaperimarkkinalain 4 luvun 6 pykälän 4 momentissa tarkoitetun tiivistelmän Komission Asetuksen
486/2012 vaatimassa muodossa. Listalleottoesitteestä ja tiivistelmästä on laadittu englanninkielinen asiakirja, joka vastaa suomenkielistä
Listalleottoesitettä tiettyjä muille kuin suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Lisäksi on
laadittu erillinen englanninkielinen käännös suomenkielisestä Listalleottoesitteestä ja tiivistelmästä, joka sisältää myös ruotsinkielisen
käännöksen tiivistelmästä ja joka Esitedirektiivin mukaisesti notifioidaan Ruotsin finanssivalvonnalle (Finansinspektionen) käytettäväksi
Ruotsissa sekä tanskankielisen käännöksen tiivistelmästä ja joka Esitedirektiivin mukaisesti notifioidaan Tanskan finanssivalvonnalle
(Finanstilsynet) käytettäväksi Tanskassa (”Ruotsissa ja Tanskassa Notifioitava Esite”). Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän
Listalleottoesitteen suomenkielisen version, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen
diaarinumero on FIVA 57/02.05.04/2017. Mikäli alkuperäisen suomenkielisen Listalleottoesitteen ja englanninkielisen asiakirjan tai Ruotsissa
ja Tanskassa Notifioitavan Esitteen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.
Tässä Listalleottoesitteessä termit ”Yhtiö”, ”Rovio” tai ”Rovio-konserni” tarkoittavat Rovio Entertainment Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä,
ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Rovio Entertainment Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa.
Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin, osakepääomaan ja hallintotapaan tarkoitetaan kuitenkin Rovio Entertainment Oyj:n osakkeita, osakepääomaa
ja hallintotapaa. Tietyt tässä Listalleottoesitteessä käytetyt peliliiketoimintaan liittyvät keskeiset termit on määritelty tämän Listalleottoesitteen
liitteenä D olevassa sanastossa.
Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Listalleottoesitteen sisältämiin tietoihin sekä Rovion julkistamiin
pörssitiedotteisiin. Rovio tai Järjestäjät eivät ole valtuuttaneet ketään antamaan mitään muita kuin Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai
lausuntoja. Tämän Listalleottoesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa
muulloin kuin Listalleottoesitteen päivämääränä tai että Rovion liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Listalleottoesitteen päivämäärän
jälkeen. Mikäli tässä Listalleottoesitteessä kuitenkin ilmenee, sen jälkeen kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen
Osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pre-listalla, virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä
sijoittajille, tai mikäli ilmenee olennaisia uusia tietoja, Listalleottoesitettä täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän
Listalleottoesitteen sisältämät tiedot eivät ole Rovion tai Järjestäjien vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina.
Monissa maissa, erityisesti Australiassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa sekä tietyin poikkeuksin Yhdysvalloissa ja
Kanadassa, Listalleottoesitteen jakelu ja Osakkeiden tarjoaminen ovat lakisääteisten rajoitusten alaisia (rajoitukset koskevat esimerkiksi
rekisteröintiä, listalleottoa, edellytyksiä sekä muita asioita). Tarjottavien Osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat
sellaisilla alueilla, joilla tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiön tai Järjestäjien toimesta ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia
Listalleottoesitteen (tai muun Listautumisantiin liittyvän tarjous- tai julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun
sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakaminen voi muutoin johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen.
Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Listalleottoesitettä tai Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä muita
asiakirjoja tai mainoksia saa levittää tai julkaista valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö ja Järjestäjät eivät ole
tehneet eivätkä tule tekemään mitään toimenpiteitä Tarjottavien Osakkeiden julkisen tarjoamisen sallimiseksi Suomen, Ruotsin ja Tanskan
ulkopuolella. Yhtiö ja Järjestäjät edellyttävät, että tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavat niitä.
Yhtiö tai Järjestäjät eivät ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Listalleottoesitteen vastoin
näitä rajoituksia riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia.
Yhtiö varaa oikeuden yksinomaisella harkinnallaan päättää sellaisen Osakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustaja uskoo voivan johtaa
minkä tahansa lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen, hylkäämisestä.
Järjestäjät toimivat Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön ja Päämyyjien eivätkä kenenkään muun puolesta. Ne eivät pidä ketään muuta tahoa
(riippumatta siitä, onko tämä tämän Listalleottoesitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Listautumisantiin liittyen. Järjestäjät eivät ole
vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle ja Päämyyjille suojan antamisesta asiakkailleen eivätkä Listautumisantiin liittyvien neuvojen
antamisesta tai muusta tässä Listalleottoesitteessä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.
Sijoittajien ei tule pitää tässä Listalleottoesitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena, sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi
konsultoida omaa neuvonantajaansa, tilintarkastajaansa tai yritysneuvojaansa koskien oikeudellista sekä sijoitus- ja veroneuvoantoa sekä muita
Listautumisantiin liittyviä näkökohtia, mikäli katsoo tämän tarpeelliseksi.
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TIIVISTELMÄ
Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä osatekijät on
numeroitu jaksoittain A – E (A.1 – E.7).
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta
tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia sääntelyssä lueteltuja osatekijöitä
ei ole esitettävä tässä tiivistelmässä.
Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on
mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä on kuvattu
lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”.
Jakso A — Johdanto ja varoitukset
A.1

Varoitus

Tätä tiivistelmää tulee pitää Listalleottoesitteen johdantona. Sijoittajan tulee
perustaa kaikki päätöksensä sijoittaa arvopapereihin Listalleottoesitteen
kokonaisuuteen.
Jos tuomioistuimessa pannaan vireille Listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja
koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön
mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan
Listalleottoesitteen käännöskustannuksista. Rovio vastaa siviilioikeudellisesti
tästä tiivistelmästä vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai
epäjohdonmukainen suhteessa Listalleottoesitteen muihin osiin tai jos
tiivistelmässä ei anneta yhdessä Listalleottoesitteen muiden osien kanssa
keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin
arvopapereihin.

A.2

Tiedot, jotka on
annettava
liikkeeseenlaskijan tai
esitteen
laatimisesta
vastaavan
henkilön
suostumuksesta
rahoitusvälittäjien esitteen
käyttöön

Ei sovellu.

Jakso B — Liikkeeseenlaskija
B.1

Virallinen nimi
ja muu liiketoiminnassa
käytetty
toiminimi

Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja liiketoiminnassa käytettävä toiminimi on
Rovio
Entertainment
Oyj.
Liikkeeseenlaskijan
englanninkielinen
rinnakkaistoiminimi on Rovio Entertainment Corporation.

B.2

Asuinpaikka/
oikeudellinen
muoto/
sovellettava laki/
liikkeeseen-

Rovion kotipaikka on Espoo. Rovio on julkinen osakeyhtiö, joka on perustettu
Suomessa ja jonka toimintaan sovelletaan Suomen lakia.
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laskijan
perustamismaa
B.3

Kuvaus
liikkeeseenlaskijan
tämänhetkisen
toiminnan
luonteeseen ja
päätoimialoihin
liittyvistä
avaintekijöistä

Rovio on maailmanlaajuisesti toimiva peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo,
kehittää ja julkaisee mobiilipelejä sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri
viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten sen luomasta
maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta
mobiilipelistä ja on sittemmin laajentunut useisiin muihin peleihin,
animaatiosarjoihin, Angry Birds -elokuvaan, aktiviteettipuistoihin ja erilaisiin
kuluttajatuotteisiin, joita kolmannet osapuolet valmistavat Roviolta saamiensa
lisenssien perusteella. Angry Birds -peleillä on laaja käyttäjäkunta. Rovion
pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa 30.6.2017 mennessä ja niillä oli
keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää (Monthly Active
Users, ”MAU”) ja 11 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää (Daily Active
Users, ”DAU”) 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Angry
Birds -brändillä on keskimäärin 97 prosentin maailmanlaajuinen tunnettuus.1
Yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja Yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa,
Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.
Rovion Games-liiketoimintayksikkö toimii mobiilipeliteollisuudessa, joka on
suuri ja nopeasti kasvava maailmanlaajuinen toimiala. Mobiilipelitoimialan
maailmanlaajuinen liikevaihto oli 39 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna
2016 (sisältäen vain loppukäyttäjiltä tulevan liikevaihdon, mutta ei
mainostuloja) ja liikevaihdon odotetaan kasvavan keskimäärin 14 prosenttia
vuodessa (CAGR) vuosina 2016–2020.2 Mobiilipelimarkkinoiden vallitsevaksi
ansaintamalliksi ovat nousseet free-to-play-pelit, joita voi pelata ilmaiseksi,
mutta joissa käyttäjät voivat valintansa mukaan tehdä sovelluksen sisäisiä
ostoksia nopeuttaakseen pelissä etenemistä, päästäkseen käsiksi uuteen sisältöön
tai vapauttaakseen erityisiä ominaisuuksia, ja joihin on sijoitettu sovelluksen
sisäisiä mainoksia. Free-to-play-liiketoimintamalli on kasvattanut merkittävästi
mobiilipelien tuottomahdollisuuksia, koska pelit ovat kehittyneet palveluiksi.
Rovio on vastannut ansaintamallin muuttumiseen muuttamalla kaikki pelinsä
täysin free-to-play-mallin mukaisiksi. Samaan aikaan pitkäaikaisen
menestyksen
saavuttaminen
on
tullut
yhä
vaikeammaksi
mobiilipelimarkkinoilla, koska vain pieni osa julkaistuista peleistä saavuttaa
merkittävän skaalan ja käyttäjähankinnan kustannukset kasvavat. Yhtiön johto
uskoo, että toimialan menestystekijät, joilla vastataan löydettävyyden ja
käyttäjähankinnan haasteisiin, suosivat suuria peliyhtiöitä, joilla on vahva ja
tunnettu brändi, kuten Roviolla.
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand
Licensing.
Games-liiketoimintayksiköllä oli 79 prosentin osuus Yhtiön liikevaihdosta
30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Yhtiön viisi eniten tuottanutta
peliä bruttomyynnillä mitattuna olivat 30.6.2017 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla Angry Birds 2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends,
Angry Birds POP! ja Battle Bay, jotka kaikki ovat saavuttaneet korkeita sijoja
eniten tuottavien pelien listalla julkaisemisensa jälkeen. 3 82 prosenttia Gamesliiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden
jaksolla muodostui bruttomyynnillä mitattuna viidestä kulloinkin eniten

1

Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat,
Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
2

Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.

3

Pelien parhaat iPhone-sijoitukset Yhdysvalloissa 30.6.2017 mennessä: Angry Birds 2 saavutti top-20-sijan helmikuussa 2017, Angry Birds
Blast saavutti top-40-sijan maaliskuussa 2017, Angry Birds Friends saavutti top-49-sijan lokakuussa 2013, Angry Birds POP! saavutti top-57sijan lokakuussa 2016, Battle Bay saavutti top-104-sijan toukokuussa 2017. Lähde: App Annie.

7

tuottavasta pelistä. Yhtiön kesäkuussa 2017 julkaisema Angry Birds Evolution
oli Rovion kuudenneksi eniten tuottava peli bruttomyynnillä mitattuna
30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla huolimatta siitä, että se on
julkaistu vasta hiljattain. Yhtiön merkittävimmät maantieteelliset markkinat
bruttomyynnillä mitattuna ovat Yhdysvallat ja Eurooppa. Yhdysvaltojen osuus
oli 64 prosenttia ja Euroopan osuus oli 23 prosenttia Gamesliiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden
jaksolla. Roviolla on viisi pelistudiota, joista kolme sijaitsee Suomessa, yksi
Ruotsissa ja yksi Isossa-Britanniassa.
Brand Licensing -liiketoimintayksikkö lisensoi Rovion Angry Birds -brändiä ja
sen hahmoja ja tulevaisuudessa mahdollisesti muitakin Rovion
immateriaalioikeuksia ja brändejä. Brand Licensing -liiketoimintayksiköllä on
kaksi alayksikköä: Consumer Products ja Content Licensing. Kuluttajatuotteita
myytiin Angry Birds -brändillä noin 120 maassa vuonna 2016 ja Yhtiöllä on yli
300 lisenssinhaltijaa, jotka myivät yhteensä noin 250 miljoonaa lisensoitua
kuluttajatuotetta vuonna 2016. Rovion sisältö (animaatiosarjat, lyhytfilmit ja
mainosvideot ja muu sisältö) oli saanut yli 10 miljardia katselukertaa
YouTubessa ja ToonsTV:ssä 30.6.2017 mennessä ja Rovion animaatiosarjoja
näytetään maailmanlaajuisesti perinteisissä ja uusissa mediakanavissa.
Toukokuussa 2016 Rovio julkaisi ensimmäisen Angry Birds -elokuvan, Angry
Birds -elokuva, joka otettiin levitykseen 88 maassa. Elokuva oli ensiiltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, kuten Yhdysvalloissa ja
Kiinassa, ja se oli kaikkien aikojen kolmanneksi suurin ulkomainen
animaatioelokuva Kiinassa vuoden 2016 loppuun mennessä lipputulojen
mukaan laskettuna.4 Elokuvan maailmanlaajuiset lipputulot olivat hieman alle
350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 30.6.2017 mennessä. Angry
Birds -elokuvan jatko-osa on määrä julkaista syyskuussa 2019.
B.4a

Merkittävimmät
viimeaikaiset
suuntaukset

Mobiilipelimarkkinat
Älypuhelinten maailmanlaajuisen käyttäjämäärän odotetaan kasvavan 2,3
miljardista vuonna 2016 yhteensä 3,6 miljardiin vuonna 2020.5 Lisäksi
kuluttajien digitaalisen median parissa käyttämä aika on kasvussa ja kasvu
perustuu valtaosin mobiililaitteilla kulutettavaan digitaaliseen mediaan. Vuonna
2016 Yhdysvalloissa aikuisten digitaalisen median parissa käyttämästä ajasta
arviolta 54 prosenttia tapahtui mobiililaitteilla verrattuna 13 prosenttiin vuonna
2010.6
Mobiilipelimarkkinoiden vallitsevaksi käytännöksi noussut free-to-play-malli
alentaa pelien lataamisen kynnystä ja siten lisää mobiilipelejä pelaavien osuutta
väestöstä ja matkapuhelimien käyttäjistä. Yhdysvalloissa 69 prosenttia
matkapuhelimien käyttäjistä pelasi mobiilipelejä vähintään kerran kuukaudessa
vuonna 2016 ja osuuden odotetaan kasvavan 77 prosenttiin vuoteen 2020
mennessä.7 Samaan aikaan mobiilipelien keskimääräinen liikevaihto käyttäjää
kohti kasvaa maailmanlaajuisesti.8
Sekä käyttäjät että mainostajat jatkavat siirtymistä mobiililaitteisiin, koska
mobiililaitteiden osuus ajankäytöstä eri medioiden parissa kasvoi 3
prosenttiyksikköä ja mobiilimainonnan osuus mainoskuluista kasvoi 9
prosenttiyksikköä vuosina 2015–2016. Mobiilimainontaan käytettävien varojen
odotetaan yli kaksinkertaistuvan 32 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna
2015 yhteensä 87 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2020, jolloin

4

Box Office Mojo.

5

Newzoo, 2017 Global Mobile Market Report, huhtikuu 2017.

6

KPCB, Internet Trends 2017, toukokuu 2017. Alkuperäinen lähde: eMarketer.

7

eMarketer, Growing Number of Smartphone Users Is Driving Mobile Gaming Consumption, 9.3.2016.

8

App Annie.
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mobiilimainonnan osuus kaikista mediamainontaan käytettävistä varoista on
kasvanut 17 prosentista 36 prosenttiin. 9
Mobiilipelien markkinoille pääsyn tekniset esteet ovat suhteellisen matalat,
mutta pitkäaikaisen menestyksen saavuttamista vaikeuttavat esteet suosivat
suuria peliyhtiöitä. Rovion mukaan toimialan menestystekijöitä ovat muun
muassa pelien korkea laatu, tunnistettava brändi tai immateriaalioikeus, vahvat
suhteet Appleen ja Googleen, suuret käyttäjähankinnan kustannuksia alentavat
olemassa olevat käyttäjäkunnat, käyttäjähankinnan tietotaito, free-to-playosaaminen sekä riittävät taloudelliset resurssit näiden kaikkien tekijöiden
tukemiseksi. Nämä tekijät tukevat vakiintuneita suuria peliyhtiöitä, kuten
Roviota.
Koska pelit ovat kehittyneet palveluiksi free-to-play-mallin kautta, menestyvien
pelien elinkaari on pidentynyt merkittävästi ja niillä on huomattava
liikevaihtopotentiaali elinkaarensa aikana. Tämä käy selvästi ilmi
Yhdysvalloissa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla eniten
tuottaneiden 15 pelin listasta10, jossa ovat mukana esimerkiksi vuonna 2012
julkaistut Candy Crush Saga ja Clash of Clans.
Peliteollisuus kehittyy jatkuvasti ja markkinoille tulee uusia pelityyppejä
ja -alustoja, jotka edustavat uusia mahdollisuuksia peliyhtiöille.
Viihdeteollisuuden lisenssi- ja elokuvamarkkinat
Viihde- ja hahmolisensointimarkkinoiden maailmanlaajuinen liikevaihto oli 118
miljardia Yhdysvaltain dollaria vähittäismyynnin arvossa mitattuna ja 6,8
miljardia Yhdysvaltain dollaria rojaltien osalta vuonna 2016. Markkinat
kasvoivat tasaista keskimäärin 2,8 prosentin vuotuista vauhtia (CAGR) vuosina
2012–2016.11
Brändilisensointimarkkinoita hallitsevat maailmanlaajuiset erittäin tunnetut
brändit, ja uusien brändien luominen on kallista ja vie paljon aikaa.
Brändilisensointimarkkinoiden kasvua ohjaa sisältö, kuten elokuvat. Vuosi 2016
oli ennätysvuosi uusien Hollywood-animaatioelokuvien määrässä. 12
Digitalisaatio siirtää myyntiä ja markkinointia digitaalisiin kanaviin, ja yhtiöt
yrittävät löytää tapoja yhdistää fyysisiä tuotteita digitaalisiin kanaviin käyttäen
esimerkiksi lisättyä todellisuutta (augmented reality, AR). Tiukassa
kilpailuympäristössä toimialan johtavien kumppaneiden kanssa työskentelystä
on tullut yhä tärkeämpää.
B.5

Konserni

Rovio Entertainment Oyj on Rovio-konsernin emoyhtiö ja Rovio-konserniin
kuuluu 13 tytäryhtiötä, joista kuusi on operatiivista toimintaa harjoittavia
tytäryhtiöitä.
Seuraavassa taulukossa on kuvattu Rovio-konsernin konserniyhtiöt ja Rovio
Entertainment Oyj:n omistusosuus niissä:
Tytäryhtiö / osakkuusyritys
Rovio Sweden AB (Ruotsi)
Rovio UK Limited (Iso-Britannia)
Blue Bird Distribution Inc. (Yhdysvallat)
Rovio (Shanghai) Commerce and
Trading Co., Ltd. (Kiina)
Hatch Entertainment Oy (Suomi)
Dark Matter Oy (Suomi)
Rovio Stars Oy (Suomi)
Rovio Asia Ltd (Hongkong) (selvitystilassa)

9

Rovio Entertainment Oyj:n
omistusosuus yhtiössä
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
100 %
100 %
100 %

eMarketer, US Ad Spending, eMarketer’s Updated Estimates and Forecast for 2015–2020, marraskuu 2016.

10

15 eniten tuottanutta iOS- ja Google Play -mobiilipeliä Yhdysvalloissa 30.6.2017 päättyneen kuuden kuukauden jakson liikevaihdon
perusteella. Lähde: App Annie.
11

LIMA, Annual Global Licensing Industry Survey, vuoden 2017 raportti.

12

Rovion analyysi perustuen Box Office Mojon tietoihin.
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Rovio Animation Oy (Suomi)
Rovio IP Management Oy (Suomi)
Dark Flow Oy (Suomi)
Pin Bank Oy (Suomi)
Välillinen omistus
Rovio Animation Company Inc. (Yhdysvallat)

100 %
100 %
100 %
100 %
Rovio Animation Oy:n kautta 100 %

B.6

Suurimmat
osakkeenomistajat

Trema omistaa tämän Listalleottoesitteen päivämääränä yhteensä 68,45
prosenttia Rovion Osakkeista ja Atomico ja Silavano omistavat kumpikin 9,90
prosenttia. Tremalla oli siten arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:n mukainen
määräysvalta Roviossa. Jokainen Osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen
yhtiökokouksessa.

B.7

Valikoidut
historialliset
keskeiset
taloudelliset
tiedot

Rovio on laatinut ensimmäisen Euroopan Unionin käyttöönottamien
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting
Standards, IFRS) mukaisen konsernitilinpäätöksensä 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta. Tämän Listalleottoesitteen liitteenä oleva Rovion ensimmäinen
IFRS-konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta sekä avaavan IFRS-taseen siirtymäpäivältä 1.1.2015. Tätä ennen
Rovio
on
noudattanut
konsernitilinpäätöksessään
suomalaista
tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting Standards, FAS).
Jäljempänä esitettävät konsernin taloudelliset tiedot on johdettu tämän
Listalleottoesitteen liitteenä olevasta, IFRS-standardien mukaisesti laaditusta
Rovion tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta, joka sisältää tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2015
päättyneeltä tilikaudelta, tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevista, FAS:n
mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä
31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta sekä tämän Listalleottoesitteen
liitteenä olevista, IAS 34 -standardin mukaisesti laadituista Rovion
tilintarkastamattomista osavuositiedoista 30.6.2017 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta 30.6.2016 päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevine
vertailutietoineen.
Jäljempänä esitettävät tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.6.2017
päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on muodostettu lisäämällä Rovio-konsernin
taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta
tilintarkastettuihin Rovio-konsernin taloudellisiin tietoihin 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta ja vähentämällä tästä tilintarkastamattomat Roviokonsernin taloudelliset tiedot 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.
Tilintarkastamattomat tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on
laadittu ainoastaan tätä Listalleottoesitettä varten ja pelkästään
havainnollistavassa tarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä kuvasta Rovion
liiketoiminnan tulosta minkään tulevan ajanjakson osalta tai Rovion taloudellista
asemaa minään tulevana ajankohtana.
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand
Licensing. Liiketoimintayksiköt muodostavat myös Yhtiön raportointisegmentit.
Lisäksi Roviolla on kolmas raportointisegmentti Muut, joka sisältää Hatch
Entertainment tytäryhtiön, josta Rovio omistaa 80 prosenttia, ja muihin
segmentteihin kohdistamattomat konsernin yleiskulut, kuten konsernihallinnon,
immateriaalioikeuksien suojaamisen, johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta
Games -liiketoimintayksikön ja Brand Licensing -liiketoimintayksikön johtajia)
osakepohjaiset kannustinohjelmat ja muut kulut, joita ei ole suoraan kohdistettu
liiketoimintayksiköihin.
Rovio ei ole raportoinut segmenttikohtaisia tietoja 31.12.2016, 31.12.2015 ja
31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissään, joten
Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon mukaisesti
ensimmäisen kerran 30.6.2017 päättynyttä jaksoa koskevissa osavuositiedoissa.
Tätä Listalleottoesitettä varten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön
nykyisen segmenttijaon mukaisesti myös 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
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IFRS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin sekä 31.12.2015 ja
31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta FAS:n mukaisesti laadittuihin
konsernitilinpäätöstietoihin perustuvien taloudellisten tietojen osalta. Tässä
Listalleottoesitteessä
esitetyt
segmenttikohtaiset
tiedot
ovat
tilintarkastamattomia.
Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Rovio on 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä
tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt vähennykset liittyen
aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan
nettorahavirtoja. 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadituissa
osavuositiedoissa aineettomien ennakkomaksujen vähennykset on siirretty
liiketoiminnan
nettorahavirroista
investointien
nettorahavirtoihin.
Esittämistapaa on muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös
30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion konsernin tuloslaskelmatiedot
ilmoitettuina ajanjaksoina:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintar(tilintarkastakastettu)
maton)

30.6.2017
päättynyt 12
kuukauden
jakso

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)

(IFRS)
(tilintarkastamaton)

(tilintarkastettu)

KONSERNIN
LAAJA TULOSLASKELMA,
tuhatta euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan
muut tuotot
Materiaalit ja
palvelut
Työsuhdeetuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut
liiketoiminnan
kulut
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja kulut
Osuus osakkuusja yhteisyritysten
tuloksesta
Voitto ennen
veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto
(tappio)
Jakautuminen
Määräysvallattomi
lle omistajille
Emoyrityksen
omistajille

152 565

78 502

191 704

142 067

142 067

158 349

265 767

581

82

50

1 034

511

1 893

549

-38 681

-22 517

-52 949

-37 506

-37 506

-37 395

-69 113

-27 285

-22 540

-49 532

-55 537

-54
2481

-57
0421

-54 277

-20 503

-4 198

-18 490

-15 103

-15 3872

-7 0702

-34 794

-47 300
19 377

-22 548
6 780

-53 897
16 886

-56 518
-21 564

-56 5212
-21 083

-48 7582
9 977

-78 649
29 483

-2 146

-1 130

-1 372

864

792

1 426

-2 388

0

0

-142

-

-

-

-142

17 231
-3 884

5 650
-2 016

15 372
-4 813

-20 700
2 632

-20 292
1 5053

11 403
-3 3273

26 953
-6 681

13 347

3 634

10 560

-18 068

-18 7873

8 0763

20 273

0

0

-39

-

-

-

-39

13 347

3 634

10 599

-18 068

-

-

20 312

Muut laajan tulokset tuotot/kulut
Erät jotka siirretään myöhemmillä kausilla tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Muuntoerot
Laaja tulos
verojen jälkeen

-245

-31

-9

-8

-

-

-223

13 102

3 603

10 551

-18 076

-

-

20 050

Jakautuminen

11

Määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen
omistajille
1

0

0

-39

-

-

-

-39

13 102

3 603

10 590

-18 076

-

-

20 089

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “henkilöstökulut”.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.
3

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä
tilinpäätöksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion konsernitasetiedot ilmoitettuina
päivinä:
2017
30.6.
(IFRS)

2016
30.6.
(IFRS)

2016

2015
31.12.
(IFRS)

(tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkastamaton)
tamaton)
tettu)
tamaton)

2015
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin
mainittu)

2014
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin
mainittu)

KONSERNIN TASE,
tuhatta euroa
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja
yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Ennakkomaksut ja
siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Varat yhteensä
Oma pääoma
Osakepääoma
Rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto
Emoyhtiön omistajien
osuus omasta pääomasta
Määräysvallattomien
omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Korolliset velat
Muut lyhytaikaiset
rahoitusvelat
Saadut ennakot
Myyntitulojen jaksotus
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Siirtovelat
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat
yhteensä
1

60 605

84 014

76 860

77 469

75 7071,2,3

42 3431,2,3

476
58 898

942
79 695

717
73 758

1 087
68 783

1 05911
68 903

1 88711
38 846

58
828
344

200
1 909
1 267

58
1 098
1 229

200
1 856
5 544

2004
1 8561,2
3 6901,2

1 3831,2
1,2
228

85 869
30 492

70 926
23 640

72 840
27 981

66 017
37
18 648

65 4951,3
37
18 648

95 1821,3
80
24 559

9 623

21 247

15 232

10 898

10 375

15 781

899
-

1 807
-

682
-

1 086
915

1 08614
91514

1 10914
-

44 855
146 474

24 232
154 939

28 945
149 700

34 433
143 486

34 4335
141 20213

53 6535
137 52513

733
772
-344
81 932
13 347

733
751
-31
73 504
3 634

733
751
-99
74 881
10 590

733
751
-90
91 066
-18 068

733
75113
-10
88 66513
-18 787

733
70013
-10
84 03513
8 076

96 439

78 591

86 856

74 392

71 3621

93 5441

0
96 439

0
78 591

-17
86 839

74 392

71 362

93 544

2 785
2 466

10 895
10 750

2 620
2 466

16 506
16 376

16 68213
16 66712

2013
-

213
105

27
117

46
108

11
120

15

20

47 250
9 284
8 284

65 453
5 958
16 424

60 241
7 852
16 520

52 588
8 355
8 188

53 1583
8 3556
8 33312

43 9613
5 7506
-

469
9 800
2 069

452
17 339
10 500

358
11 480
2 820

661
7 115
10 463

6457
7 115
10 46314

1 0517
9 429
10 78314

1 156
719
15 469
50 035

439
1 243
13 099
76 348

824
20 388
62 861

465
3 265
14 076
69 095

4658
3 2651,9
14 5181,9
69 84013

3558
1 2891,9
15 3021,9
43 98113

146 474

154 939

149 700

143 486

141 20213

137 52513

Tilintarkastamaton.
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2

Luku sisältää FAS-taseissa vaihtuviin vastaaviin luokitellut ”pitkäaikaiset muut saamiset” (1 856 tuhatta euroa
31.12.2015 ja 1 383 tuhatta euroa 31.12.2014) ja ”pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset” (3 690 tuhatta euroa
31.12.2015 ja 228 tuhatta euroa 31.12.2014). Luvut on siirretty pitkäaikaisiin varoihin vertailukelpoisuuden takia.
3

Taseen esitystä vertailupäivinä 31.12.2015 ja 31.12.2014 on muutettu pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sekä
lyhytaikaisten velkojen ryhmittelyn osalta vastaamaan 31.12.2016 IFRS-tietojen ryhmittelyä. Muutettuja lukuja ei
ole tilintarkastettu.
4

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on ”sijoitukset”.

5

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja
pankkisaamiset”.
6

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “ostovelat”.

7

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “muut velat”.

8

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “siirtovelkojen
olennaiset erät - verot”.
9

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erät “siirtovelkojen olennaiset
erät – henkilöstökulut” ja ”siirtovelkojen olennaiset erät – muut siirtovelat” sisälsivät nyt esitetyt erät ”varaukset”
ja ”siirtovelat”.
10

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä muuntoerot sisältyvät
voittovaroihin.
11

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”aineelliset
hyödykkeet”.
12

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on “lainat rahoituslaitoksilta”.

13

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.
14

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä
tilinpäätöksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion rahavirtalaskelmatiedot ilmoitettuina
ajanjaksoina:
2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin (tilintarkasmainittu)
tamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

17 231

5 650

15 364

20 503
1 298

4 198
392

-323
1 094

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(FAS)
(tilintarkastettu)2

(tilintarkastettu)2

-20 700

-20 292

11 403

18 490
-411

15 103
-1 694

15 387
-1 694

7 069
-2 267

769

-40
1 791

824

824

270

0
992

0
645

142
1 883

1 290

-

-

40 795

11 655

37 220

-5 177

-5 776

16 475

2 654
-

-12 491
37

-10 171
37

5 264
43

5 854
43

15 030
427

-6 926

5 717

-2 3711

749

749

-5 673

36 523

4 918

24 7151

879

870

26 258

2
-667
-123

6
-619
-1 652

34
-1 806
-97

66
-895
1 311

72
-895
1 311

766
-1 036
-9 130

35 735

2 652

22 8461

1 361

1 358

16 859

KONSERNIN
RAHAVIRTALASKELMA,
tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden poistot ja
arvonalentumiset
Valuuttakurssien muutos
Aineellisten
käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot
Rahoituskulut
Osuus osakkuus- ja
yhteisyrityksen tuloksesta
Muut ei-rahamääräiset erät
Rahavirrat ennen
käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten, muiden
saamisten ja
ennakkomaksujen muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Ostovelkojen ja muiden
velkojen muutos
Rahavirrat ennen korkoja
ja veroja
Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan
nettorahavirta

13

Investointien rahavirrat
Tuotot aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden
myynnistä
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Hankitut osakkuusyritykset
vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
Investointien
nettorahavirta

-5 830
-

-

-

-200

-200

-

-5 508

-14 910

-23 2791

-44 072

-44 069

-37 925

Rahoituksen rahavirrat
Määräysvallattomien
omistusosuuksien hankinta
Lainojen nostot ja maksut
Emoyhtiön omistajille
maksetut osingot

-8 333

2 466

22
-5 578

25 000

25 000

-

-4 430

-

-

-2 997

-2 997

-4 495

-12 763

2 466

-5 557

22 003

22 003

-4 495

17 465

-9 792

-5 990

-20 708

-20 708

-25 561

-1 555
28 945

-409
34 433

502
34 433

1 488
53 653

1 488
53 653

1 696
77 518

44 855

24 232

28 945

34 433

34 433

53 653

323

Rahoituksen
nettorahavirta
Rahavarojen nettomuutos
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus
Rahavirrat kauden alussa
Rahavirrat kauden
lopussa

-

-

-

-

-

-14 910

1,3

-43 872

-43 869

-37 925

-23 279

1

Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on
31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt
vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan nettorahavirtoja.
30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadituissa osavuositiedoissa aineettomien ennakkomaksujen
vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin. Esittämistapaa on
muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiden tilikausien FAS-tiedoissa rahavirtalaskelmien erien nimiä on muutettu
vastaamaan erien nimiä sellaisina kuin ne on esitetty 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa IFRStilinpäätöksessä. Erien välillä ei ole tehty siirtoja.
3

31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa IFRS-tilinpäätöksessä erän nimi on ”investoinnit aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin”.

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevaihto, oikaistu käyttökate,
käyttökate, oikaistu liikevoitto ja liikevoitto ja investointikustannukset
segmenteittäin ilmoitettuina ajanjaksoina:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

(tilintarkastamaton)

2016
2015
2015
2014
1.1. – 31.12.
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(IFRS)
(FAS)
(tilintarkastamaton,
(tilinellei toisin tarkasta- (tilintarkastamaton,
mainittu)
maton) ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso
(IFRS)

(tilintarkastamaton)

KONSERNIN
SEGMENTTI
TIEDOT,
tuhatta euroa
Liikevaihto

152 565

78 502

191 7041

142 067

142 0671

158 3491

265 767

Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

117 926
34 639
-

66 871
11 631
-

159 039
32 664
-

113 487
28 580
-

113 487
28 580
-

110 725
47 624
-

210 094
55 673
-

Käyttökate
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

39 880
22 426
22 362
-4 908

10 979
16 801
-930
-4 893

35 376
39 788
5 803
-10 215

-6 461
11 106
-5 894
-11 673

-5 696
11 582
-5 464
-11 815

17 047
24 727
966
-8 646

64 277
45 414
29 095
-10 232

14

Oikaistu
käyttökate
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

41 847
22 496
24 251
-4 900

10 979
16 801
-930
-4 893

35 376
39 788
5 803
-10 215

-3 197
12 765
-4 671
-11 291

-2 432
13 241
-4 241
-11 433

18 336
25 201
1 726
-8 591

66 243
45 483
30 984
-10 224

Liikevoitto
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

19 377
19 452
4 935
-5 010

6 780
14 287
-2 616
-4 891

16 8861
28 950
-1 741
-10 323

-21 564
3 599
-13 563
-11 600

-21 0831
4 075
-13 133
-12 025

9 9771
19 485
-728
-8 780

29 483
34 115
5 810
-10 442

Oikaistu liikevoitto
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

21 344
19 522
6 824
-5 002

6 780
14 287
-2 616
-4 891

16 886
28 950
-1 741
-10 323

-18 300
5 258
-12 340
-11 218

-17 819
5 734
-11 910
-11 643

11 326
19 981
68
-8 722

31 450
34 185
7 699
-10 434

5 830
2 421
3 002
407

14 910
3 936
10 512
462

23 279
7 255
15 327
697

43 872
11 912
31 529
431

43 869
11 912
31 529
428

37 925
8 507
27 634
1 784

14 199
5 740
7 817
642

Investoinnit
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut
1

Tilintarkastettu.

Lisätietoja Brand Licensing -liiketoimintayksiköstä
Seuraavassa taulukossa esitetään Brand Licensing -liiketoimintayksikön
liikevaihto sen kahdelle alayksikölle, Consumer Products ja Content Licensing:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(IFRS)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

KONSERNIN
SEGMENTTITIEDOT,
tuhatta euroa
Liikevaihto
Brand Licensing liiketoimintayksikkö
yhteensä
Consumer Products
Content Licensing

34 639
5 270
29 369

11 631
9 095
2 536

32 664
12 188
20 476

28 580
22 358
6 222

28 580
22 358
6 222

47 624
41 413
6 211

55 672
8 363
47 309

Keskeisiä tunnuslukuja
Rovio seuraa useita tunnuslukuja, joita se käyttää liiketoimintansa
tuloskehityksen mittaamiseen. Tunnuslukuihin sisältyy myös vaihtoehtoisia
tunnuslukuja.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion keskeisiä tunnuslukuja ilmoitetuilta
ajanjaksoilta:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
tuhatta euroa, ellei
toisin mainita
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Käyttökate- %
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate
Oikaistu käyttökate-%
Liikevoitto
Liikevoittomarginaali
Oikaistu liikevoitto

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt 12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

152 565
39 880
26,1 %

78 502
10 979
14,0 %

191 7041
35 376
18,5 %

142 067
-6 461
-4,5 %

142 0671
-5 696
-4,0 %

158 3491
17 047
10,8 %

265 767
64 278
24,2 %

1 967
41 847
27,4 %
19 377
12,7 %
21 344

10 979
14,0 %
6 780
8,6 %
6 780

35 376
18,5 %
16 8861
8,8 %
16 886

3 264
-3 197
-2,3 %
-21 564
-15,2 %
-18 300

3 264
-2 432
-1,7 %
-21 0831
-14,8 %
-17 819

1 289
18 336
11,6 %
9 9771
6,3 %
11 266

1 967
66 244
24,9 %
29 483
11,1 %
31 450

15

Oikaistu
liikevoittomarginaali
Käyttäjien hankintaan
liittyvät kustannukset
Käyttäjien hankintaan
liittyvien kustannusten
osuus Gamesliiketoimintayksikön
liikevaihdosta, %
Tilikauden voitto
(tappio)
Osakekohtainen tulos
Osinko/osake
Omavaraisuusaste, %
Oman pääoman tuotto
(ROE), %
(liukuvalta 12kk
jaksolta)
Nettovelka
Nettovelkaantumisaste
(net gearing), %
Investoinnit
Bruttomyynti
1

14,0 %

8,6 %

8,8 %

-12,9 %

-12,5 %

7,2 %

11,8 %

31 484

5 130

18 219

6 326

6 326

1 822

44 573

26,7 %

7,7 %

11,5 %

5,6 %

5,6 %

1,6 %

21,2 %

13 347
0,18
71,6 %

3 634
0,05
61,8 %

10 5601
0,14
0,06
64,1 %

-18 068
-0,24
0,00
59,1 %

-18 7871,2
-0,25
0,00
57,7 %

8 0761,2
0,11
0,04
79,7 %

20 273
71,6 %

30,8 %
-34 105

2 942

19,1 %
-9 959

-24,6 %
-9 869

-24,6 %
-9 433

12,4 %
-53 653

30,8 %
-34 105

-35,4 %
5 830
118 153

3,7 %
14 910
65 885

-11,5 %
23 279
151 913

-13,3 %
43 872
102 088

-13,2 %
43 869
102 088

-57,4 %
37 925
-

-35,4 %
14 199
204 181

Tilintarkastettu.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä
tilinpäätöksissä.

Tunnuslukujen määritelmät ja laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate- %

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

=

Olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät
kyseisellä ajanjaksolla, kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot
liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät
transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä
Yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut. Lisätietoja
alla kohdassa ” – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen
täsmäyttäminen”.

Oikaistu käyttökate

=

Käyttökate – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu käyttökate-%

=

Oikaistu käyttökate
Liikevaihto

Liikevoitto

=

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut
- työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut - poistot ja
arvonalentumiset - muut liiketoiminnan kulut

Liikevoittomarginaali

=

Liikevoitto
Liikevaihto

Oikaistu liikevoitto

=

Oikaistu
liikevoittomarginaali

=

Oikaistu liikevoitto
Liikevaihto

Käyttäjien hankintaan
liittyvät kustannukset

=

Käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset liittyvät uusien
pelaajien hankkimiseen yhtiön peleissä tulosperusteisten
markkinointikampanjoiden kautta.

Käyttäjien hankintaan
liittyvien kustannusten
osuus Gamesliiketoimintayksikön
liikevaihdosta, %

=

Käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset
Games-liiketoimintayksikön liikevaihto

Osinko/osake

=

Kokonaisosinko
Tarkastelukauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu
määrä – omat osakkeet

x 100

x 100

x 100

Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

16

x 100

x 100

Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä – saadut ennakot – myyntitulojen
jaksotus

Omavaraisuusaste, %

=

Oman pääoman tuotto
(ROE), % (liukuvalta 12kk
jaksolta)

=

Nettovelka

=

Korolliset velat – rahat ja lyhytaikaiset talletukset

Nettovelkaantumisaste (net
gearing), %

=

Nettovelka
Oma pääoma yhteensä

Investoinnit

=

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten rahavirta

=

Bruttomyynti vastaa kunkin kalenterikuukauden aikaisia
sovelluksen sisäisiä ostoksia ja sovelluksen sisäistä
mainosmyyntiä osto-/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei
sisällä liikevaihtoa asiakassopimuksista, myyntitulon jaksotuksia
tai kirjanpidollisia oikaisueriä kuten jaksotetun myyntituoton ja
maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi
raportoidusta
liikevaihdosta.
Bruttomyynnin
täsmäytys
liikevaihtoon esitetään kohdassa ” – Eräiden vaihtoehtoisten
tunnuslukujen täsmäyttäminen”. Bruttomyyntiä käytetään eräiden
operatiivisten tunnuslukujen (ARPDAU13 ja MARPPU14)
laskemiseen, koska se antaa liikevaihtoa paremman kuvan Rovion
operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanhetkenä.

Bruttomyynti

x 100

Voitto tai tappio ennen veroja
x 100

Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)

x 100

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen
Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen
(käyttökate, oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto) täsmäytykset
liikevoittoon 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneillä tilikausilla sekä
30.6.2017 ja 30.6.2016 päättyneillä kuuden kuukauden jaksoilla.
Seuraavassa taulukossa esitetään oikaistun käyttökatteen täsmäytys:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin (tilintarkas(tilintarkastamaton)
mainittu)
tamaton)
tuhatta euroa
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Uudelleen järjestelyn
vuokrakulut
Muut uudelleenjärjestelykulut
Järjestelykulut
yhteensä
Oikaistu käyttökate
1

19 377

6 780

16 8861

20 503
39 880

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)

(IFRS)
(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

-21 564

-21 0831

9 9771

29 483

4 198
10 979

1

18 490
35 376

15 103
-6 461

1, 2

15 387
-5 696

1, 2

7 070
17 047

34 795
64 277

-

-

-

1 406

1 406

-

-

1 967

-

-

1 858

1 858

1 289

1 967

1 967
41 847

10 979

35 376

3 264
-3 197

3 264
- 2 432

1 289
18 336

1 967
66 244

Tilintarkastettu.

13

Keskimääräinen bruttomyynti päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden (Average Revenue Per Daily Active Users, ”ARPDAU”) tarkoittaa
bruttosummaa, joka saadaan kuukausittain myyntinä sovelluksen sisäisistä ostoksista ja sovelluksen sisäisestä mainosmyynnistä (eli
bruttomyynti) jaettuna ajanjakson keskimääräisellä DAU:lla, joka jaetaan ajanjakson päivien määrällä.
14

Kuukausittainen keskimääräinen bruttomyynti maksavaa käyttäjää kohden (Monthly Average Revenue Per Paying User, ”MARPPU”)
tarkoittaa kuukausittaista sovelluksen sisäisten ostosten bruttosummaa (eli bruttomyyntiä ilman kuukausittaista sovelluksen sisäistä
mainosmyyntiä) jaettuna MUP:lla (määritelty jäljempänä). MARPPU:un eivät sisälly asiakassopimuksista saatu liikevaihto, myyntitulon
jaksotukset tai kirjanpidolliset oikaisuerät kuten jaksotetun myyntituoton ja maksusuoritusten väliset valuuttakurssierot. Kuukausittaiset
yksilöidyt maksajat (monthly unique payers, ”MUP”) tarkoittaa laitteiden lukumäärää, joilla tehtiin maksu ainakin kerran kalenterikuukauden
aikana. MUP-luvut sisältävät vain pelit ja käyttäjät, jotka on yhdistetty Rovion analytiikkapalveluihin, minkä takia muutamat pienet pelit eivät
sisälly MUP:iin.
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2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.

Oikaistusta käyttökatteesta ja oikaistusta liikevoitosta on oikaistu olennaiset
tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot
ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät
transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä Yhtiön
omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.
Seuraavassa taulukossa esitetään liikevoiton täsmäytys tuloslaskelman kautta:
2017
1.1.–30.6.

2016
1.1.–30.6.

Tuloslaskelma
ilman
Vertailuvertailukelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavat
vaikuttavia
IFRS
erät
eriä
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto
Liiketoiminnan
muut tuotot
Materiaalit ja
palvelut
Työsuhdeetuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut
liiketoiminnan
kulut
Liikevoitto

152 565

-

152 565

78 502

-

78 502

581

-

581

82

-

82

-38 681

-

-38 681

-22 517

-

-22 517

-27 285

1 841

-25 444

-22 540

-

-22 540

-20 503

-

-20 503

-4 198

-

-4 198

-47 300
19 377

125
1 967

-47 175
21 344

-22 548
6 780

-

-22 548
6 780

2016
1.1.–31.12.

Vertailukelpoisuuteen
vaikutIFRS tavat erät

Liikevaihto
Liiketoiminnan
muut tuotot
Materiaalit ja
palvelut
Työsuhdeetuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut
liiketoiminnan
kulut
Liikevoitto

Tuloslaskelma
ilman
Vertailuvertailukelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavat
vaikuttavia
IFRS
erät
eriä
(tilintarkastamaton)

30.6.2017 päättynyt
12 kuukauden jakso

2015
1.1.–31.12.
Tuloslaskelma
ilman
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä

(tilintar- (tilintar(tilintar- kastakastakastettu) maton) maton)
191 704
- 191 704

Vertailukelpoisuuteen
vaikutIFRS tavat erät

Tuloslaskelma
ilman
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä

Vertailu
-kelpoisuuteen
vaikuttavat
IFRS
erät

Tuloslaskelma
ilman
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä

(tilintarkastamaton)
(tilintarkastamaton)
142 067
- 142 067 265 767
- 265 767

50

-

50

1 034

-

-52 949

-

-52 949

-37 506

-

-37 506 -69 113

- -69 113

-49 532

-

-49 532

-55 537

1 629

-53 908 -54 277

1 841 -52 436

-18 490

-

-18 490

-15 103

-

-15 103 -34 795

- -34 795

-53 897
16 886

-

-53 897
16 886

-56 518
-21 564

1 636
3 264

-54 882 -78 649
-18 300 29 483

125 -78 524
1 967 31 450
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1 034

549

-

549

2015
1.1.–31.12.
Tuloslaskelma
Vertailu- ilman vertailukelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavat
vaikuttavia
erät
eriä
FAS
(tilintarkas(tilintarkas(tilintartamaton)
tamaton)
kastettu)

FAS
(tilintarkastettu)
Liikevaihto
Liiketoiminnan
muut tuotot
Materiaalit ja
palvelut
Työsuhdeetuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut
liiketoiminnan
kulut
Liikevoitto
1

2014
1.1.–31.12.
Tuloslaskelma
Vertailu- ilman vertailukelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavat
vaikuttavia
erät
eriä
(tilintarkas(tilintarkastamaton)
tamaton)

142 067

-

142 067

158 349

-

158 349

511

-

511

1 893

-

1 893

-37 506

-

-37 506

-37 395

-

-37 395

-54 2481

1 629

-52 619

-57 0421

959

-56 083

-15 3872

-

-15 387

-7 0702

60

-7 010

-56 5212
-21 083

1 636
3 264

-54 885
-17 819

-48 7582
9 977

330
1 349

-48 428
11 326

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “henkilöstökulut”.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään oikaistun liikevoiton ja käyttökatteen
täsmäytys segmenteittäin:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkasta
-maton)

Oikaistun
liikevoiton ja
käyttökatteen
täsmäytys
segmenteittäin,
tuhatta euroa
Games
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu
käyttökate
Brand Licensing
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu
käyttökate
Muut
Liikevoitto

19 452

14 287

28 950

3 599

4 075

19 485

34 115

70
19 522

14 287

28 950

1 659
5 258

1 659
5 734

496
19 981

70
34 185

19 452

14 287

28 950

3 599

4 075

19 485

34 115

2 974
22 426

2 514
16 801

10 838
39 788

7 507
11 106

7 507
11 582

5 242
24 727

11 298
45 414

70

-

-

1 659

1 659

474

70

22 496

16 801

39 788

12 765

13 241

25 201

45 483

4 935

-2 616

-1 741

-13 563

-13 133

-728

5 810

1 889
6 824

-2 616

-1 741

1 223
-12 340

1 223
-11 910

796
68

1 889
7 699

4 935

-2 616

-1 741

-13 563

-13 133

-728

5 810

17 427
22 362

1 686
-930

7 544
5 803

7 669
-5 894

7 669
-5 464

1 694
966

23 285
29 095

1 889

-

-

1 223

1 223

760

1 889

24 251

-930

5 803

-4 671

-4 241

1 726

30 984

-5 010

-4 891

-10 323

-11 600

-12 025

-8 780

-10 442
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Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu
käyttökate
Yhteensä
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu
käyttökate
1

8
-5 002

-4 891

-10 323

382
-11 218

382
-11 643

58
-8 722

8
-10 434

-5 010

-4 891

-10 323

-11 600

-12 025

-8 780

-10 442

102
-4 908

-2
-4 893

108
-10 215

-73
-11 673

210
-11 815

134
-8 646

212
-10 232

8

-

-

382

382

55

8

-4 900

-4 893

-10 215

-11 291

-11 433

-8 591

-10 224

19 377

6 780

16 8861

-21 564

-21 0831

9 9771

29 483

1 967
21 344

6 780

16 886

3 264
-18 300

3 264
-17 819

1 349
11 326

1 967
31 450

19 377

6 780

16 8861

-21 564

-21 0831

9 9771

29 483

20 503
39 880

4 198
10 979

18 4901
35 376

15 103
-6 461

15 3871, 2
-5 696

7 0701, 2
17 047

34 794
64 278

1 967

-

-

3 264

3 264

1 289

1 967

41 847

10 979

35 376

-3 197

-2 432

18 336

66 244

Tilintarkastettu.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään nettovelan täsmäytys:
2017

2016
30.6.
(IFRS)

(tuhatta euroa)
Pitkäaikaiset
korolliset velat
Lyhytaikaiset
korolliset velat
Rahat ja
lyhytaikaiset
talletukset
Nettovelka
1

(tilintarkastamaton)

2016

2015
31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
(tilintarkasmainittu)
tamaton)

10 750

2 4661

8 284
44 855
-34 105

2 466

2015

2014
31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

16 376

16 6671,3

-

16 424

16 520

1

8 188

8 333

1,3

-

24 232
2 942

28 9451
-9 959

34 433
-9 869

34 4331, 2
-9 433

53 6531, 2
-53 653

Tilintarkastettu.

2

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja
pankkisaamiset”.
3

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on “lainat rahoituslaitoksilta”.

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion käyttöpääoma ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

2016
30.6.
(IFRS)

(tuhatta euroa)
Lyhytaikaiset
saamiset5
Rahat ja
lyhytaikaiset
talletukset
Lyhytaikaiset velat
Käyttöpääoma
1

(tilintarkastamaton)

2016

2015
31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
(tilintarkasmainittu)
tamaton)

2015

2014
31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

41 014

46 694

43 895

31 584

31 061

41 529

44 855
-47 250
38 619

24 232
-65 453
5 473

28 9451
-60 2411,4
12 599

34 433
-52 588
13 429

34 4331,2
-53 1581,3
12 336

53 6531,2
-43 9611,3
51 221

Tilintarkastettu.

2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja
pankkisaamiset”.
3

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “lyhytaikainen
vieras pääoma”.
4

IFRS termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä
tilinpäätöksissä.
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5

Lyhytaikaiset saamiset on laskettu seuraavalla tavalla: IFRS = lyhytaikaiset varat – rahat ja lyhytaikaiset
talletukset; FAS = vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset – rahat ja pankkisaamiset.

Seuraavassa taulukossa esitetään omavaraisuusasteen, %, oman pääoman tuoton,
% ja nettovelkaantumisasteen, % täsmäytyslaskelmat:
2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

(tilintarkastamaton)
Omavaraisuusasteen, %,
Oman pääoman tuoton,
% ja nettovelkaantumisasteen, % täsmäytys
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä
Saadut ennakot
Myyntitulojen jaksotus
Oma pääoma ja velat
yhteensä
Oman pääoman tuotto
(ROE), % (liukuvalta
12kk jaksolta)
Voitto tai tappio ennen
veroja
Tarkastelukauden alun
oma pääoma yhteensä
Tarkastelukauden lopun
oma pääoma yhteensä
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat (pitkä- ja
lyhytaikaiset)
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Oma pääoma yhteensä
1

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

71,6 %
96 439
9 800
2 069

61,8 %
78 591
17 339
10 500

64,1 %
86 8391
11 4801
2 8201

59,1 %
74 392
7 115
10 463

57,7 %
71 3621
7 1151
10 4631,4

79,7 %
93 5441
9 4291
10 7831,4

146 474

154 939

149 7001

143 486

141 2021,4

137 5251,4

30,8 %

-

19,1 %

-24,6 %

-24,6 %

12,4 %

26 953

-

1

-20 700

1

11 4031

78 591

-

74 392

94 124

93 5441

89 9381

96 439
-35,4 %

3,7 %

86 8391
-11,5 %

74 392
-13,3 %

71 3621
-13,2 %

93 5441
-57,4 %

10 750

27 174

18 986

24 564

25 0003

-

44 855
96 439

24 232
78 591

28 9451
86 8391

34 433
74 392

34 4331,2
71 3621

53 6531,2
93 5441

15 372

-20 292

Tilintarkastettu.

2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi oli ”rahat ja
pankkisaamiset”.
3

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi oli ”lainat rahoituslaitoksilta”.

4

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei suomenkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.

Seuraavissa taulukoissa esitetään täsmäytys operatiivisissa tunnusluvuissa
käytetyn bruttomyynnin ja raportoidun liikevaihdon välillä Gamesliiketoimintayksikössä:
2017
Milj. euroa
Bruttomyynti
Jaksotetun
myyntitulon
muutos
Asiakassopimukset
Muut
liikevaihdon
oikaisuerät
Liikevaihto

Kolmen kuukauden jakso päättyen
2016
30.9.
30.6.
31.3.
31.12.
(tilintarkastamaton)
40 147 36 610
29 274 30 082

2015

30.6.

31.3.

31.12.

61 868

56 286

45 881

-260

927

515

-566

149

-666

358

-493

784

-283

572

37

37

5 606

1 272

1 553

-181

2 898

3 091

2 879

-834
61 346

-671
56 580

51
46 484

497
45 685

-849
37 182

-474
319
29 688 30 579

-344
29 988

-655
24 628

3 020
28 287

2017

2016
1.1. – 30.6.

Milj. euroa
Bruttomyynti
Jaksotetun myyntitulon
muutos
Asiakassopimukset
Muut liikevaihdon
oikaisuerät

118 153

2016

30.9.

30.6.

31.3.

27 927

21 408

22 671

2015

30.6.2017
päättynyt
12 kuukauden
jakso

1.1. – 31.12.
(tilintarkastamaton)
65 885
151 913

102 088

(tilintarkastamaton)
204 181

667
609

-517
2 825

-567
8 469

367
8 687

617
6 253

-1 505

-1 323

-775

2 345

-957

21

Liikevaihto

117 926

66 871

159 039

113 487

210 094

Asiakassopimukset ovat jakelusopimuksia, joita tehdään alueellisten
kumppaneiden kanssa, jotka lataavat Rovion pelejä omille laitteilleen tai jakavat
niitä oman jakelualustansa kautta. Asiakassopimukset sisältävät yleensä ehtoja
vähimmäistakuusta ja tuottojen jakamisesta Rovion kanssa. Vähimmäistakuut
jaksotetaan liikevaihdoksi sopimuskauden ajaksi.
Yhtiön näkemyksen mukaan yllä tarkastellun ajanjakson ja tämän
Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana sen taloudellisessa asemassa ja
tuloksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
B.8

Valikoidut pro
forma muotoisiksi
yksilöidyt
taloudelliset
tiedot

Ei sovelleta; Yhtiössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, jotka
edellyttäisivät pro forma -muotoisten taloudellisten tietojen esittämistä.

B.9

Tulosennuste ja
-arvio

Tämä osatekijä ”Tulosennuste ja -arvio” sisältää tulevaisuutta koskevia
lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta
kehityksestä, ja toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista
johtuen useista syistä. Rovio kehottaa sijoittaja suhtautumaan varauksella
tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka pätevät ainoastaan tämän
Listalleottoesitteen päivämääränä ja joihin liittyy epävarmuuksia.
Yhtiön vuosittaisen liikevaihdon sekä käyttökatteen odotetaan kasvavan
merkittävästi 31.12.2017 päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2016
päättyneeseen tilikauteen.
Tulosennusteen perusta
Ennuste perustuu Yhtiön johdon arvioihin Yhtiön myynnistä, tuloksesta ja
toimintaympäristön kehityksestä. Liikevaihdon merkittävä vuosittainen kasvu
perustuu erityisesti Games-liiketoimintayksikön olemassa olevien pelien
kehitykseen ja vuoden 2017 toukokuun, kesäkuun ja elokuun aikana julkaistujen
uusien pelien kehitykseen sekä käyttäjähankintainvestointien merkittävään
lisäykseen verrattuna aikasempaan tilikauteen. Liikevaihdon odotettua kasvua
ajaa myös Angry Birds -elokuvan liikevaihto. Elokuvan liikevaihdon profiili on
laskeva kuten tavanomaista animaatioelokuville ja täten elokuvan tulojen
odotetaan olevan pienemmät tilikauden 2017 toisella puoliskolla kuin
ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö voi vaikuttaa liikevaihtoonsa ja tulokseensa
jatkuvasti kehittämällä olemassa olevia pelejään ja tuomalla peleihin uusia
tapahtumia, joilla lisätään käyttäjien aktiivisuutta sekä investoimalla
käyttäjähankintaan. Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella ovat markkinoiden
yleinen kehitys sekä muutokset kilpailuasetelmissa. Yhtiö pitää yli 10 prosentin
kasvua merkittävänä. Yhtiön peleihin käyttämät käyttäjähankintainvestoinnit
voivat vaihdella merkittävästi vuosineljänneksettäin riippuen uusista
pelijulkaisuista sekä olemassa olevien pelien suoriutumisesta, mikä voi johtaa
merkittäviin muutoksiin ja vaihtelevuuteen Yhtiön kannattavuudessa
vuosineljänneksittäin. Tilintarkastajan lausunto tulosennusteesta on tämän
Listalleottoesitteen liitteenä C.

B.10

Tilintarkastuskertomuksessa
esitetyt
muistutukset

Ei sovellu; tilintarkastuskertomukset eivät sisällä muistutuksia.

B.11

Käyttöpääoman
riittävyys

Ei sovellu; Rovion johdon käsityksen mukaan Roviolla on riittävästi
käyttöpääomaa kattamaan sen nykyiset tarpeet tämän Listalleottoesitteen
päivämäärää seuraavien 12 kuukauden ajaksi.
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Jakso C — Arvopaperit
Tarjottavat Osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia. Yhtiöllä on yksi osakesarja,
jonka ISIN-tunnus on FI4000266804.
Sekä Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Uudet Osakkeet että
Listautumisannissa myytävät vanhat Myyntiosakkeet vastaavat Rovion olemassa
olevaa osakelajia.

C.1

Arvopapereiden
tyyppi ja laji

C.2

Listautumisannin valuutta on euro.
Arvopapereiden
liikkeeseenlaskun
valuutta

C.3

Osaketiedot

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön liikkeeseen laskettujen
Osakkeiden lukumäärä on 75 312 798. Kaikki Osakkeet on täysin maksettu.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

C.4

Arvopapereihin
liittyvät
oikeudet

Osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun muassa etuoikeuden merkitä uusia
osakkeita Yhtiössä, oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
yhtiökokouksessa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja muuhun varojenjakoon ja
oikeuden vaatia osakkeidensa lunastusta käypään hintaan osakkeenomistajalta,
joka omistaa yli 90 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä Roviossa, sekä muut
osakeyhtiölain mukaiset yleiset oikeudet.
Uudet Osakkeet tuottavat täydet osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä
lähtien, kun Uudet Osakkeet on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään
kaupparekisteriin
(”Kaupparekisteri”)
sekä
Yhtiön
osakasluetteloon arviolta 29.9.2017, ja ne oikeuttavat myös Yhtiön jakamaan
täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon yhtenevästi muiden Osakkeiden
kanssa.

C.5

Arvopapereiden
vapaata
luovutettavuutta
koskevat
rajoitukset

Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke.
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 8.9.2017 päättänyt poistaa
lunastuslausekkeen yhtiöjärjestyksestä. Lausekkeen poistaminen ilmoitetaan
rekisteröitäväksi Kaupparekisteriin vasta Rovion hallitukselle samassa
ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen perusteella
Listautumisannissa annettavien Uusien Osakkeiden rekisteröitäväksi
ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen.
Mikäli osakeantivaltuutuksen perusteella annettavat Uudet Osakkeet
ilmoitettaisiin rekisteröitäväksi useammassa kuin yhdessä erässä, ilmoitetaan
yhtiöjärjestyksen
lunastuslausekkeen
poistaminen
rekisteröitäväksi
ensimmäisen tällaisen Uusien Osakkeiden rekisteröintiä koskevan ilmoituksen
tekemisen yhteydessä tai välittömästi sitä ennen.
Osatekijässä E.5 on kuvattu Osakkeita koskevat myynninrajoitussopimukset.

C.6

Ottaminen
kaupankäynnin
kohteeksi

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden
listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

C.7

Osingonjakoperiaatteet

Rovion tavoitteena on jakaa osinkona ja pääoman palautuksina Rovion
osakkeenomistajille noin 30 prosenttia vuosittaisesta nettotuloksesta
vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja ottaen huomioon muut
seikat kuten Rovion taloudellinen asema, kassavirta ja kasvumahdollisuudet. Ei
ole takeita siitä, että osinkoa tai pääoman palautusta maksetaan tulevaisuudessa,
eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai
pääoman palautuksen määrästä.
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Jakso D — Riskit
D.1

Tärkeimmät
liikkeeseenlaskijalle ja sen
toimialalle
ominaiset riskit

Yhtiöön liikkeeseenlaskijana ja sen liiketoimintaan sekä Listautumisantiin ja
siinä Tarjottaviin Osakkeisiin liittyy riskitekijöitä. Yhtiöön liikkeeseenlaskijana
ja sen liiketoimintaan liittyviä riskitekijöitä on lueteltu jäljempänä. Tämä luettelo
ei ole tyhjentävä, ja myös riskit tai epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä
hetkellä ole tietoinen tai joita se juuri nyt pitää epäolennaisina, saattavat myös
vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen
asemaan tai Yhtiöön tehtyyn sijoitukseen.
Rovion liiketoimintaan liittyviä riskejä
Mikäli Rovio epäonnistuu alalle luonteenomaisiin nopeisiin
teknologioiden, kehitysalustojen, laitteiden ja/tai toimintamallien
muutoksiin sopeutumisessa tai menestyvien uusien pelien
kehittämisessä, voi tällä olla haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Viihdemarkkinat ovat kilpaillut ja Rovio kilpailee myös muiden vapaaajan viettotapojen kanssa, ja kilpailussa epäonnistuminen voi vaikuttaa
olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
Jos Rovio ei onnistu ylläpitämään Angry Birds -brändin ja peliensä
tunnettuutta ja suosiota kuluttajien keskuudessa, tällä voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus Roviolle.
Rovion pelien liikevaihto perustuu suurimmaksi osaksi rajoitettuun
määrään pelejä ja maksavien käyttäjien pieneen prosenttiosuuteen. Rovio
ei välttämättä pysty saamaan riittävästi liikevaihtoa uusista peleistä
nykyisten
peliensä
liikevaihdon
mahdollisen
pienentymisen
kattamiseksi, Rovion uusien pelien tai muiden tuotteiden menestys voi
tapahtua nykyisten pelien tai tuotteiden kustannuksella tai Rovio ei
välttämättä pysty houkuttelemaan uusia maksavia käyttäjiä tai pitämään
nykyisiä maksavia käyttäjiään ja heidän kulutustaan nykyisellä tasolla.
Rovion free-to-play-liiketoimintamalli perustuu käyttäjien tekemiin
ostoksiin sovellusten sisällä, ja Rovion peleissä myytävien
virtuaalituotteiden arvo riippuu voimakkaasti siitä, miten Rovio hallitsee
pelien ansainta- ja hinnoittelumalleja.
Rovion onnistuminen sovelluksen sisäisten mainostajien saamisessa
riippuu sen kyvystä suunnitella mainontamalli, joka parantaa mainosten
vaikutusta säilyttäen samalla käyttäjät.
Rovio on riippuvainen suhteiden säilyttämisestä keskeisiin
jakelualustojen tarjoajiin, kuten Appleen ja Googleen, sekä alustojen
jatkuvasta toiminnasta ja suosiosta.
Rovion Brand Licensing -liiketoimintayksikön menestys on osittain
riippuvainen lisensointikumppaneista.
Mikäli Rovion lisenssinhaltijat eivät täytä lisenssisopimuksiin perustuvia
velvoitteitaan liittyen esimerkiksi tuotantoon, valmistukseen ja jakeluun
tai ne eivät pysty toimimaan menestyksekkäästi tai ollenkaan, tällä voi
olla olennaisen haitallinen vaikutus Brand Licensing
-
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liiketoimintayksikön liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen.

taloudelliseen

asemaan

ja

Rovio on riippuvainen IT- ja tietoliikennejärjestelmiensä, joista osa
hankitaan pieneltä määrältä ulkopuolisia internet-, datakeskus- ja
pilvipalveluiden tarjoajia, keskeytymättömästä toiminnasta, ja IT- ja
tietoliikennejärjestelmien olennainen vikaantuminen tai merkittävä
katkos voi vaikuttaa Rovion toimintoihin.
Luonnonkatastrofit,
sähkökatkokset,
tietoliikenneviat,
kyberhyökkäykset, terrori-iskut, sotatoimet, inhimilliset virheet, murrot
ja vastaavat tapahtumat voivat vahingoittaa Rovion järjestelmiä ja
toimintoja.
Rovion
on
jatkettava
pilvipohjaisten
palveluiden,
oman
verkkoympäristönsä ja järjestelmien ylläpitoa, kehittämistä ja
parantamista liiketoimintansa jatkuvuuden ja kasvun mahdollistamiseksi
ja infrastruktuurin vikojen tai katkosten estämiseksi.
Rovio tarjoaa tällä hetkellä pelejään ja Rovion lisensointikumppanit
tarjoavat Angry Birds -tuotteita monissa maissa altistuen
toimintamaidensa taloudellisille, oikeudellisille ja poliittisille
olosuhteille; Rovion maantieteellinen laajentuminen voi altistaa Rovion
riskeille, joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio käyttää tietyissä peleissään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja,
mikä saattaa – jos niitä ei käytetä Rovion avoimen lähdekoodin
ohjelmistoja koskevien toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti –
aiheuttaa Rovion ohjelmistokoodin vapautumisen yleiseen käyttöön tai
edellyttää Roviota kehittämään tällainen koodi uudelleen.
Ohjelmointivirheet tai viat Rovion peleissä voivat vaikuttaa haitallisesti
sen brändiin tai heikentää sen pelien suosiota markkinoilla.
Mikäli tuleva Angry Birds -elokuvan jatko-osa ei onnistu saavuttamaan
merkittävää yleisöä, voi tämä vaikuttaa haitallisesti Angry Birds -brändin
arvoon.
Rovio on riippuvainen
sitouttamisesta.

työntekijöistään

sekä

avainhenkilöiden

Yhtiö voi joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi.
Rovion toimintaan sovellettava lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti
erityisesti tietosuojan ja -turvan osalta; mikäli Rovio tai sen alustojen
tarjoajat tai yhteistyökumppanit rikkovat tai niiden uskotaan rikkoneen
tällaisia lakeja ja määräyksiä, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Rovioon.
Muutokset verolaeissa ja nykyisten verolakien soveltamisessa ja
tulkinnassa sekä veroviranomaisten poikkeavat näkemykset Rovion
käyttämistä menettelyistä tai Rovion arvioista siihen sovellettavista
veroasteista voivat nostaa Rovion efektiivistä veroastetta ja edellyttää
Roviota muuttamaan toimintatapojaan.
Kolmannet osapuolet voivat käyttää Rovion immateriaalioikeuksia
oikeudetta tai väittää Rovion loukkaavan kolmansien osapuolten
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immateriaalioikeuksia, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan
tulokseen.
Rovio ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa
odotetulla tavalla.
Rovion todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat
poiketa olennaisesti tässä Listalleottoesitteessä esitetyistä taloudellisista
tavoitteista ja tulevaisuudennäkymistä.
Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa Rovion taloudelliseen asemaan
ja liiketoiminnan tulokseen.
Kumppaneiden käyttö Rovion liiketoiminnassa voi altistaa Rovion
laatuongelmille ja muille immateriaalioikeuksiin liittyville riskeille sekä
lainsäädännön noudattamiseen liittyville riskeille pelien kehittämisessä.
Yritysostoihin ja ostettujen toimintojen integrointiin voi liittyä
epävarmuuksia ja piilovastuita, ja ne voivat viedä Rovion johdon
huomiota ja muutoin häiritä Rovion liiketoimintaa, ja tämä voi vaikuttaa
olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
Rovion pitää mahdollisesti kirjata aineettomiin hyödykkeisiin, kuten
aktivoituihin kehittämismenoihin, liittyviä arvonalentumistappioita
tulevaisuudessa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseihin liittyy riskejä, joilla
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Vastapuoliriskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan
tulokseen.
Rovion vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Rovion liiketoimintaan
liittyviä riskejä.
D.3

Tärkeimmät
arvopapereille
ominaiset riskit

Listautumisantiin, Listautumisannissa liikkeeseen laskettaviin Osakkeisiin ja
Yhtiön Listautumiseen liittyviä riskitekijöitä on lueteltu jäljempänä. Tämä
luettelo ei ole tyhjentävä, ja myös riskit tai epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei
tällä hetkellä ole tietoinen tai joita se juuri nyt pitää epäolennaisina, saattavat
myös vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen
asemaan tai Yhtiöön tehtyyn sijoitukseen.
Osakkeisiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä
Osakkeiden markkinahinta
merkittävästi.

ja

likviditeetti

saattavat

vaihdella

Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesti jaettavasta osingosta
tai maksettavasta pääomanpalautuksesta ei ole takeita.
Listautuminen aiheuttaa Roviolle lisäkustannuksia.
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Järjestämissopimukseen liittyvät ehdot voivat johtaa Listautumisannin
peruuntumiseen.
Rovion suurimman osakkeenomistajan etu ei välttämättä ole yhtenevä
muiden osakkeenomistajien edun kanssa.
Merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan
omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen vaikutus Osakkeiden
markkinahintaan ja mikä voi johtaa muihin Rovion kannalta haitallisiin
vaikutuksiin.
Merkintäsitoumukset ovat peruuttamattomia.
Listautuminen ei välttämättä onnistu odotetusti taikka tapahdu lainkaan.
Osakkeenomistajat Yhdysvalloissa sekä tietyillä muilla lainkäyttöalueilla
eivät välttämättä kykene käyttämään merkintäoikeuksiaan.
Osakkeiden haltijat eivät välttämättä pääse hyötymään kaikista
Yhdysvaltain lakien mukaisista osakkeenomistajien oikeuksista.
Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin
sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille.

Jakso E — Tarjous
E.1

Kokonaisnettotuotot ja
kokonaiskustannukset

Ks. osatekijä E.2a.

E.2a

Listautumisen
syyt ja varojen
käyttö ja
arvioidut
kokonaisnettotuotot

Listautumisannin tausta ja syyt
Listautumisannin tavoitteena on edistää Rovion kasvustrategian toteuttamista
sekä lisätä strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön
pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla
että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Osakkeiden likividiteettia. Lisäksi
Listautumisanti hyödyttäisi Roviota toiminnallisesti (esim. rekrytoinnissa ja
tekemällä
Roviosta
vahvemman
ja
uskottavamman
kumppanin
kasvumarkkinoilla), parantaisi Rovion brändin tunnettuutta ja bränditietoisuutta
sen asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa
sekä pelialalla yleensä, ja siten vahvistaisi Rovion kilpailukykyä. Listautuminen
ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden tehokkaamman
käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön
palkitsemisessa.
Hankittavien varojen käyttö
Myyjät saavat Listautumisannista noin 373 miljoonan euron bruttovarat
(laskettuna käyttämällä Alustavan Hintavälin keskikohtaa ja olettaen että Myyjät
myyvät enimmäismäärän Osakkeita ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä). Myyjät
odottavat maksavansa noin 8,6 miljoonaa euroa palkkioita Listautumisannin
yhteydessä (laskettuna samojen olettamien mukaan kuin edellisessä virkkeessä).
Rovio pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat
tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien Uusien
Osakkeiden määrä määräytyy Lopullisen Tarjoushinnan perusteella. Yhtiö
laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Uusien Osakkeiden
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merkintähinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa. Rovio arvioi sen
maksettavaksi tulevien Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen
määrän olevan noin 3,4 miljoonaa euroa, minkä seurauksena Rovio arvioi
saavansa Listautumisannista noin 26,6 miljoonaa euroa nettovaroja. Rovio ei saa
mitään tuottoa Myyjien Listautumisannissa myymien Myyntiosakkeiden eikä
mahdollisten Lisäosakkeiden myynnistä. Rovio ja Myyjät maksavat Järjestäjille
Järjestämissopimuksen mukaiset yhteenlasketut myynti- ja järjestelypalkkiot.
Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Rovion kasvustrategian
tukemiseen, kuten käyttäjähankintaan ja kärkipelien kasvuun sekä
tulevaisuudessa mahdollisten konsolidointihankkeiden rahoittamiseen.
E.3

Listautumisannin ehdot

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai
sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty
jäljempänä) Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä), ja sijoittajille
voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tai
Myyntiosakkeita (kuten määritelty jäljempänä). Vastaavasti termit ”merkitsijä”,
”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja
”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin (kuten
määritelty jäljempänä) että Osakemyyntiin (kuten määritelty jäljempänä).
Rovio Entertainment Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (yhdessä
tytäryhtiöidensä kanssa ”Yhtiö”, ”Rovio” tai ”Rovio-konserni”, ellei
asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Rovio Entertainment
Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintayksikköä) pyrkii keräämään
osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia
osakkeita (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Liikkeeseen
laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden
(kuten määritelty jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan (”Lopullinen
Tarjoushinta”) perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta
olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin (kuten määritelty
jäljempänä) keskikohdassa. Lisäksi Trema International Holdings B.V.
(”Trema”), Atomico Invest II Limited (”Atomico”) ja Silavano Investments S.à
r.l (”Silavano”, ja yhdessä Treman ja Atomicon kanssa, ”Päämyyjät”) sekä
Felicis Ventures II, L.P., Jaakko Iisalo, Miika Virtanen, Muotitila Oy, Niklas
Hed, Pekka Rantala, Peter Vesterbacka ja Tuomo Lehtinen (”Muut Myyjät”, ja
yhdessä Päämyyjien kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat ostettaviksi alustavasti
enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”)
(”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Trema
tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi enintään 18 362 000 Myyntiosaketta. Jollei
asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja
Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä
”Tarjottavat Osakkeet”.
Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa (”Yleisöanti”) ja (ii) private placement järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti,
mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain
(muutoksineen, ”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetussa Rule 144A
-säännöksessä (”Rule 144A -säännös”) määritellyille henkilöille, jotka ovat
Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia
(qualified institutional buyers, QIBs), Yhdysvaltain Arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla (”Instituutioanti”).
Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain
Arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation
S -säännös”) mukaisesti.
Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 47,5 prosenttia Yhtiön osakkeista
(”Osakkeet”) ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin
jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä
(noin 54,6 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti)
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olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö
laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on
laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa).
Uudet
Osakkeet
tarjotaan
osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle
(”Listautuminen”).
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (”Carnegie”) ja Danske
Bank A/S, Helsingin sivukonttori (”Danske Bank”) on nimitetty toimimaan
Listautumisannin pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä
”Pääjärjestäjät”). Lisäksi Deutsche Bank AG, London Branch (”Deutsche
Bank”) ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) on nimitetty toimimaan
Listautumisannin järjestäjinä (Deutsche Bank ja OP yhdessä Pääjärjestäjien
kanssa ”Järjestäjät”).
Treman
ja
Silavanon
odotetaan
antavan
vakauttamisjärjestäjänä
(”Vakauttamisjärjestäjä”) toimivalle Danske Bankille lisäosakeoption, joka on
käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq
Helsingissä (arviolta 29.9.2017 ja 28.10.2017 välinen ajanjakso
(”Vakauttamisaika”)), ostaa enintään 5 538 000 Osaketta (”Lisäosakkeet”)
yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin
yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat noin 7,1 prosenttia
Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin
jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien
Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on
Alustavan Hintavälin keskikohdassa).
Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana
toteuttaa, mutta ei ole velvollinen toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat,
ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä voi
allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän
Osakkeita, jolloin syntyisi lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei
ylitä Lisäosakkeiden määrää. Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen
position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita markkinoilta.
Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita
markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotarjouksia Osakkeiden markkinahinnan
vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden
markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai estää
tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei
kuitenkaan saa toteuttaa Lopullista Tarjoushintaa korkeampaan hintaan.
Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se
voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa.
Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 26.9.2017 kello
16.00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy
28.9.2017 kello 12.00.
Yhtiön hallituksella ja Päämyyjillä on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja
Yleisöannin keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikaisintaan 25.9.2017 kello
16.00. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä
toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistettaisiin viipymättä pörssitiedote.
Yhtiön hallituksella ja Päämyyjillä on oikeus pidentää Instituutio- ja Yleisöannin
merkintäaikaa.
Mahdollinen
merkintäajan
pidennys
julkistettaisiin
pörssitiedotteella, josta ilmenisi merkintäajan uusi päättymisajankohta.
Instituutio- ja Yleisöantien merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään
6.10.2017 kello 16.00. Yhtiön Hallitus ja Päämyyjät voivat pidentää tai olla
pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta.
Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään
Instituutio- ja Yleisöannin merkintäajan yllä esitettyinä arvioituina
päättymispäivinä.
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Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa alustavasti vähintään 10,25
euron ja enintään 11,50 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta
(”Alustava Hintaväli”). Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan
kuluessa, mistä ilmoitettaisiin pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan Hintavälin
yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, Yhtiön
Listautumisannin
yhteydessä
julkaisemaa
suomenkielistä
esitettä
(”Listalleottoesite”)
täydennettäisiin
ja
täydennys
julkistettaisiin
pörssitiedotteella. Lopullinen Tarjoushinta voi olla myös Alustavan Hintavälin
ylä- tai alapuolella. Lopullinen Tarjoushinta ei kuitenkaan Yleisöannissa voi olla
korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,50 euroa
Tarjottavalta Osakkeelta.
Swedbank Robur Fonder AB, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Danske Invest
Rahastoyhtiö Oy, Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja
Aktian rahastojen salkunhoitajana ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
(”Ankkurisijoittajat”)
ovat
antaneet
Listautumisantiin
liittyen
merkintäsitoumuksia. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet
merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Tarjoushintaan seuraavasti:
Swedbank Robur Fonder AB, 6 086 956 Tarjottavaa Osaketta,
vähimmäisallokaatio 4 017 391 Tarjottavaa Osaketta;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 3 043 478 Tarjottavaa
Osaketta, vähimmäisallokaatio 2 008 695 Tarjottavaa Osaketta;
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 2 683 500 Tarjottavaa
Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 771 110 Tarjottavaa Osaketta;
Skandia Fonder AB, 1 446 500 Tarjottavaa
vähimmäisallokaatio 954 690 Tarjottavaa Osaketta;

Osaketta,

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, 2 608 695 Tarjottavaa Osaketta,
vähimmäisallokaatio 1 721 738 Tarjottavaa Osaketta;
Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian
rahastojen salkunhoitajana, 2 609 000 Tarjottavaa Osaketta,
vähimmäisallokaatio 1 721 940 Tarjottavaa Osaketta; ja
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 1 739 130 Tarjottavaa
Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 147 825 Tarjottavaa Osaketta.
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia.
Lopullinen
Tarjoushinta
päätetään
institutionaalisten
sijoittajien
Instituutioannissa antamien ostotarjousten (”Ostotarjous”) perusteella Yhtiön,
Päämyyjien ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa Instituutioannin tarjousajan
päätyttyä arviolta 28.9.2017 (”Hinnoittelu”). Lopullinen Tarjoushinta
julkistetaan pörssitiedotteella, ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.rovio.com välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja Yleisöannin
merkintäpaikoissa viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli
arviolta 29.9.2017.
Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita
(”Merkintäsitoumus”) ei voi muuttaa. Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa
ainoastaan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämissä
tilanteissa.
Päämyyjillä on oikeus peruuttaa Osakemyynti ja Yhtiön hallituksella on oikeus
peruuttaa Osakeanti milloin tahansa ennen niiden toteuttamisesta päättämistä
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muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön
liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Päämyyjät päättävät
peruuttaa Osakemyynnin ja/tai Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin,
maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän
kuluessa peruuttamispäätöksestä.
Rovion henkilöstöön Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 18.9.2017
kuuluvat henkilöt voidaan asettaa etusijalle Tarjottavien Osakkeiden
allokoinnissa Yleisöannissa. Yhtiön ja Päämyyjien tarkoituksena on hyväksyä
Rovion henkilöstön Merkintäsitoumukset täysimääräisinä 1 000 Tarjottavaan
Osakkeeseen saakka.
Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään
20 000 Tarjottavaa Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden
Merkintäsitoumuksen Yleisöannissa.
Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden
allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät
menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset voidaan
hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Yhtiö ja Päämyyjät pyrkivät
hyväksymään merkitsijöiden Merkintäsitoumukset Suomessa 100 Tarjottavaan
Osakkeeseen saakka kokonaan, ja tämän määrän ylittävältä osalta Yhtiö ja
Päämyyjät pyrkivät allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten
täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Ruotsissa ja Tanskassa
merkitsijöille allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden allokaatio on Yhtiön ja
Päämyyjien harkittavissa.
Instituutioantiin voivat osallistua private placement -järjestelyissä sijoittajat,
joiden Ostotarjous käsittää vähintään 20 001 Tarjottavaa Osaketta.
Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Instituutioannissa tehtyjen Ostotarjousten
hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen. Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus
Listautumisannissa. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät menettelystä mahdollisessa
ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai
osittain.
E.4

Olennaiset
intressit

Päämyyjät ja Muut Myyjät tulevat myymään Listautumisannissa Osakkeita.
Järjestäjät ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tehneet liiketoimia ja
tarjonneet investointi- ja liikepankkipalveluita sekä muita palveluita Yhtiölle,
Päämyyjille ja kunkin lähipiiriin kuuluville tytäryhtiöille ja lähipiirille, ja voivat
toimia näin tulevaisuudessakin, minkä vuoksi ne voivat aika ajoin saada
palkkioita ja komissioita vastaavanlaisten palveluiden yhteydessä. Kaikki
Järjestäjien tarjoamat palvelut, myös Listautumisannin yhteydessä tarjotut, on
tarjottu itsenäisenä palveluntarjoajana eikä luottamuksenvaraisessa suhteessa
Yhtiölle tai Päämyyjille.
Tietyillä Yhtiön hallituksen jäsenillä on omistukseen perustuvia intressejä
tietyissä Myyjissä (Kaj Hed omistaa 40 prosenttia Tremasta ja käyttää siinä
määräysvaltaa, Camilla Hed-Wilson omistaa 20 prosenttia Tremasta, Niklas
Zennström käyttää määräysvaltaa Atomicossa ja Mika Ihamuotila käyttää
määräysvaltaa Muotitila Oy:ssä), ja näin ollen heillä on intressi
Listautumisannissa. Rovion johtoryhmällä ja tietyillä muilla avainhenkilöillä on
osakepalkkiojärjestelmästä johtuvia intressejä Listautumisannissa. Yhtiön
tiedossa ei ole muita Listautumisannin kannalta olennaisia intressejä.

E.5

Arvopapereita
myyntiin
tarjoavien
henkilöiden
nimet/
Myyntirajoitussopimukset

Trema, Atomico ja Silavano (yhdessä ”Päämyyjät”) sekä Felicis Ventures II,
L.P., Jaakko Iisalo, Miika Virtanen, Muotitila Oy, Niklas Hed, Pekka Rantala,
Peter Vesterbacka ja Tuomo Lehtinen (”Muut Myyjät”, ja yhdessä Päämyyjien
kanssa, ”Myyjät”) tulevat myymään Listautumisannissa Osakkeita.
Yhtiön ja Päämyyjien odotetaan sopivan, ja Muut Myyjät ovat sopineet, että ne
eivät ilman Pääjärjestäjien (Yhtiön ja Päämyyjien osalta) tai Danske Bankin
(Muiden Myyjien osalta) antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta
ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta laske liikkeeseen,
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tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optiota tai oikeutta ostaa,
osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai warranttia ostaa,
lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai
välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat
muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai
muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät
kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide
Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin, taikka
toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista toimenpidettä.
Yhtiön luovutusrajoitukset eivät sovellu tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin
palkitsemis- tai kannustinjärjestelmiin ja Muiden Myyjien luovutusrajoituksille
on tiettyjä soveltamispoikkeuksia.
Yhtiön
johtoryhmän
odotetaan
solmivan
Yhtiön
ja
Myyjien
luovutusrajoitussitoumuksia
tietyin
poikkeuksin
vastaavat
luovutusrajoitussitoumukset, jotka päättyvät 360 päivän kuluttua
Listautumisesta.
Myyjien luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 50,8
prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota
(Lisäosakeoption kanssa noin 43,7 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621
Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen
Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa).
E.6

Laimentuminen

Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen
seurauksena Yhtiön Osakkeiden määrä kasvaa jopa 78 071 419 Osakkeeseen
olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa.
Mikäli Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat eivät merkitse tai hanki
Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien
kokonaisomistus, yllä olevien oletusten perusteella, laimenisi noin 3,5
prosentilla.

E.7

Arvioidut
kustannukset,
jotka
veloitetaan
sijoittajalta

Ei sovellu; Yhtiö ei veloita sijoittajilta suoraan kustannuksia liittyen
Listautumisantiin.
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RISKITEKIJÄT
Sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tähän Listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin ja
erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin. Jokaisella tässä kuvatulla riskillä saattaa olla olennaisen haitallinen
vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen, ja ne voivat yhdessä tai
erikseen estää Roviota saavuttamasta liiketoiminnallisia ja taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat
Osakkeiden markkinahinnan laskuun, sijoittajat voivat menettää Osakkeisiin tekemänsä sijoituksen kokonaan tai
osittain. Listalleottoesitteessä esitettyjen riskien lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, jotka
eivät ole tällä hetkellä tiedossa tai joita pidetään merkitykseltään vähäisinä, voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä Rovioon tehdyn
sijoituksen arvoon. Myös tällaiset riskit ja epävarmuustekijät voivat johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskuun
ja siten siihen, että sijoittajat voivat menettää Osakkeisiin tekemänsä sijoituksen kokonaan tai osittain. Tiettyjä
Rovion liiketoimintaan liittyviä muita tekijöitä, joita tulisi harkita ennen sijoituksen tekemistä, on kuvattu muun
muassa kohdissa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät” ja ”Rovion liiketoiminta”.
Riskitekijöiden esitysjärjestys tässä Listalleottoesitteessä ei ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai
mahdollista vaikutusta Rovioon.
Rovion liiketoimintaan liittyviä riskejä
Mikäli Rovio epäonnistuu alalle luonteenomaisiin nopeisiin teknologioiden, kehitysalustojen, laitteiden ja/tai
toimintamallien muutoksiin sopeutumisessa tai menestyvien uusien pelien kehittämisessä, voi tällä olla
haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Games-liiketoimintayksikkö tuotti 79 prosenttia Yhtiön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneen 12 kuukauden jakson
aikana. Tämän seurauksena Rovio on riippuvainen kyvystään kehittää ja julkaista korkealaatuisia pelejä, joista
tulee suosittuja ja jotka pysyvät suosittuina. Koska teknologiat kehittyvät nopeasti Rovion markkinoilla, Rovion
tuleva menestys riippuu sen kyvystä tunnistaa uusien ja kehittyvien teknologioiden käytön yleistyminen ja erottaa
teknologiset käännekohdat hetkellisistä tai ohimenevistä suuntauksista. Rovion on jatkuvasti ennakoitava ja
sopeutettava pelejään ja muita tuotteitaan, markkinointimallejaan, jakelukanaviaan ja liiketoimintamallejaan
uusiin teknologioihin ja jakelualustoihin liikevaihdon tuottamiseksi, käyttäjien hankkimiseksi ja kilpailukyvyn
säilyttämiseksi. Esimerkiksi vuodesta 2011 alkaen Yhtiö vastasi toimialan muutokseen siirtymällä
liiketoiminnassaan maksullisista latauksista free-to-play-malliin. Tämän toteuttamiseksi Yhtiön oli tehtävä
mittavia muutoksia toimintamalliinsa ja pelien kehitysprosesseihin. Tämä johti Rovion peliportfolion
täysimittaiseen uudistamiseen ja vaati myös henkilöstömuutoksia.
Uusien pelien ja muiden tuotteiden kehittäminen ja markkinointi, uusien markkinointimallien ja uusien
jakelukanavien käyttöönotto vaativat usein merkittäviä taloudellisia panostuksia, resursseja ja johdon huomiota.
Myös edellä kuvattu siirtyminen free-to-play-malliin edellytti tällaisia panostuksia. Jos Rovion uudet pelit tai muut
tuotteet eivät menesty kaupallisesti kilpailun takia tai muista syistä, Rovio ei välttämättä saa takaisin investointiaan
tai se voi menettää mahdollisuuksia, joita olisi voitu saada kohdistamalla johdon huomio ja resurssit muihin
tuotteisiin tai teknologioihin. Lisäksi uusiin peleihin tai muihin tuotteisiin, markkinointimalleihin, jakelukanaviin
ja liiketoimintamalleihin perustuvan liikevaihdon ja kannattavuuden ennustaminen on väistämättä epävarmaa,
minkä seurauksena Rovion pelien ja muiden tuotteiden, markkinointimallien, jakelukanavien ja
liiketoimintamallien aikaisempien tulosten ei tule katsoa kuvastavan Rovion liiketoiminnan tulevaa tulosta.
Näin ollen Rovion epäonnistuminen kehittymisessä tai sopeutumisessa muutoksiin teknologioissa, alustoissa,
laitteissa ja toimintamalleissa tai uusien pelien ja muiden tuotteiden kehittämisessä voi vaikuttaa haitallisesti sen
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Viihdemarkkinat ovat kilpaillut ja Rovio kilpailee myös muiden vapaa-ajan viettotapojen kanssa, ja kilpailussa
epäonnistuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
Rovio on riippuvainen kyvystään kilpailla menestyksekkäästi entistäkin useamman alan toimijan kanssa. Roviolla
on useita kilpailijoita, jotka kehittävät pelejä erilaisille alustoille, myös mobiilialustoille. Rovio saattaa kohdata
kiristyvää kilpailua, jos verkkonäkyvyydeltään merkittävät suuret yhtiöt päättävät lisätä näkyvyyttään tai laajentua
pelialalle. Kilpailijat saattavat myös sopeutua uuteen teknologiaan tai liiketoimintamalliin Roviota nopeammin ja
tehokkaammin kehittämällä tuotteita, pelejä tai liiketoimintamalleja, jotka ovat Rovioon verrattuna teknologisesti
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parempia tai enemmän kuluttajiin vetoavia tai molempia. Uusilla mahdollisilla kilpailijoilla voi olla merkittäviä
resursseja uusien pelien ja peliyhtiöiden kehittämiseen tai hankkimiseen, ja ne voivat mahdollisesti hyödyntää
omia vahvoja brändejään ja resurssejaan peleissään tai niiden jakelussa. Rovio kilpailee myös lukuisten pienten
yhtiöiden ja yksittäisten henkilöiden kanssa, jotka voivat onnistua kehittämään ja julkaisemaan pelejä ja muuta
sisältöä näille laitteille ja alustoille käyttäen suhteellisen niukkoja resursseja sekä vähäisellä toimintahistorialla tai
asiantuntemuksella. Mobiilimarkkinoille tulee jatkuvasti uusia pelien kehittäjiä, joista jotkut voivat menestyä
merkittävästi lyhyen ajanjakson aikana, ja kauppapaikoissa julkaistaan merkittävä määrä uusia pelejä joka päivä.
Lisääntyvä kilpailu ja muiden brändien, pelityyppien, liiketoimintamallien ja pelien menestys voivat johtaa muun
muassa käyttäjien tai fanien menettämiseen tai vaikuttaa negatiivisesti Rovion kykyyn hankkia uusia käyttäjiä
kustannustehokkaasti, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion tuotetarjonta kilpailee myös käyttäjien vapaa-ajasta, huomiosta ja harkinnanvaraisesta ajankäytöstä. Muut
vastaavanlaiset vapaa-ajan aktiviteetit, kuten offline-pelit, perinteiset verkkopelit, tietokone- ja konsolipelit,
televisio, elokuvat ja internet, ovat paljon merkittävämpiä ja vakiintuneempia vaihtoehtoja kuluttajille. Lisäksi
mobiililaitteissa kilpaillaan kiivaasti käyttäjien huomiosta, koska mobiilisovellusten määrä kasvaa voimakkaasti.
Jos käyttäjät eivät pidä pelejä vetovoimaisina tai jos heidän mielestään muut tavat viettää vapaa-aikaa ovat
hinnaltaan edullisempia, tarjoavat enemmän vaihtelua, vuorovaikutteisuutta ja positiivisia haasteita tai mielihyvää,
tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan
tulokseen.
Jos Rovio ei onnistu ylläpitämään Angry Birds -brändin ja peliensä tunnettuutta ja suosiota kuluttajien
keskuudessa, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Roviolle.
Tässä Listalleottoesitteessä katetun tarkasteluajanjakson aikana suurin osa Games-liiketoimintayksikön
liikevaihdosta muodostui Angry Birds -brändiin perustuvista peleistä. Brand Licensing -liiketoimintayksikön
liikevaihto muodostui lähes kokonaisuudessaan Angry Birds -brändiin perustuvista tuotteista. Rovio uskookin,
että Angry Birdsin ja sen muiden mahdollisten brändien, laajan tunnettuuden ja suosion kehittäminen ja
ylläpitäminen kustannustehokkaalla tavalla on kriittistä Angry Birds -brändiin perustuvien pelien jatkuvalle
menestykselle, uusien käyttäjien saamiselle sekä Angry Birds -brändiä käyttävien kuluttajatuotteiden, sisällön ja
pelien laajan suosion saavuttamiselle. Rovio uskoo, että Angry Birds -brändin ja sen muiden mahdollisten
brändien, laajan tunnettuuden ja suosion kehittäminen ja ylläpitäminen kustannustehokkaalla tavalla on olennaista
Angry Birds -brändiin perustuvien tuotteiden jatkuvalle menestykselle, ja laajan suosion saavuttamiselle. Rovion
mainonta ei kuitenkaan välttämättä lisää mahdollisten brändien tunnettuutta ja suosiota kuluttajien keskuudessa
tai kasvata liikevaihtoa, ja vaikka näin tapahtuisikin, liikevaihdon kasvu ei välttämättä riitä kattamaan
kehittämisestä aiheutuneita kustannuksia. Jos Rovio ei onnistu edistämään ja ylläpitämään brändejään tai sille
aiheutuu tämän yhteydessä merkittäviä kustannuksia, Rovio voi epäonnistua asiakkaiden hankkimisessa tai
säilyttämisessä siinä määrin, että brändien kehittämiseen käytetyille panostuksille ei saada riittävää tuottoa, joka
on tärkeää sen liiketoiminnassa.
Angry Birds -brändin suosio on olennainen menestystekijä aktiviteettipuistoissa, jotka edellyttävät
puistolisenssinhaltijoilta merkittäviä pitkän aikavälin investointeja. Jos Angry Birds -brändin suosio laskee
tulevaisuudessa, brändiä käyttävät aktiviteettipuistot voivat puolestaan menettää asiakkaitaan, jolloin
lisenssinhaltijan liiketoiminta voi muuttua kannattamattomaksi. Tämä voi pienentää Rovion saamia rojalteja ja
vaikuttaa haitallisesti Angry Birds -brändin vetovoimaan ja hyväksyntään markkinoilla.
Vaikka Rovion pelit edustavat eri pelityyppejä ja niillä on demografisesti vaihteleva monipuolinen yleisö, Angry
Birdsin tai Rovion muiden brändien tunnettuutta, mainetta tai suosiota kuluttajien keskuudessa vahingoittavilla
tapahtumilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen. Esimerkiksi jos Rovion pelit, lisenssinhaltijoiden valmistamat kuluttajatuotteet tai
sisältö joutuvat kielteisen julkisuuden kohteiksi mistä tahansa syystä, kuten tuotteiden heikon laadun, vikojen ja
virheiden, katkosten, tietoturvaloukkausten, lakien rikkomisen tai markkinoiden odotukset alittavien uusien pelien
julkaisemisen vuoksi, voi tämä heikentää positiivista mielikuvaa Rovion peleistä ja brändeistä sekä ihmisten
yleistä halukkuutta käyttää näihin peleihin aikaa ja rahaa. Mikä tahansa haitallinen vaikutus Rovion pelien ja
brändien, erityisesti Angry Birdsin, tunnettuuteen ja suosioon voi myös lisätä pelien käyttäjähankinnan
kustannuksia. Vastaavasti korkea bränditunnettuus ja suosio voivat alentaa pelien käyttäjähankinnan kustannuksia.
Rovio valvoo lisenssituotteiden laatua, mutta se ei pysty hallitsemaan lisensointikumppaneitaan ja niiden tuotanto-
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ja toimintamalleja. Esimerkiksi mikä tahansa lisenssituotteiden (mukaan lukien aktiviteettipuistot)
tuoteturvallisuuteen liittyvä ongelma voi vaikuttaa negatiivisesti kyseessä olevan Rovion brändin suosioon.
Jos Angry Birds -brändin suosio laskee, voi olla vaikea löytää toimenpiteitä suosion laskun pysäyttämiseksi tai
luoda vaihtoehtoisia brändejä, jotka saavuttaisivat vastaavan tunnettuuden. Brändin elinkaari on paljon pidempi
kuin tuotteen, mutta myöskään Angry Birdsin kaltaiset brändit eivät ole immuuneja muutoksille kuluttajien
mieltymyksissä. Näin ollen Angry Birds -brändin, Rovion lisenssinhaltijoiden tuotteiden ja Rovion brändejä
käyttävien tulevien tuotteiden tunnettuuden tai suosion lasku voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion pelien liikevaihto perustuu suurimmaksi osaksi rajoitettuun määrään pelejä ja maksavien käyttäjien
pieneen prosenttiosuuteen. Rovio ei välttämättä pysty saamaan riittävästi liikevaihtoa uusista peleistä nykyisten
peliensä liikevaihdon mahdollisen pienentymisen kattamiseksi, Rovion uusien pelien tai muiden tuotteiden
menestys voi tapahtua nykyisten pelien tai tuotteiden kustannuksella tai Rovio ei välttämättä pysty
houkuttelemaan uusia maksavia käyttäjiä tai pitämään nykyisiä maksavia käyttäjiään ja heidän kulutustaan
nykyisellä tasolla.
Rovion viisi eniten tuottavaa peliä bruttomyynnillä mitattuna tuottivat 82 prosenttia Games-liiketoimintayksikön
koko liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Mobiilipelien lyhytikäisen luonteen ja niiden
suosion vaikean ennustettavuuden takia Rovion muiden pelien liikevaihto, uudet pelit mukaan lukien, ei
välttämättä riitä kattamaan Rovion suosituimpien pelien liikevaihdon mahdollista vähentymistä. On myös
mahdollista, että Rovion uusien pelien tai päivitysten seurauksena käyttäjät vähentävät nykyisten pelien parissa
käyttämäänsä aikaa ja rahaa, eivätkä uusien pelien pelaaminen ja niissä käytettävä rahamäärä välttämättä pysty
kumoamaan tämän vaikutusta. Jos Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin liikevaihto jää
odotettua pienemmäksi eikä Rovio pysty laajentamaan pelivalikoimaansa ja/tai kasvattamaan muista peleistään
saatavaa liikevaihtoa, Rovio ei pysty pitämään liikevaihtoaan ennallaan tai kasvattamaan sitä.
Free-to-play-mobiilipelien kannattavuus riippuu tyypillisesti niiden käyttäjien pienestä määrästä, jotka käyttävät
peleissä suurehkoja tai suuria rahamääriä saadakseen erityisetuja, kun taas valtaosa käyttäjistä pelaa ilmaiseksi tai
tekee sovelluksen sisäisiä ostoksia vain ajoittain. Koska jokainen käyttäjä ei tuota yhtä suurta määrää tuloa,
Roviolle on erityisen tärkeää pitää kiinni pienestä määrästä maksavia käyttäjiä ja pitää ennallaan heidän
kulutustasonsa. Yhtiö pyrkiikin suuntaamaan pelinsä pienemmille käyttäjäryhmille, joilla on suurempi potentiaali
tulla maksaviksi käyttäjiksi, ja tämän ansiosta Rovion pelien monetisaatio on parantunut, vaikka pelien aktiivisten
käyttäjien määrässä on näkynyt yleisesti laskeva trendi tarkastelujaksoilla. Ei kuitenkaan voi olla varmuutta siitä,
että Rovio pystyy säilyttämään maksavat käyttäjänsä tai että maksavat käyttäjät pitävät kulutuksensa ennallaan.
Mikäli aktiivisten käyttäjien määrän pieneneminen jatkuu, on mahdollista, että Rovio voisi tulevaisuudessa
menettää maksavia käyttäjiä enemmän kuin se saa uusia maksavia käyttäjiä, jolloin sen pelien monetisaatio
saattaisi heikentyä. Free-to-play-pelien monetisaatiomallia kuvataan tarkemmin kohdassa ”Rovion liiketoiminta –
Liiketoimintayksiköt – Games – Monetisaatio”.
Rovio on viime vuosina kasvattanut merkittävästi käyttäjähankintaan tekemiään investointeja. Käyttäjähankintaan
tehdyillä investoinneilla on tyypillisesti positiivinen vaikutus käyttäjämäärään. Tästä huolimatta ei ole takeita siitä,
että Rovio onnistuu tulevaisuudessakin hyödyntämään suurempia käyttäjähankintaan tekemiään investointeja
tehokkaasti, ja epäonnistuminen tässä saattaa johtaa epäonnistumiseen sovelluksen sisäisiä ostoksia tekevien
käyttäjien hankkimisessa. Tämä puolestaan johtaisi Rovion uusien pelien kannattavuuden alenemiseen, tai pelien
päivitykset voivat saada käyttäjät vähentämään pelaamiseen käytettävää aikaa vaikuttaen heidän rahankäyttöönsä
Rovion olemassa olevissa peleissä, eikä heidän sitoutumisensa uusiin peleihin välttämättä riitä kumoamaan tämän
vaikutusta. Jos Rovion uudet pelit eivät kasvata sen käyttäjäverkostoa tai liikevaihtoa riittävästi muiden pelien
liikevaihdon mahdollisen pienentymisen kattamiseksi, tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion
liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
Rovio uskoo, että maksavien käyttäjien säilyttämisen avaintekijöitä ovat Rovion nykyisten pelien ja
pelikokemuksen parantaminen maksaviin käyttäjiin vetoavalla tavalla (vaikuttamatta kuitenkaan haitallisesti rahaa
käyttämättömien käyttäjien pelikokemukseen), uusien pelien kehittämisessä onnistuminen ja kaupallisen
menestyksen saavuttaminen. Monet epävarmuudet kuitenkin vaikuttavat tässä onnistumiseen, kuten Rovion kyky:
jatkuvasti ennakoida pelialan ja erityisesti mobiilipelien ja sosiaalisen median peleihin liittyviä muutoksia
ja reagoida niihin;
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kilpailla menestyksekkäästi entistäkin useamman alan toimijan kanssa;
kehittää ja julkaista nykyisiin tai uusiin brändeihin ja immateriaalioikeuksiin perustuvia uusia pelejä,
jotka sitouttavat käyttäjiä ja tuottavat monetisaatiota aikataulun ja budjetin mukaisesti;
parantaa nykyisiä pelejä käyttäjien sitoutumista ja pysyvyyttä edistävillä ominaisuuksilla ja toiminnoilla,
jotka esimerkiksi lisäävät sosiaalista vuorovaikutusta;
rekrytoida, integroida ja sitouttaa päteviä työntekijöitä;
laajentua uusille demografisille markkinoille;
yritysostojen tai strategisten investointien yhteydessä integroida toiminnot, estää Roviosta riippumaton
henkilöstön vaihtuvuus sekä hallita eri maihin liittyviä taloudellisia, valuuttoihin liittyviä, poliittisia ja
sääntelyriskejä;
saavuttaa positiivinen tuotto käyttäjähankintaan liittyville ja muille markkinointipanostuksilleen sekä
jatkaa orgaanista viraalista kasvua; ja
minimoida ohjelmistovirheet ja käyttökatkot sekä ratkaista ne nopeasti.
Jos Rovio ei onnistu hankkimaan ja sitouttamaan käyttäjiä ja erityisesti maksavia käyttäjiä, tämä voi vaikuttaa
olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion free-to-play-liiketoimintamalli perustuu käyttäjien tekemiin ostoksiin sovellusten sisällä, ja Rovion
peleissä myytävien virtuaalituotteiden arvo riippuu voimakkaasti siitä, miten Rovio hallitsee pelien ansainta- ja
hinnoittelumalleja.
Rovio tarjoaa pelejään käyttäjille maksutta, ja Rovion liikevaihto perustuu käyttäjien ostoksiin sovellusten sisällä
sekä sovelluksiin sijoitettuihin mainoksiin. Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12
kuukauden jaksolla 83 prosenttia muodostui sovellusten sisäisistä ostoksista, 14 prosenttia sovelluksiin
sijoitetuista mainoksista ja 3 prosenttia asiakassopimuksista julkaisukumppanien kanssa.
Käyttäjien tekemät virtuaalituotteiden ostot Rovion peleissä perustuvat yleensä niissä tarjottavien
virtuaalituotteiden koettuun arvoon, joka riippuu vastaavan tuloksen saavuttamisen vaatimista ponnistuksista
ilman virtuaalituotteen ostamista. Virtuaalituotteiden koettuun arvoon voivat vaikuttaa Rovion erilaiset peliin
liittyvät toimenpiteet, kuten alennusten tarjoaminen, virtuaalituotteiden antaminen ilmaiseksi
mainoskampanjoiden yhteydessä tai virtuaalituotteiden maksutta saamisen helpottaminen. Ulkopuoliset osapuolet
ovat kehittäneet ja saattavat kehittää tulevaisuudessa niin kutsuttuja huijausohjelmia tai oppaita, jotka auttavat
käyttäjiä etenemään Rovion peleissä tai aiheuttavat muita virhetoimintoja, mikä voi vähentää sovellusten sisäisten
virtuaalituotteiden kysyntää. Jos Rovio ei onnistu hallitsemaan peliensä taloudellisia ympäristöjä kunnolla, tämä
saattaa vähentää käyttäjien ostohalukkuutta, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion onnistuminen sovelluksen sisäisten mainostajien saamisessa riippuu sen kyvystä suunnitella
mainontamalli, joka parantaa mainosten vaikutusta säilyttäen samalla käyttäjät.
Osa Rovion peleistä syntyvästä liikevaihdosta tulee myös sovelluksen sisäisistä mainoksista. Jos Rovio ei onnistu
hankkimaan ja säilyttämään riittävän suurta käyttäjäkuntaa tai muutoin epäonnistuu houkuttelevien sovellusten
sisäisten mainontamallien tarjoamisessa, mainostajat eivät välttämättä kiinnostu mainosten sijoittamisesta Rovion
sovelluksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Rovion sovellusten sisäisten mainosten tuottamaan liikevaihtoon.
Jos Rovion mainospaikat on myyty täyteen ja mainospaikkojen kysyntä ylittää niiden määrän, rajoittaa se Rovion
kykyä saada lisää liikevaihtoa sovelluksiin sijoitetuista mainoksista erityisesti parhaiden tuntien aikana ja
tärkeimmillä maantieteellisillä alueilla. Täydet mainospaikat voivat myös saada mainostajat siirtämään
mainosvarauksiaan Roviolta muille osapuolille, jolloin Rovio menettäisi mahdollista tulevaa liikevaihtoa
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sovelluksen sisäisistä mainoksista. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion maineeseen ja siten sen
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio on riippuvainen suhteiden säilyttämisestä keskeisiin jakelualustojen tarjoajiin, kuten Appleen ja
Googleen, sekä alustojen jatkuvasta toiminnasta ja suosiosta.
Mobiilipeliteollisuudessa tyypilliseen tapaan Rovio on riippuvainen kolmansien osapuolten alustojen, kuten Apple
App Storen ja Google Playn, jatkuvasta toiminnasta. Apple App Store ja Google Play toimivat Rovion pelien
ensisijaisina jakelu- ja maksualustoina. Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12
kuukauden jaksolla muodostui 62 prosenttia Apple App Storessa ja 28 prosenttia Google Playssa.
Rovioon vaikuttaisi haitallisesti, jos sen pääsyä Apple App Storeen ja Google Playhin rajoitettaisiin mistä tahansa
syystä, kuten näiden jakelualustojen ehtojen todellisen tai väitetyn rikkomisen perusteella. Rovio saattaa myös itse
vahingoittaa suhdettaan näiden jakelualustojen kanssa toimimalla tavalla, jonka voidaan katsoa olevan epäsuotuisa
tällaisten kanavien kannalta, esimerkiksi luomalla kilpailevaa tarjontaa näille jakelualustoille. Rovion
liiketoimintaan vaikuttaisi haitallisesti myös se, jos nämä alustat (i) menettävät suosiotaan, (ii) muuttavat nykyisiä
sovellusten hakumenetelmiä, kehittäjille tarjottavia viestintäkanavia sekä palvelujen ehtoja tai toimintaperiaatteita,
kuten maksuja, (iii) joutuvat muuttamaan free-to-play-pelien kategorisointeja tai maksujen keräämistä sovellusten
sisäisistä ostoksista, (iv) muuttavat käyttäjien henkilötietojen jakamista kehittäjille tai (v) kehittävät omia
kilpailevia tuotteita. Mikä tahansa näistä tapahtumista voi hetkellisesti tai pitkään esiintyessään vaikuttaa
haitallisesti Rovion pelien suosioon, jos Rovio ei pysty onnistuneesti siirtämään tuotteitaan muille alustoille.
Lisäksi näissä alustoissa voi esiintyä käyttökatkoksia, tietoturvaloukkauksia, teknisiä ongelmia tai muita vikoja,
jotka vaikuttavat hetkellisesti tai pitkään käyttäjien mahdollisuuteen ladata Rovion pelejä, käyttää pelien
yhteisöllisiä ominaisuuksia tai tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia, ja näistä millä tahansa voi olla haitallinen
vaikutus Rovioon ja sen brändeihin. Millä tahansa edellä kuvatulla seikalla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion Brand Licensing -liiketoimintayksikön menestys on osittain riippuvainen lisensointikumppaneista.
Rovio hankkii lisensointikumppaneita saadakseen rojalteihin perustuvaa liikevaihtoa ja lisätäkseen Rovion
brändien tunnettuutta, joka auttaa lisäämään sen pelien ja muiden tuotteiden käyttäjämäärää. Tällaisten
lisensointikumppaneiden kiinnostus Rovion brändejä kohtaan riippuu kuluttajien suhtautumisesta Rovion
brändeihin (katso edellä ” – Jos Rovio ei onnistu ylläpitämään Angry Birds -brändin ja peliensä bränditunnettuutta
ja suosiota kuluttajien keskuudessa, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Roviolle.”). Tunnetut
lisensointikumppanit lisäävät Rovion brändien näkyvyyttä. Rovion lisenssituotteet eivät kuitenkaan välttämättä
saavuta haluttua näkyvyyttä. Mikäli Rovion agentit (tai sisäiset resurssit) eivät onnistu hankkimaan laadukkaita
lisensointikumppaneita tai Rovion brändien suosio laskee kuluttajien keskuudessa, Rovion lisenssituotteet eivät
välttämättä saavuta haluttua näkyvyyttä. Tämä voi pienentää lisenssituottoja ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Kuluttajatuotteiden lyhyen elinkaaren takia Brand Licensing -liiketoimintayksikkö on riippuvainen
korkealaatuisten ja suosioon nousevien uusien tuotteiden jatkuvasta ja oikea-aikaisesta tuomisesta markkinoille.
Rovion pitää jatkuvasti pysyä ajan tasalla kuluttajien mieltymysten ja teknisen kehityksen nykyisistä ja tulevista
muutoksista sekä kyettävä vastaamaan nopeasti näihin muutoksiin. Muutoksiin on vaikea vastata nopeasti, koska
lisensointisopimuksen allekirjoittamisen ja vähittäismyynnin alkamisen välinen ajanjakso voi tuotekategoriasta
riippuen olla 6–18 kuukautta ja joskus jopa enemmän. Menestyvimmätkin tuotteet pysyvät suosiossa vain
rajoitetun ajanjakson ajan.
Rovion lisenssinhaltijat altistuvat myös riskeille tuotantonsa, jakelunsa ja markkinointinsa yhteydessä (mukaan
lukien geopoliittisen ja taloudellisen epävakauden seurauksena), ja näissä epäonnistuminen (mihin Rovio ei
välttämättä voi vaikuttaa) voi heikentää kuluttajatuotteiden tai sisällön myyntiä. Tämä puolestaan pienentäisi
Roviolle maksettavia rojalteja ja vaikuttaisi olennaisen haitallisesti Brand Licensing -liiketoimintayksikön
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
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Mikäli Rovion lisenssinhaltijat eivät täytä lisenssisopimuksiin perustuvia velvoitteitaan liittyen esimerkiksi
tuotantoon, valmistukseen ja jakeluun tai ne eivät pysty toimimaan menestyksekkäästi tai ollenkaan, tällä voi
olla olennaisen haitallinen vaikutus Brand Licensing -liiketoimintayksikön liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion lisenssinhaltijoilla on Roviota kohtaan useita sopimuksellisia velvoitteita, jotka koskevat esimerkiksi
tuotteiden vähimmäislaatua ja muita vaatimuksia.
Rovio voi vaikuttaa vain rajoitetusti lisenssinhaltijoiden, sekä mahdollisten lisensointiagenttien,
tuotantoprosesseihin ja toimintaan. Siksi Brand Licensing -liiketoimintayksikkö on olennaisen riippuvainen
lisenssinhaltijoidensa kyvystä pitää Rovion tuotteet ja sisältö laadukkaina ja myyntikelpoisina. Kuluttajilla on
korkeat odotukset Rovion brändejä käyttävien tuotteiden ja sisällön laadusta. Asiakkaat voivat suhtautua tuotteisiin
tai sisältöön kriittisesti useista syistä, eikä Rovio välttämättä voi ennakoida tai hallita tällaisia negatiivisia
reaktioita. Jos tuotteet tai sisältö eivät täytä kuluttajien odotuksia esimerkiksi siksi, että ne eivät toimi mainostetulla
tavalla tai muutoin, tämä voi vahingoittaa olennaisesti Rovion Angry Birds -brändiä ja muita brändejä. Koska
lisäksi suurin osa Rovion peleistä perustuu Angry Birds -brändiin, sen maineeseen epäedullisesti vaikuttavat
tapahtumat voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Games-liiketoimintayksikköön.
Content Licensing -alayksikön liiketoiminnassa lisensoitu mediasisältö ei välttämättä onnistu vetämään puoleensa
odotettua yleisöä, mikä voi vaikuttaa liikevaihtoon. On myös mahdollista, että ulkopuolinen tuotantoyhtiö ei pysty
viemään tuotantoa loppuun saakka tai varmistamaan sisällön kohtuullista jakamista, ja tuotannon tai jakelun
siirtäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja viivästyksiä. Tuotetun sisällön yhteydessä voi esiintyä myös
immateriaalioikeuksiin liittyviä ongelmia, jotka voivat johtaa kalliisiin ja paljon aikaa vieviin kiistoihin ja
oikeudenkäynteihin.
Jos useat Rovion lisenssinhaltijat laiminlyövät lisenssisopimuksiin perustuvat velvoitteensa lyhyen ajanjakson
aikana tai muuten epäonnistuvat toiminnassaan, tämä voi vaikuttaa Rovion liikevaihtoon ja mahdollisesti alentaa
Rovion saamien rojaltimaksujen määrää (vähimmäistakuumaksun ylittävältä osalta). Tällä voi olla haitallinen
vaikutus Brand Licensing -liiketoiminnan liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio on riippuvainen IT- ja tietoliikennejärjestelmiensä, joista osa hankitaan pieneltä määrältä ulkopuolisia
internet-, datakeskus- ja pilvipalveluiden tarjoajia, keskeytymättömästä toiminnasta, ja IT- ja
tietoliikennejärjestelmien olennainen vikaantuminen tai merkittävä katkos voi vaikuttaa Rovion toimintoihin.
Rovio on riippuvainen IT- ja tietoliikennejärjestelmiensä keskeytymättömästä toiminnasta, mukaan lukien
muutaman internet-, datakeskus- ja pilvipalveluiden tarjoajan palveluista. Jos Rovion IT- tai
tietoliikennejärjestelmissä esiintyy olennaisia häiriöitä tai ulkopuoliset palveluntarjoajat kohtaavat yhteys- tai
kapasiteettiongelmia tai häiriöitä tietoverkoissaan, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Rovion pelien käyttäjien
pelikokemukseen. Lisäksi Rovion palveluntarjoajat voivat rajoittaa palvelujen tai yhteyksien tarjoamista Roviolle
tai keskeyttää sen kokonaan ilman riittävää ennakkovaroitusta esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien, kuten
konkurssin, seurauksena. Jos tietty peli ei ole pelattavissa, kun käyttäjät yrittävät päästä siihen, tai jos peli toimii
odotettua hitaammin tai jos pelikokemus heikentyy muulla tavalla, käyttäjät saattavat keskeyttää pelin pelaamisen
ja palata peliin harvemmin tai luopua siitä kokonaan. Häiriöt Rovion palveluissa voivat pienentää sen liikevaihtoa,
altistaa sen korvausvastuulle asiakkaiden vaatiessa rahojaan takaisin tai vaikuttaa haitallisesti Rovion kykyyn
hankkia ja säilyttää käyttäjiä.
Vaikka Rovio ylläpitää vakuutussuojaa, sen vakuutukset eivät välttämättä kata kaikkia mahdollisia Rovion IT- ja
tietoliikennejärjestelmiin liittyviä vahinkoja, eivätkä vakuutukset välttämättä riitä niiden piiriin kuuluvien
vahinkojen korvaamiseen. Rovion vakuutusturvaan liittyen katso jäljempänä ” – Rovion vakuutusturva ei
välttämättä kata kaikkia Rovion liiketoimintaan liittyviä riskejä”. Näin ollen millä tahansa edellä kuvatulla voi
olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Luonnonkatastrofit, sähkökatkokset, tietoliikenneviat, kyberhyökkäykset, terrori-iskut, sotatoimet, inhimilliset
virheet, murrot ja vastaavat tapahtumat voivat vahingoittaa Rovion järjestelmiä ja toimintoja.
Katastrofitilanne voi keskeyttää Rovion toiminnan, ja tämä voi johtaa järjestelmähäiriöihin, maineen
heikentymiseen, sovelluskehityksen viivästymiseen, pitkiin katkoksiin Rovion palveluissa, tietoturvaloukkauksiin
tai kriittisen datan kuten käyttäjä- asiakas- tai laskutustietojen, immateriaalioikeuksien, ohjelmistoversioiden tai
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muun toiminnan kannalta oleellisen tiedon menetykseen, eikä voi olla varmuutta siitä, että Rovion vakuutukset
riittävät kattamaan mahdolliset vahingot. Tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion on jatkettava pilvipohjaisten palveluiden, oman verkkoympäristönsä ja järjestelmien ylläpitoa,
kehittämistä ja parantamista liiketoimintansa jatkuvuuden ja kasvun mahdollistamiseksi ja infrastruktuurin
vikojen tai katkosten estämiseksi.
Rovio on riippuvainen verkkoinfrastruktuuristaan mukaan lukien pilvipalvelut, jota tarvitaan sen toimintojen
hallinnointiin, pelikehitykseen ja tietojen keräämiseen sen liiketoiminnan suorituskyvyn analysointia sekä
operatiivisen ja taloudellisen tuloksen tarkkaa raportointia varten. Mikäli Rovio ei kykene tehostamaan verkkonsa
käyttöä eikä ylläpitämään sen palvelutasoa, päivittämään järjestelmiä tarpeen mukaan sekä kehittämään jatkuvasti
teknologiaansa ja verkkoarkkitehtuuriaan liikenteen kasvua vastaavalla tavalla, tällä voi olla haitallinen vaikutus
sen liiketoimintaan ja/tai operatiivisiin kustannuksiin. Rovio on tehnyt ja aikoo tehdä jatkossakin merkittäviä
investointeja verkkojärjestelmiensä ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ja tämä voi vaatia tietokonelaitteistojen ja
ohjelmistojen hankintaa sekä uusien työntekijöiden rekrytointia. Verkon ylläpito vaatii jatkuvaa valvontaa ja omaa
sekä ulkopuolista henkilöstöä, eikä Rovio välttämättä onnistu operatiivisten järjestelmiensä parantamisessa ja
tarvittavien uusien tietokonelaitteistojen ja ohjelmistojen asentamisessa ja käyttöönotossa, eikä se välttämättä
pysty houkuttelemaan riittävää määrää päteviä operatiivisia asiantuntijoita. Mikäli Rovio (i) epäonnistuu
verkkoinfrastruktuurinsa ja operatiivisten järjestelmiensä ylläpitämisessä ja kehittämisessä, (ii) kohtaa vaikeuksia
tällaisten järjestelmien ja palvelujen käyttöönotossa tai (iii) muutoin kohtaa vikoja tai katkoksia
infrastruktuurissaan, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan
ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio tarjoaa tällä hetkellä pelejään ja Rovion lisensointikumppanit tarjoavat Angry Birds -tuotteita monissa
maissa altistuen toimintamaidensa taloudellisille, oikeudellisille ja poliittisille olosuhteille; Rovion
maantieteellinen laajentuminen voi altistaa Rovion riskeille, joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio toimii maailmanlaajuisesti, ja merkittävä osa sen liikevaihdosta ja tuloksesta muodostuu Yhdysvalloissa ja
Euroopassa sijaitsevista asiakkaista. Rovio altistuu useille kansainvälisessä liiketoiminnassa ominaisille riskeille,
joista merkittävimmät liittyvät kulttuurieroihin ja kulutustottumuksiin, jotka voivat vaikuttaa Rovion pelien
hyväksyntään markkinoilla ja vaatia suurempia panostuksia räätälöityyn markkinointiin. Muut riskit liittyvät
esimerkiksi eri maiden lainsäädännön noudattamiseen, luonnonkatastrofeihin, paikallisen infrastruktuurin
puutteisiin sekä paikalliseen pankkijärjestelmään, valuuttakontrolliin ja muihin taloudellisiin seikkoihin liittyviin
riskeihin. Lisäksi muutokset kansainvälistä vapaata kauppaa koskevissa järjestelyissä ja sopimuksissa sekä
verotusta koskevissa säännöissä, lainsäädännössä ja käytännöissä voivat vaikuttaa negatiivisesti Rovion
liiketoimintaan.
Rovio suunnittelee jatkavansa pelitarjontansa laajentamista uusille maantieteellisille alueille käyttäen erilaisia
jakelumalleja. Roviolla voi kuitenkin olla rajoitetusti kokemusta pelien markkinoinnista, kehittämisestä ja
tarjoamisesta uusilla markkinoilla, kuten Aasiassa. Tämän seurauksena on vaikea arvioida uusille markkinoille
laajentumisen tarjoamia pitkän aikavälin mahdollisuuksia. Roviolla ei voi olla varmuutta siitä, että sen pelit
saavuttavat uusilla markkinoilla vastaavan menestyksen kuin aikaisemmin muilla maantieteellisillä alueilla.
Esimerkiksi Kiinassa lainsäädäntö rajoittaa ulkomaalaisten mobiilipelien jakelua ja paikallisia kehityskumppaneita
on vain rajoitetusti, mikä rajoittaa jakelumahdollisuuksia ja asiakkaiden tavoittamista.
Rovio käyttää tietyissä peleissään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, mikä saattaa – jos niitä ei käytetä Rovion
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskevien toimintaohjeiden ja periaatteiden mukaisesti – aiheuttaa Rovion
ohjelmistokoodin vapautumisen yleiseen käyttöön tai edellyttää Roviota kehittämään tällainen koodi uudelleen.
Rovio käyttää rajatussa määrin avoimen lähdekoodin ohjelmistoja peleissään. Roviolla on sisäiset toimintaohjeet
avoimen lähdekoodin hyväksytystä käytöstä ohjelmistokomponenteissa, jotka Rovio jakaa loppukäyttäjille tai joita
Rovio ei jaa, mutta joita käytetään Rovion palvelimilla.
Eräät avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssit vaativat kehittäjiä, jotka jakavat avoimen lähdekoodin ohjelmistoa
osana omaa ohjelmistoaan, julkistamaan lähdekoodin kokonaan tai osittain tai asettamaan avoimeen lähdekoodiin
perustuvat johdannaiset muiden saataville epäsuotuisin ehdoin tai maksutta. Rovio pyrkii käyttämään sellaisia
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avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka eivät edellytä lähdekoodin julkaisemista, tai käyttämään avoimen
lähdekoodin ohjelmistoja tavalla, joka ei edellytä lähdekoodin julkaisemista. Rovio ei kuitenkaan välttämättä pysty
estämään yksittäisten henkilöiden taholta tapahtuvaa tahatonta avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ehtojen
rikkomista tai Rovion ohjeiden noudattamatta jättämistä.
Monien avoimen lähdekoodin lisenssien ehtoja ei ole myöskään tulkittu tuomioistuimissa, ja riskinä on, että
tällaisten lisenssien tulkinta voi asettaa odottamattomia ehtoja tai rajoituksia Rovion kyvylle käyttää avoimen
lähdekoodin ohjelmistoja. Jos Rovion katsotaan rikkoneen avoimen lähdekoodin ohjelmistoa koskevaa lisenssiä,
Rovion pitää mahdollisesti julkaista lähdekoodinsa, sallia johdettujen teosten luominen ja levitys, ilmoittaa oikein
avoimen lähdekoodin ohjelmiston käytöstä, maksaa vahingonkorvauksia sopimusrikkomuksen perusteella,
suunnitella koodi uudelleen tai keskeyttää jakelu, mikäli uudelleen suunnittelua ei voida toteuttaa kohtuullisesti,
tai ryhtyä muihin korjaustoimenpiteisiin, jotka voivat viedä resursseja Rovion pelien kehittämiseltä. Mikä tahansa
näistä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan
tulokseen.
Ohjelmointivirheet tai viat Rovion peleissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen brändiin tai heikentää sen pelien
suosiota markkinoilla.
Rovion pelit ovat sisältäneet ja voivat tulevaisuudessa sisältää virheitä tai vikoja, joita ei havaita ennen pelin
julkaisemista tai päivittämistä Rovion kattavasta laadunvalvonnasta huolimatta. Tällaiset virheet voivat vaikuttaa
haitallisesti Rovion pelien käyttäjien pelaajakokemukseen, minkä seurauksena käyttäjät voivat vähentää pelien
parissa käyttämäänsä aikaa tai sovelluksen sisäisiä ostoksia, saada käyttäjät lopettamaan pelien pelaaminen tai olla
suosittelematta Rovion pelejä muille. Lisäksi tällaiset virheet voivat johtaa siihen, että Rovion pelit eivät täytä
sovellettaviin lakeihin perustuvia vaatimuksia tai ne aiheuttavat oikeudellisia vastuita Roviolle. Lisäksi Rovion
pelien ja niiden tarvitsemien alustojen suunnittelussa voidaan havaita haavoittuvuuksia julkaisemisen jälkeen,
mikä voi johtaa maksavilta käyttäjiltä saatavan liikevaihdon vähentymiseen tai kasvattaa näihin haasteisiin
vastaamisen vaatimien teknologisten keinojen kehityskustannuksia. Tällaisten virheiden korjaaminen voi myös
häiritä Rovion toimintoja, vaatia Roviota siirtämään resursseja muista projekteista tai vaikuttaa muutoin
olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Mikäli tuleva Angry Birds -elokuvan jatko-osa ei onnistu saavuttamaan merkittävää yleisöä, voi tämä vaikuttaa
haitallisesti Angry Birds -brändin arvoon.
Ensimmäisen Angry Birds -elokuvan julkaiseminen ja sen menestys elokuvateattereissa vaikuttivat positiivisesti
myös Rovion muihin liiketoimintayksiköihin. Games-liiketoimintayksikössä päivittäiset ja kuukausittaiset
keskimääräiset käyttäjämäärät kasvoivat vuosineljänneksellä, jolloin Angry Birds -elokuva julkaistiin, ja elokuvan
julkaisemisen vaikutus Angry Birds -brändin tunnettuuteen auttoi myös lisäämään Brand
Licensing -liiketoimintayksikön lisensointikumppaneiden kuluttajatuotteiden kysyntää sekä houkutteli uusia
lisensointikumppaneita. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Rovion Liiketoiminta – Liiketoimintayksiköt – Brand
Licensing – Elokuvat”.
Columbia Pictures aikoo julkaista Angry Birds -elokuvan jatko-osan vuonna 2019, ja Yhtiö odottaa, että myös
elokuvan jatko-osan menestys elokuvateattereissa voi vaikuttaa positiivisesti Yhtiön liiketoimintaan. Tulevan
elokuvan jatko-osan epäonnistuminen merkittävän yleisön saavuttamisessa voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti
Angry Birds -brändin arvoon, mikä voi johtaa taloudellisiin menetyksiin erityisesti Brand Licensing liiketoimintayksikössä sekä maineriskeihin.
Rovio on riippuvainen työntekijöistään sekä avainhenkilöiden sitouttamisesta.
Rovio on tällä hetkellä riippuvainen avainhenkilöstönsä ja johdon jatkuvasta työpanoksesta ja toiminnan
tuloksellisuudesta. Lisäksi suurin osa Rovion peleistä luodaan, kehitetään ja niitä parannellaan ja tuetaan Rovion
omissa pelistudioissa. Pelistudioiden työntekijöiden, kuten esimiesten, tuottajien, keskeisten teknisten
asiantuntijoiden, pelien kehittäjien, taiteilijoiden tai tuotteista tai markkinoinnista vastaavien avainhenkilöiden,
menettäminen voi aiheuttaa häiriöitä nykyisille peleille, viivästyttää uusien pelien kehittämistä ja heikentää
käyttäjien pysyvyyttä, millä voi olla haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan.
Rovion kasvun jatkuessa ei voi olla varmuutta siitä, että se edelleen pystyy vetämään puoleensa ja sitouttamaan
kilpailuasemansa säilyttämisessä tarvittavia päteviä työntekijöitä. Koska Yhtiö aikoo lisätä sisäistä pelinkehitystä,

40

Rovio odottaa kohtaavansa merkittävää kilpailua muilta yhtiöiltä sekä kehitys- että muiden kokeneiden
henkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Kilpailu tällaisista henkilöistä on erityisen kovaa Pohjoismaissa.
Lisäksi tietyissä maissa pätevien työntekijöiden rekrytointi ja työsuhteisiin liittyvät muut hallinnolliset asiat ovat
monimutkaisempia kuin esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa ja lainsäädäntö saattaa olla Roviolle vierasta, mikä
vaatii enemmän resursseja. Jos Rovio ei onnistu vetämään puoleensa, rekrytoimaan ja integroimaan päteviä
työntekijöitä tai pitämään olemassa olevaa henkilöstöä palveluksessaan ja motivoimaan heitä, Rovio ei välttämättä
pysty kasvamaan tehokkaasti, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Yhtiö voi joutua tietoturvaloukkauksen kohteeksi.
Tietoturvaloukkaukset ovat yleistyneet teknologia- ja peliteollisuudessa. Rovio uskoo, että sen keräämien,
käyttämien, tallentamien ja esittämien tietojen suojaamiseksi, oikeellisuuden varmistamiseksi ja
luottamuksellisuuden säilyttämiseksi on ryhdytty asianmukaisiin toimenpiteisiin. Ei voi kuitenkaan olla varmuutta
siitä, että tahatonta (esimerkiksi ohjelmointivirheestä tai muusta teknisestä viasta, työntekijän virheestä,
haittaohjelmasta, rikollisesta toiminnasta, laiminlyönnistä tai muista tekijöistä johtuvaa) tai luvatonta tietojen
käyttöä ei tapahdu Rovion toimenpiteistä huolimatta.
Epäonnistuminen Rovion infrastruktuurin tietoturvan varmistamisessa voi johtaa henkilö-, käyttäjä- tai
henkilöstötietojen ja/tai muiden luottamuksellisten tietojen menetykseen, Rovion maineen ja käyttäjien
menettämiseen, Rovion sopimusten ennenaikaiseen irtisanomiseen ja muihin tappioihin, käyttäjille maksettaviin
vahingonkorvauksiin, taloudellisiin sanktioihin, oikeudenkäynteihin, viranomaistutkimuksiin ja muihin
merkittäviin vastuisiin. Tietoturvaloukkaus voi myös vaikuttaa haitallisesti pelikokemukseen ja johtaa pelidatan
katoamiseen tai vahingoittumiseen muiden negatiivisten seurausten ohella.
Jos Rovioon kohdistuu todellinen tietoturvaloukkaus tai näin uskotaan tapahtuneen, tämä voi heikentää
markkinoiden arviota Rovion tietoturvasta ja Rovio voi menettää myyntiä ja asiakkaita ja/tai kärsiä muista
negatiivisista seurauksista. Lisäksi jos Rovioon tai johonkin toiseen digitaaliseen viihdeyhtiöön kohdistuu
tietoturvaloukkaus, Rovion sovellusten käyttäjät ja mahdolliset käyttäjät saattavat yleisesti menettää
luottamuksensa liiketoimintamallin turvallisuuteen, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Rovion kykyyn säilyttää
olemassa olevat asiakkaat ja/tai hankkia uusia.
Vaikka Rovio ei tähän mennessä ole kohdannut olennaisia tietoturvaloukkauksia, Rovion järjestelmien toimintaan
voi tulevaisuudessa kohdistua tietoturvaloukkausyrityksiä, joilla pyritään estämään sen järjestelmien toiminta tai
sen järjestelmien tietoturvan loukkaamisessa voidaan onnistua. Tekniikat, joilla pyritään saamaan luvaton pääsy
henkilötietoihin, luottamuksellisiin tietoihin ja/tai niitä käsitteleviin järjestelmiin, tai sabotoimaan näitä, kehittyvät
jatkuvasti ja tunnistetaan yleensä vasta kun tällainen hyökkäys on aloitettu. Tämän seurauksena Rovio ei
välttämättä pysty ennakoimaan näitä tekniikoita tai ottamaan käyttöön riittäviä varotoimia. Millä tahansa yllä
mainitulla seikalla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
Rovion toimintaan sovellettava lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti erityisesti tietosuojan ja -turvan osalta; mikäli
Rovio tai sen alustojen tarjoajat tai yhteistyökumppanit rikkovat tai niiden uskotaan rikkoneen tällaisia lakeja
ja määräyksiä, tämä voi vaikuttaa haitallisesti Rovioon.
Maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä Rovion on noudatettava erilaisia säädöksiä kaikissa toimintamaissaan.
Mobiilipelialan kehittyessä myös monet peleihin ja brändeihin liittyvät säädökset kehittyvät ja niitä voidaan tulkita
Rovion liiketoimintaan haitallisesti vaikuttavilla tavoilla.
Uusi lainsäädäntö
Uusia lakeja säädetään jatkuvasti, ja oikeudenkäyntien tulokset ja säädösten täytäntöönpano voivat kasvattaa
kehitys- ja hallintokuluja sekä vaikuttaa siihen, miten Rovio voi tarjota sisältöä sekä hoitaa tuotteidensa jakelua ja
markkinointia. Epäonnistuminen sovellettavan lainsäädännön noudattamisessa voi myös johtaa julkisen vallan
asettamiin sakkoihin tai muihin seuraamuksiin sekä vahingoittaa Rovion mainetta. Lisäksi Rovioon vaikuttavat
lait ja määräykset vaihtelevat maittain ja ne voivat olla epäyhtenäisiä suhteessa toisiinsa asettaen ristiriitaisia tai
epävarmoja rajoituksia.
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Markkinointiin, sisältöön, myyntiin ja liiketoimintamalliin liittyvät muutokset
Markkinointia, sisältöä, liiketoimintamallia tai Rovion tuotteiden myyntiä rajoittavan lainsäädännön tai toimialan
omavalvonnan käyttöönotto ja täytäntöönpano maissa, joissa Rovio toimii, voivat vahingoittaa Rovion tuotteiden
myyntiä rajoittamalla tuotevalikoimia, joita Rovio voi tarjota asiakkailleen, sekä niiden potentiaalisten
markkinoiden kokoa. Sähköisen kaupan ja virtuaalisten tuotteiden kasvu ja kehitys voivat vaatia tiukempia
kuluttajansuojalakeja (tai sovelluskauppojen sääntöjä), jotka voivat asettaa lisää rasitteita tai rajoituksia Rovion
tavalla toimiville yhtiöille, jotka harjoittavat liiketoimintaansa internetin ja mobiililaitteiden kautta. Lisäksi
Rovioon sovelletaan lakeja ja määräyksiä liittyen muun muassa alaikäisten suojeluun, kuluttajansuojaan,
käytettävyyteen, mainontaan, verotukseen, maksuliikenteeseen, immateriaalioikeuksiin, jakeluun ja
kilpailuasioihin. Lisäksi nykyisten tai uusien lakien ja viranomaismääräyksien, jotka koskevat sovellusten sisäisten
ostojen markkinointia (mukaan lukien enimmäismäärät tai työläät hyvitysmenettelyt), valuuttasääntelyä,
pankkilaitoksia, virtuaalivaluuttaa ja rahanpesua, voidaan tulkita koskevan myös virtuaalisia tuotteita, mikä voi
muun muassa edellyttää muutoksia Rovion ohjelmistoihin, virtuaalituotteiden markkinointiin ja tarjousten
kestoon. Tällaiset muutokset voivat lisätä ohjelmistokehityksen kustannuksia, pienentää liikevaihtoa sekä
vaikuttaa peleihin sijoitettuihin mainoksiin ja sovelluksen sisäisiin ostoksiin. Rovio on osallistunut keskusteluihin
ja toiminut yhteistyössä joidenkin viranomaisten ja valvontaelinten kanssa liittyen esimerkiksi nuorten
suojaamiseen Saksassa ja Yhdysvalloissa. On kuitenkin mahdollista, että Rovion tulkinnat tai käytännöt voivat
joissakin suhteissa poiketa viranomaisten tulkinnoista, mikä voi johtaa oikeudenkäynteihin sekä taloudellisiin tai
muihin seuraamuksiin, joilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan.
Rovio pitää Kiinaa erittäin potentiaalisena markkina-alueena. Useissa maissa, kuten Kiinassa ja Saksassa, on
lakeja, joiden perusteella viranomaiset voivat rajoittaa vuorovaikutteisten viihdeohjelmistotuotteiden
markkinointia tai jakelua tai kieltää sen tuotteiden sisällön perusteella (ja vastaavaa lainsäädäntöä on ajoittain
otettu käyttöön myös Yhdysvalloissa liittovaltion ja osavaltioiden tasolla). Kiinassa on aikaisemmin otettu
käyttöön lainsäädäntöä, joka on esimerkiksi edellyttänyt muutoksia Rovion ohjelmistoihin (minkä seurauksena
Rovion oli pakko siirtyä käyttämään paikallista maksumekanismia). Lisäksi sisältöä koskevien rajoitusten
yhteydessä Kiinan viranomaiset ovat ottaneet käyttöön menettelyjä, joiden tarkoituksena on poistaa väkivaltainen
tai siveetön sisältö peleistä, ja tähän liittyvät määräykset saattavat vaatia Roviota hankkimaan hyväksynnän
tietyiltä viranomaisilta, jotta se voi jatkaa peliensä julkaisemista Kiinassa. Rovio ei julkaise Kiinassa Androidalustalle tarkoitettuja pelejä itse, vaan paikallisten julkaisijoiden kautta, koska Android-julkaisulupia myönnetään
Kiinassa vain hyväksytyille kiinalaisille julkaisijoille. Sen sijaan Rovio on voinut julkaista iOS-pelejä, koska tämä
oli aikaisemmin sallittua. Viimeaikaiset lainsäädännön ja käytäntöjen muutokset ovat kuitenkin jossakin määrin
rajoittaneet Rovion kykyä julkaista pelejä itse, ja siksi sen on löydettävä julkaisukumppaneita uusien pelien
levittämiseksi Kiinassa. Rovio ei kuitenkaan välttämättä pysty julkaisemaan tai löytämään luotettavaa
julkaisukumppania iOS-alustalla.
Vastaavien lakien tai määräysten tuleva käyttöönotto Kiinassa tai missä tahansa muussa maassa, jossa Rovio
toimii, myy tuotteitaan tai lisensoi brändejään, voi rajoittaa Rovion pelien myyntiä tai estää sen tai vaatia Rovion
peleihin muutoksia, joiden toteuttaminen voi olla kallista tai käytännössä mahdotonta tai jotka voivat heikentää
pelikokemusta niin paljon, että kuluttajat lopettavat kyseessä olevien pelien hankkimisen. Lisäksi mobiilipelejä ja
muita verkkotoimintoja sisältäviä pelejä koskevan lainsäädännön täytäntöönpano on edelleen epävarmaa Kiinassa,
ja tulevat muutokset säädöksissä tai niiden tulkinnassa tai täytäntöönpanossa voivat vaikuttaa olennaisen
haitallisesti Rovion liiketoimintaan Kiinassa.
Tietoturvaan ja -suojaan liittyvä lainsäädäntö
Rovio kerää, käsittelee ja tallentaa merkittäviä tietomääriä peliensä kautta. Liiketoimintansa maailmanlaajuisen
luonteen seurauksena Rovioon sovelletaan useiden maiden lakeja, jotka koskevat yksityisyyden suojaa tai käyttäjiä
koskevien tietojen suojaamista. Tietosuojalakien tulkinta ja soveltaminen mobiilipeliteollisuuteen on usein
epäselvää. Näitä lakeja voidaan tulkita ja soveltaa ristiriitaisilla tavoilla eri osavaltioissa, maissa tai alueilla, ja
siksi tulkinnat ja soveltaminen voivat poiketa Rovion nykyisistä tietosuojakäytännöistä. Vaihtelevien vaatimusten
noudattaminen voi aiheuttaa Roviolle lisäkustannuksia ja vaatia Roviota muuttamaan liiketoimintakäytäntöjään.
Rovion toimintaan sovelletaan tietosuojalainsäädäntöä, joka sisältää määräyksiä liittyen henkilötietojen
käsittelyyn, tietosisällön suojaamiseen ja käsiksi pääsyyn sekä rekisterinpitäjän että henkilötietojen käsittelijöiden
velvollisuuksiin. Rovio pyrkii aktiivisesti kehittämään tietoturvaorganisaatiotaan ja varmistamaan kaikessa
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toiminnassaan, että asiakkaiden henkilötiedot kerätään, käsitellään ja tallennetaan asianmukaisella tavalla ja
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Osana liiketoimintaansa Rovio valmistautuu tietosuoja- ja muun lainsäädännön tuleviin muutoksiin, kuten
25.5.2018 sellaisenaan voimaan tulevaan Euroopan Unionin (”EU”) yleiseen tietosuoja-asetukseen ja siihen
liittyviin muutoksiin kansallisissa lainsäädännöissä. EU:n yleinen tietosuoja-asetus antaa kuluttajille uusia
henkilötietoihin liittyviä oikeuksia ja asettaa maailmanlaajuisia velvoitteita kaikille yhtiöille, jotka käsittelevät
EU:n kansalaisia koskevia henkilötietoja. Tämä asettaa uusia lakisääteisiä vaatimuksia Roviolle ja muille yhtiöille,
joilla on käyttäjiä Euroopassa. Rovion valmistelut etenevät tämän Listalleottoesitteen päivämääränä suunnitelmien
mukaisesti.
EU on perinteisesti ottanut Yhdysvaltoihin ja eräisiin muihin maihin verrattuna laajemman näkökannan siihen,
mitä pidetään henkilötietoina, ja asettanut suurempia tietosuojasäädöksiin perustuvia velvoitteita. Myös
Yhdysvaltain osavaltioiden sääntelyviranomaiset ovat kuitenkin jatkaneet yksityisyyden suojan piiriin kuuluvien
henkilötiedoiksi katsottavien tietojen käsitteen laajentamista Rovion yhdysvaltalaisten kuluttajien osalta, ja tämän
seurauksena syntynyttä monikerroksista sääntely-ympäristöä saatetaan soveltaa Rovion liiketoimintaan, jolloin
tähän on varattava aikaa ja resursseja. Esimerkiksi Yhdysvaltain laki lasten yksityisyyden suojaamisesta
internetissä (Children’s Online Privacy Protection Act, ”COPPA”) sääntelee alle 13-vuotiaiden lasten
henkilökohtaisten tietojen keräämistä, käyttöä ja julkistamista. Viranomaiset ovat katsoneet tiettyjen Rovion pelien
olevan COPPAn nojalla lapsiin vetoavia, ja siksi Rovio on ottanut käyttöön toimintamenettelyjä COPPAn
noudattamiseksi, koska rikkomukset voivat johtaa sakkoihin tai muihin oikeudellisiin seuraamuksiin sekä
vahingoittaa Rovion mainetta.
Eräissä muissa maissa, joissa Rovio toimii, kuten joissain Etelä-Amerikan maissa ja Etelä-Koreassa, on säädetty
ankaria yksityisyyden suojaa koskevia lakeja, jotka kasvattavat lainsäädännön noudattamiseen liittyviä rasitteita
ja kustannuksia. Yksityisyyden suojaa koskevat säännökset kehittyvät Kiinassa, missä saatetaan säätää lisää pelien
julkaisijoihin tulevaisuudessa vaikuttavia lakeja tai asetuksia, joilla voi olla haitallinen vaikutus Rovioon. Lisäksi
jos Kiinan sääntelyviranomaiset, media tai kuluttajat kyseenalaistavat Rovion yksityisyyden suojaa, tietoturvaa tai
kuluttajansuojaa koskevat käytännöt ilman perusteitakin, tämä voi johtaa sakkoihin tai tuomioihin Roviota vastaan
sekä vahingoittaa Rovion tai sen brändien mainetta.
Rovion pelien käyttäjiin sovelletaan Rovion yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita, käyttöehtoja ja
loppukäyttäjien lisenssisopimusten ehtoja, jotka ovat saatavilla Rovion verkkosivuilla. Mikäli Rovio ei pysty
noudattamaan julkaisemiaan yksityisyyden suojaa koskevia periaatteitaan tai käyttöehtojaan tai se rikkoo voimassa
olevia yksityisyyden suojaa tai tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä liittyen esimerkiksi pelien käyttäjistä
kerättäviin tietoihin, tämä voi aiheuttaa sitä vastaan oikeudenkäyntejä tai viranomaismenettelyjä, jotka saattavat
johtaa sakkoihin, sille epäedulliseen lopputulokseen tai vahingonkorvausvastuuseen, vahingoittaa sen mainetta tai
vaikuttaa muulla tavalla haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Lisäksi jos Rovio epäonnistuu käyttäjien yksityisyyden ja tietojen riittävässä suojaamisessa tai jos
sääntelyviranomaiset, media tai kuluttajat ottavat esille Rovion yksityisyyden suojaa, tietoturvaa tai
kuluttajansuojaa koskeviin käytäntöihin liittyviä huolenaiheita, vaikka näille ei olisi mitään perustetta, käyttäjät
saattavat menettää luottamuksensa Rovion palveluihin ja viime kädessä voidaan menettää käyttäjiä, mikä voi
vaikuttaa haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion todellinen tai väitetty epäonnistuminen soveltuvien tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien
noudattamisessa tai Rovioon vaikuttavien uusien tietosuojalakien käyttöönotto voivat vaikuttaa olennaisen
haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Muutokset verolaeissa ja nykyisten verolakien soveltamisessa ja tulkinnassa sekä veroviranomaisten poikkeavat
näkemykset Rovion käyttämistä menettelyistä tai Rovion arvioista siihen sovellettavista veroasteista voivat
nostaa Rovion efektiivistä veroastetta ja edellyttää Roviota muuttamaan toimintatapojaan.
Internetin maailmanlaajuisen luonteen ja Rovion verkoston globaalin ulottuvuuden seurauksena on mahdollista,
että eri lainkäyttöalueilla voidaan yrittää säännellä Rovion tiedonsiirtoa, asettaa myynti-, tulo- tai käyttöveroja tai
muita Rovion toimintaan liittyviä veroja tai velvoittaa Rovio keräämään tällaisia veroja. Tällä hetkellä eri maiden
ja alueiden veroviranomaiset tarkastelevat verkkokauppaan osallistuvien yhtiöiden kohtelua esimerkiksi
virtuaalituotteiden myynnin ja verkkopalveluiden tarjoamisen osalta. Uudet tai uudistetut verolait tai määräykset
saattavat asettaa Roviolle tai sen pelien käyttäjille uusia myynti-, tulo-, kulutus-, käyttö- tai muita veroja. Rovio ei
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pysty ennustamaan uusia veroja koskevien tämänhetkisten pyrkimysten vaikutusta verkkokauppaan. Uudet tai
uudistetut verot ja erityisesti myynti-, käyttö- tai kulutusverot, arvonlisävero ja vastaavat verot luultavasti
nostaisivat verkkoliiketoiminnan kustannuksia, heikentäisivät verkkomyynnin houkuttelevuutta ja voisivat
samalla johtaa siihen, että virtuaalisten tuotteiden ostaminen olisi vähemmän houkuttelevaa Rovion pelien
käyttäjille. Uudet verot voivat myös kasvattaa merkittävästi sisäisiä kustannuksia liittyen tietojen keräämiseen
sekä verojen perimiseen ja tilittämiseen. Millä tahansa näistä tapahtumista voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Arvioitaessa Rovion veropositioita ja määritettäessä varauksia tuloveroja varten tarvitaan tietyssä määrin
harkintaa. Tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä on monia transaktioita ja laskelmia, joiden lopullinen
verokäsittely on epävarmaa. Esimerkiksi Rovion efektiiviseen veroasteeseen voivat vaikuttaa haitallisesti
odotettua pienemmät tuotot matalan veroasteen maissa ja odotettua suuremmat tuotot korkean veroasteen maissa,
valuuttakurssien vaihtelu tai muutokset soveltuvissa verotukseen, kirjanpitoon tai muihin seikkoihin liittyvissä
laeissa, määräyksissä, periaatteissa ja tulkinnoissa. Rovio toimii verotuksen osalta useilla lainkäyttöalueilla ja on
riippuvainen useiden maiden kahdenvälisistä verosopimuksista, ja näiden alueiden veroviranomaiset voivat tulkita
verolakeja vaihtelevasti ja toisinaan ristiriitaisella tavalla. Eri maiden veroviranomaisilla voi olla eroavia
näkemyksiä esimerkiksi siitä, miten normaalien kaupallisten ehtojen periaatetta (arm’s length) sovelletaan
siirtohinnoitteluun tai miten immateriaalioikeudet arvostetaan. Lisäksi verolainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, kun
säädetään uusia lakeja sekä annetaan tai sovelletaan uusia laintulkintoja. Esimerkiksi OECD:n työskentely
veropohjien rapautumisen ja voittojen siirtämisen estämiseksi, jotta voidaan vastata kaupan lisääntyvään
globalisaatioon, voi johtaa verosopimusten muutoksiin tai uusiin lakeihin, jotka asettavat yrityksille uusia veroja.
Lakien tai niiden tulkintojen muutosten seurauksena Rovion veropositiot saatetaan kyseenalaistaa ja Rovion
tuloverot saattavat kasvaa tulevaisuudessa, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Millä tahansa edellä kuvatulla seikalla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Kolmannet osapuolet voivat käyttää Rovion immateriaalioikeuksia oikeudetta tai väittää Rovion loukkaavan
kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion tärkeimmät immateriaalioikeudet perustuvat Angry Birds -brändiin ja siihen liittyvään sisältöön (lisätietoja
Angry Birds -brändistä on esitetty kohdassa ”Rovion liiketoiminta – Immateriaalioikeudet”). Rovion
immateriaalioikeuksiin kuuluvat myös sovelluskuvakkeet, pelielementit, ohjelmistokoodi, patentoitu teknologia ja
liikesalaisuudet, joita Rovio käyttää peliensä kehittämisessä ja esimerkiksi niiden sovittamisessa eri alustoille.
Tavaramerkit ovat Rovion tärkein immateriaalioikeuksien suojausmenetelmä. Angry Birds -brändi ja siihen
liittyvät hahmot on rekisteröity kattavasti tavaramerkeiksi useimmissa maissa Afrikan maita lukuun ottamatta. Jos
Rovion nykyisiä ja tulevia tavaramerkkioikeuksia ei rekisteröidä, käytetä ja puolusteta riittävästi, kolmas osapuoli
voi kuitenkin saada oikeudet haltuunsa, mikä voi johtaa kalliisiin ja paljon aikaa vieviin oikeudenkäynteihin sekä
mahdollisesti aiheuttaa Roviolle vaikeuksia tavaramerkkien käytössä tai estää sen. Lisäksi useissa Rovion
toimintamaissa lait ja niiden täytäntöönpano eivät välttämättä suojaa Rovion immateriaalioikeuksia samassa
laajuudessa kuin EU:ssa. Lisäksi tavaramerkkien rekisteröinti ja puolustaminen voi olla epävarmaa, ja
rekisteröintimenettelyt voivat olla kalliita ja viedä paljon aikaa. Rovio tekee perusteelliset tavaramerkkihaut ennen
uusien nimien tai brändien käyttöönottoa, ja Rovio pyrkii rekisteröimään kaikki tavaramerkkeinä käytettävät nimet
ja brändit. Varotoimista huolimatta ei voi olla varmuutta siitä, että Rovio saa riittävät oikeudet kaikille
tavaramerkeilleen tai että Rovion ei väitetä loukanneen kolmannen osapuolen rekisteröityä tavaramerkkiä.
Tavaramerkkien lisäksi Rovio yleensä suojaa immateriaalioikeuksia rekisteröimällä tekijänoikeudet uusiin
hahmoihin, kun tällainen rekisteröinti on mahdollista, pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Riskinä on se, että
väärentäjät voivat yrittää hyödyntää ja loukata Rovion immateriaalioikeuksia ja kolmannet osapuolet voivat
tavoitella parempia oikeuksia Rovion tekijänoikeuksiin rekisteröimällä niitä etuoikeusperiaatteella, mikä voi
vaikeuttaa Rovion oikeuksien puolustamista. Tämä riski on erityisen suuri Kiinassa, minkä takia Rovio pyrkii
suojaamaan uudet immateriaalioikeudet rekisteröimällä ne Kiinassa ennen niiden julkaisemista. Muita
immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä ovat esimerkiksi erilaiset täytäntöönpanojärjestelmät, menettelytapoihin
liittyvät esteet ja taitavat väärentäjät.
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Vaikka Rovio pyrkii suojaamaan immateriaalioikeutensa, sen kilpailijat tai muut ulkopuoliset osapuolet voivat
(laillisesti tai oikeudetta) pyrkiä käyttämään tai loukkaamaan Rovion immateriaalioikeuksia ja Angry Birds brändiä tai väittämään Rovion loukanneen immateriaalioikeuksiaan. Useimpien Rovion tapaisten yhtiöiden
toimintaan liittyy myös se riski, että Rovio saattaa väitetysti tai tosiasiallisesti loukata muiden
immateriaalioikeuksia liittyen sen peleihin, teknologiaan tai muuhun sisältöön. Tulevaisuudessa Roviota vastaan
voidaan nostaa kanteita immateriaalioikeuksiin (esimerkiksi tekijänoikeuksien, patenttien, tavaramerkkien tai
liikesalaisuuksien) väitetyn loukkaamisen tai luvattoman käytön perusteella tai esitetään vaatimuksia, että sen
täytyisi hankkia ohjelmistoja koskevia lisenssejä. Immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevat kiistat, kuten
kiistat yleensä, voivat olla kalliita, viedä paljon aikaa ja kääntää huomion pois muista liiketoimintaan liittyvistä
asioista. Luonteensa takia oikeudenkäyntien lopputulokset ovat epävarmoja (riippumatta niiden perusteista tai
oikeellisuudesta). Millä tahansa edellisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan,
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen esimerkiksi tuotteiden käytön ja levittämisen rajoituksina.
Vaikka suurin osa Rovion käyttämistä immateriaalioikeuksista on sen itse luomaa, Rovio käyttää peleissään
laajasti kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Rovio ostaa esimerkiksi ulkoistettuja pelin kehitys- ja
ylläpitopalveluja ulkopuolisilta yhtiöiltä. Tämä voi lisätä kilpailua ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen, jos tällaiset kolmannet pyrkivät oikeudetta
käyttämään Rovion immateriaalioikeuksia ja toisaalta altistaa Rovion mahdollisille kanteille koskien kolmansien
osapuolten immateriaalioikeuksia.
Rovio vaatii ulkopuolisia kehittäjiä allekirjoittamaan sopimukset, joissa ne sitoutuvat olemaan paljastamatta
Rovion liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia ja olemaan käyttämättä niitä epäasianmukaisesti.
Sopimuksilla myös vahvistetaan, että kaikki keksinnöt, liikesalaisuudet, tekijänoikeudet, kehitystyön tulokset ja
muut prosessit, jotka ulkopuoliset pelinkehittäjät ovat tuottaneet Rovion puolesta, joko lisensoidaan Roviolle tai
siirretään Rovion omaisuudeksi, ja että ulkopuoliset pelinkehittäjät siten luovuttavat Roviolle kaikki
omistusoikeudet, jotka heillä voi olla työnsä tuloksiin. Tästä huolimatta voi silti olla mahdollista, että kolmannet
osapuolet saavat haltuunsa Rovion immateriaalioikeuksia ja käyttävät niitä ilman Rovion lupaa. Riippuen siitä
minkälainen liiketoimintamalli on sovittu ulkopuolisen kehittäjän kanssa, Rovion julkaisema peli voi myös
perustua ulkopuolisen kehittäjän kehittämään ja omistamaan olemassa olevaan peliin. Rovio myöntää kehittäjälle
rajoitettuja käyttöoikeuksia omiin immateriaalioikeuksiinsa Rovion brändeihin perustuvien pelien kehittämistä
varten, jotka Rovio sitten julkaisee ja levittää. Olemassa oleva peliteknologia, koodipohja ja niihin liittyvät
immateriaalioikeudet voivat olla ulkopuolisen osapuolen omaisuutta, joten tällaisiin kolmannen osapuolen
immateriaalioikeuksiin voi liittyä riskejä. Mikä tahansa Rovion immateriaalioikeuksiin liittyvä kiista voi
lopputuloksestaan riippumatta aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ja vaatia resursseja, kuten johdon aikaa ja
panostuksia, sekä johtaa negatiiviseen julkisuuteen. Minkä tahansa tällaisen tapahtuman esiintyminen voi
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen.
Lisäksi Rovion osaamista ja liikesalaisuuksia ei voida suojata immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.
Riskinä on se, että kilpailijat voivat kehittää vastaavaa osaamista tai Rovio ei pysty suojaamaan osaamistaan
halutulla tavalla. Riskinä on myös se, että työntekijät tai kolmannet voivat rikkoa salassapitositoumuksiaan tai
muita sopimusvelvoitteitaan ja paljastaa Rovion osaamista, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia
kolmansille osapuolille.
Millä tahansa edellä kuvatulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa odotetulla tavalla.
Rovio johtaa liiketoimintaansa strategiansa mukaisesti kohdassa ”Rovion liiketoiminta – Strategia” kuvatulla
tavalla. Roviolla ei voi olla varmuutta siitä, että sen valitsema liiketoimintastrategia on kilpailukykyinen lyhyellä
tai pitkällä aikavälillä tai että Rovio onnistuu toteuttamaan strategiansa menestyksekkäästi. Monet tekijät liittyen
Rovion kasvuun strategiansa mukaisesti ja sen taloudellisen aseman ja kilpailukyvyn parantamiseen ovat sellaisia,
että Rovio ei voi vaikuttaa niihin osittain tai ollenkaan. On mahdollista, että yleinen talouden kehitys, Rovion
pelien ja tuotteiden kysyntä tai Rovion toimintaan sovellettava sääntelykehys voivat muuttua siten, että näillä on
olennaisen haitallinen vaikutus Rovion strategian toteuttamiseen ja siten myös Rovion taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen. Näin ollen ei voi olla varmuutta siitä, että Rovion liikevaihto ja liikevoitto kehittyvät
tulevaisuudessa Rovion johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti.
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Epäonnistuminen strategiaan liittyvien olennaisten riskien tunnistamisessa tai strategian toteuttamisessa voi
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa olennaisesti tässä
Listalleottoesitteessä esitetyistä taloudellisista tavoitteista ja tulevaisuudennäkymistä.
Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät ovat tulevaisuutta koskevia
lausumia, joihin liittyy riski, että Rovion todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa
merkittävästi tällaisista tulevaisuutta koskevista lausumista ja tulevaisuudennäkymistä. Rovion taloudelliset
tavoitteet ja tulevaisuudennäkymät perustuvat moniin oletuksiin, jotka luonteensa takia altistuvat merkittäville
liiketoiminnallisille, operatiivisille, taloudellisille ja muille riskeille, ja monet näistä riskeistä voivat olla sellaisia,
että Rovio ei voi vaikuttaa niihin. Keskeisiä oletuksia, joita hallitus on tehnyt asettaessaan tavoitteita Roviolle ja
laatiessaan arvioita Rovion tulevaisuudennäkymistä, ovat muun muassa mobiilipeliteollisuuden kasvuoletukset.
Nämä oletukset voivat kuitenkin muuttua tai jäädä toteutumatta, eivätkä ne välttämättä kuvasta kaupallista,
lainsäädännöllistä ja taloudellista ympäristöä, jossa Rovio toimii tulevaisuudessa. Lisäksi odottamattomat
tapahtumat voivat vaikuttaa haitallisesti Rovion todelliseen liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
tulevilla jaksoilla, vaikka Rovion oletukset osoittautuisivat oikeiksi. Näiden tekijöiden seurauksena Rovion
todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema voivat poiketa merkittävästi Rovion taloudellisista
tavoitteista ja tulevaisuudennäkymistä, eikä sijoittajien tule tukeutua liikaa tässä Listalleottoesitteessä esitettyihin
taloudellisiin tavoitteisiin ja tulevaisuudennäkymiin. Lisätietoja taloudellisista tavoitteista on esitetty kohdassa
”Rovion liiketoiminta – Taloudelliset tavoitteet”, tulevaisuudennäkymistä kohdassa ”Liiketoiminnan tulos,
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Tulevaisuudennäkymät” ja tulevaisuutta koskevista lausumista
yleensä kohdassa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat”.
Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa Rovion taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Valuuttakurssien vaihtelulla erityisesti euron ja Yhdysvaltain dollarin sekä euron ja Kiinan juanin välillä voi olla
olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Rovion liikevaihto muodostuu pääasiassa
Yhdysvaltain dollareina, kun taas sen kustannukset syntyvät pääasiassa euroina. Tämän seurauksena Yhdysvaltain
dollarin heikentyminen suhteessa euroon todennäköisesti vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen,
ja tällainen vaikutus voi olla merkittävä. Vastaavasti Englannin punnan tai Ruotsin kruunun vahvistuminen
suhteessa euroon nostaisi Lontoossa ja Tukholmassa sijaitsevien pelistudioiden kustannuspohjaa Yhtiön
raportointivaluutassa, joka on euro. Minkä tahansa edellä kuvatun riskin toteutumisella voi olla olennaisen
haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Kumppaneiden käyttö Rovion liiketoiminnassa voi altistaa Rovion laatuongelmille ja muille
immateriaalioikeuksiin liittyville riskeille sekä lainsäädännön noudattamiseen liittyville riskeille pelien
kehittämisessä.
Rovio toimii yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa liittyen pelien kehittämiseen, peligrafiikan,
musiikin ja muiden ominaisuuksien luomiseen sekä tiettyjen teknologisten ominaisuuksien ja komponenttien
kehittämiseen (viimeisimpiä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa yhteistyössä kehitettyjä pelejä ovat Angry Birds
POP!, Angry Birds Blast ja Angry Birds Evolution). Rovio on saattanut sopia kumppaneidensa kanssa kehitystyötä
koskevasta aikataulusta. Voi olla tilanteita, joissa Rovio ei pysty valvomaan tai hallitsemaan kumppaneitaan
tehokkaasti tai muutoin varmistamaan, että kumppanit toimittavat tuotteensa aikataulun tai sovittujen
laatusitoumusten mukaisesti. Lisäksi Rovio ei välttämättä pysty varmistamaan, että kumppanit noudattavat lakeja
ja sopimusvelvoitteita, vaikka tästä olisi sovittu Rovion ja sen kumppaneiden välisissä sopimuksissa. Huolimatta
kumppaneiden asianmukaisesta hallinnasta ja sopimusvelvoitteista Rovion kumppanit eivät välttämättä pysty
toimittamaan tuotteitaan aikataulun tai sovittujen laatusitoumusten ja muiden sopimusvelvoitteiden mukaisesti.
Lisäksi jos kumppanit eivät noudata sovellettavia lakeja, Rovion saatetaan joissakin tilanteissa katsoa olevan tästä
vastuussa. Näistä riskeistä minkä tahansa toteutuminen voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Katso lisätietoja pelien kehittämisestä
yhteistyössä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa kohdasta ”Rovion liiketoiminta – Liiketoimintayksiköt – Games
– Pelien kehittäminen ja julkaiseminen”.
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Yritysostoihin ja ostettujen toimintojen integrointiin voi liittyä epävarmuuksia ja piilovastuita, ja ne voivat viedä
Rovion johdon huomiota ja muutoin häiritä Rovion liiketoimintaa, ja tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Strategiansa osana Rovio saattaa harkita tekevänsä yritysostoja saadakseen uusia immateriaalioikeuksia,
vahvistaakseen markkina-asemaansa valikoiduissa pelityypeissä ja lisätäkseen osaamistaan pelien kehittämisessä.
Yritysostot eivät kuitenkaan välttämättä tuota niistä odotettuja hyötyjä. On myös mahdollista, että toteutettuihin
tai tuleviin yritysostoihin liittyy verovelvoitteita tai muita piilovastuita, joita ei ole havaittu tai ei havaita
yritysjärjestelyiden yhteydessä toteutetuissa due diligence -prosessissa, tai että Rovio muutoin joutuu osalliseksi
hankintoihinsa liittyviin riitoihin. Lisäksi ostetuilla yrityksillä on voinut olla epäsuotuisia käytäntöjä, jotka eivät
olleet Rovion tiedossa yritysoston toteuttamisen ajankohtana ja jotka voivat vaikeuttaa toimintojen integrointia,
luoda vastuita tai aiheuttaa muita ongelmia. Ei myöskään voi olla varmuutta siitä, että Rovion arviot ja oletukset
liittyen toteutettuihin ja suunniteltuihin yritysostoihin ja niiden etuihin osoittautuvat oikeiksi.
Rovio voi epäonnistua ostetun yrityksen toimintojen, järjestelmien, tuotteiden ja henkilöstön intergroinnissa.
Integroinnin toteutumatta jäämisestä aiheutunut tehottomuus ja puutteellinen hallinta, mahdollinen viivästyminen,
sekä integroinnin yhteydessä ilmenevät odottamattomat vaikeudet ja kustannukset voivat vaikuttaa haitallisesti
Rovion liiketoimintaan.
Tällaiset yritysostot ja integrointiprosessit voivat kääntää Rovion johdon huomion muulta liiketoiminnalta ja sitoa
Rovion liiketoiminnan muissa osissa tarvittavia resursseja.
Millä tahansa edellä kuvatulla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion pitää mahdollisesti kirjata aineettomiin hyödykkeisiin, kuten aktivoituihin kehittämismenoihin, liittyviä
arvonalentumistappioita tulevaisuudessa.
Rovion taseen 30.6.2017 osoittamat aineettomat hyödykkeet olivat 58,9 miljoonaa euroa taseen
kokonaissummasta 146,5 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti: Angry Birds –elokuvaan liittyvät
kehityskustannukset 45,0 miljoonaa euroa, Games-liiketoimintayksikköön liittyvät kehityskustannukset 8,6
miljoonaa euroa ja tavaramerkit ja Muut-segmenttiin liittyvät kehityskustannukset 5,3 miljoonaa euroa. Rovio
testaa aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen vähintään vuosittain tai useammin, mikäli on viitteitä
arvonalentumisesta. Rovion johto tekee merkittäviä arvioita ja käyttää harkintaa määrittäessään tason aineettomien
hyödykkeiden testaamiselle ja arvioidessaan, onko viitteitä arvonalentumisesta. Rahavirtaennusteet perustuvat
Rovion historialliseen tulokseen ja johdon parhaisiin arvioihin tulevasta myynnistä, kustannusten kehityksestä,
yleisistä markkinaolosuhteista ja sovellettavista veroasteista. Jos arvonalentumistesteihin sisältyvien tekijöiden
katsotaan kehittyneen epäsuotuisasti, Rovion pitää mahdollisesti alentaa ennusteitaan, mikä voi johtaa
arvonalentumistappion kirjaamiseen aineettomiin hyödykkeisiin. On olemassa riski siitä, että Rovion taseeseen
aktivoidussa animaatiosisältöön (kuten elokuvat ja lyhytmuotoisempi animaatio) ja ulkoisesti kehitettyihin
peleihin liittyvissä kehityskuluissa tehdään arvonalentumiskirjauksia. Esimerkiksi vuonna 2015 Rovio kirjasi
animaatiosarjoihin liittyvän yhteensä 4,0 miljoonan euron arvonalentumistappion, joka johtui siitä, että
animaatiosarjojen portfolion kassavirtojen odotettu nettonykyarvo oli pienempi kuin taseeseen aktivoitu
kehityskulujen arvo. Vuonna 2016 Rovio kirjasi taseeseen aktivoitujen pelinkehityskulujen yhteensä 5,8 miljoonan
euron suuruisen arvonalentumistappion, joka liittyi suurimmaksi osaksi lopetettuihin peliprojekteihin.
Aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseihin liittyy riskejä, joilla voi olla olennaisen haitallinen
vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio on ottanut käyttöön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosesseja, joilla pyritään varmistamaan, että (i)
Rovio noudattaa asianmukaisesti sovellettavia lakeja ja asetuksia, (ii) Rovio saavuttaa tavoitteensa, jotka liittyvät
sen liiketoimintaan, strategiaan, käytäntöihin ja taloudelliseen raportointiin, ja (iii) Rovion liiketoimintaan
vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä arvioidaan ja seurataan asianmukaisesti. Rovion sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan prosessit eivät kuitenkaan välttämättä ota huomioon kaikkia mahdollisia riskejä tai ne voivat
epäonnistua kehitysvaiheessaan tai Rovion muiden prosessien kehittämisen tai käyttöönoton yhteydessä. Tällaisen
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epäonnistumisen seurauksena Rovio ei välttämättä pysty korjaamaan haitallisia tai virheellisiä käytäntöjä ja
toimintamenetelmiä riittävän nopeasti tai tehokkaasti, mikä voi kasvattaa virheiden ja vahinkojen riskiä. Tämä
puolestaan voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan
tulokseen.
Vastapuoliriskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovio altistuu vastapuoliriskille pääasiallisesti liittyen sen liikekumppaneiden kykyyn täyttää
sopimusvelvoitteensa. Rovio seuraa jatkuvasti luottokelpoisuutta ja velvollisuuksien laiminlyöntiä.
Liiketoimintakumppaneiden maksukyvyttömyys voi johtaa häiriöihin kuluttajatuotteiden tuotannossa tai jakelussa
tai Rovion suotuisina pitämien sopimusjärjestelyiden purkamiseen. Merkittävän liikekumppanin, kuten
ulkopuolisen pelinkehittäjän, maksukyvyttömyys tai liiketoiminnan epäonnistuminen voi vaikuttaa olennaisen
haitallisesti Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Rovion vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia Rovion liiketoimintaan liittyviä riskejä.
Rovion ottamat vakuutukset kattavat sen toiminnan eri osa-alueet ja niillä esiintyvät vakuutettavat riskit, kuten
Rovion vahingonkorvausvastuun henkilö-, esine- ja varallisuusvahingoista, liiketoiminnan keskeytymisen,
Rovion omaisuuden vahingoittumisen tai tuhoutumisen sekä rikollisen toiminnan seurauksena Roviolle
aiheutuneet vahingot. Vaikka Rovion johto uskoo, että sillä on liiketoimintansa laajuuteen nähden riittävä
vakuutusturva, Rovion vakuutukset eivät välttämättä riitä kattamaan kaikkia riskejä tai onnettomuuksia tai
vakuutusturva ei välttämättä ole muutoin riittävä kaikissa tilanteissa. Rovion vakuutusturvan kattavuuteen
liittyvillä riskeillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja
liiketoiminnan tulokseen.
Osakkeisiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä
Osakkeiden markkinahinta ja likviditeetti saattavat vaihdella merkittävästi.
Osakkeet eivät ole ennen Listautumisantia olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla. Rovio tulee
hakemaan Osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinkiin, mutta ei ole takeita siitä, että Osakkeille syntyy
Listautumisannin jälkeen aktiiviset markkinat tai että sellaisia voidaan ylläpitää. Ensimmäistä kertaa
kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tarjottujen osakkeiden hinnassa on yleisesti esiintynyt tietyllä
aikavälillä huomattavia heilahteluja, jotka eivät välttämättä ole vastanneet kyseisiä osakkeita liikkeeseen laskeneen
yhtiön liiketoimintaa tai taloudellista menestystä.
Yhtiön Osakkeiden markkinahinta saattaa vaihdella huomattavasti. Markkinahinta voi vaihdella johtuen
markkinoiden suhtautumisesta Osakkeisiin tai vastauksena useisiin muihin tekijöihin ja tapahtumiin, kuten Rovion
toimialaa koskevaan julkisuudessa käytävään keskusteluun ja uutisiin, Rovion toimintaa koskevan lainsäädännön
suunniteltuihin ja toteutuneisiin muutoksiin taikka vaihteluihin Rovion toiminnan tuloksessa tai liiketoiminnan
kehityksessä. Osakkeiden hinnat ja vaihdettujen osakkeiden määrät voivat osakemarkkinoilla ajoittain vaihdella,
mikä voi vaikuttaa arvopapereiden hintoihin eikä välttämättä liity Rovion liiketoiminnan menestyksellisyyteen tai
tulevaisuudennäkymiin. Osakemarkkinoiden yleinen lasku tai osakkeisiin verrattavien arvopapereiden hintojen
lasku saattaa vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Osakkeiden kysyntään ja likviditeettiin. Myös esimerkiksi
epätavalliset tapahtumat ja yleiset taloudelliset olosuhteet Euroopassa voivat vaikuttaa osakemarkkinoihin
yleisesti.
On myös mahdollista, että Rovion liiketoiminnan kasvu, kannattavuus, tulos tai tulevaisuudennäkymät alittavat
osakeanalyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Mikä tahansa näistä tekijöistä sekä useat muut tekijät voivat johtaa
siihen, että Osakkeiden markkinahinta laskee Lopullisen Tarjoushinnan alapuolelle. Tarjottavien Osakkeiden
Lopullinen Tarjoushinta päätetään merkintätarjousten perusteella Rovion, Päämyyjien ja Pääjärjestäjien välisissä
neuvotteluissa, eikä sillä välttämättä ole yhteyttä Listautumisannin jälkeiseen Osakkeiden markkinahintaan.
Mikäli Listautuminen toteutuu, ei Myyntiosakkeita ole välttämättä vielä kaikilta osin siirretty sijoittajien arvoosuustileille kaupankäynnin alkaessa Nasdaq Helsingin prelistalla, arviolta 29.9.2017.
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Osakkeenomistajille
tulevaisuudessa
pääomanpalautuksesta ei ole takeita.

mahdollisesti

jaettavasta

osingosta

tai

maksettavasta

Rovio ei voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa tai pääomanpalautusta Osakkeille. Osingon tai
pääomanpalautuksen maksu ja määrä riippuvat Rovion hallituksen harkinnasta ja viime kädessä Rovion
yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, edellisten tilikausien voitoista, arvioiduista rahoitustarpeista,
Rovion tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, Roviota sitovista lainasopimusten ehdoista, osakeyhtiölain
määräyksistä sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. Katso kohdat ”Osingot ja osinkopolitiikka” sekä
”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen”.
Listautuminen aiheuttaa Roviolle lisäkustannuksia.
Rovio jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle.
Listautumisen yhteydessä Roviolle aiheutuu kertaluonteisten kustannusten lisäksi listayhtiönä toimimiseen
liittyviä hallinnollisia lisäkustannuksia. Listautumisen seurauksena Rovion tulee noudattaa lakisääteisiä
vaatimuksia, joita sovelletaan sellaisiin yhtiöihin, joiden osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsingissä, erityisesti taloudellisen raportoinnin osalta, mikä vaatii Roviota myös kohdentamaan henkilöstöä ja
muita resursseja näihin tarkoituksiin. Tällaisilla kohonneilla kustannuksilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Järjestämissopimukseen liittyvät ehdot voivat johtaa Listautumisannin peruuntumiseen.
Listautumisantia koskevaan Järjestämissopimukseen (määritelty jäljempänä) sisältyy tiettyjä tavanomaisia ehtoja,
mukaan lukien tiettyjen Rovion ja Myyjien antamien sopimusvakuutusten täsmällisyys ja oikeellisuus. Mikäli yksi
tai useampi Järjestämissopimuksen ehdoista ei täyty, Järjestämissopimusta ei välttämättä tehdä tai se voidaan
irtisanoa, minkä seurauksena Listautumisantia ei toteuteta. Katso lisätietoja Järjestämissopimuksesta kohdasta
”Listautumisannin järjestäminen”.
Rovion suurimman osakkeenomistajan etu ei välttämättä ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun
kanssa.
Trema omistaa Listalleottoesitteen päivämääränä yhteensä 68,45 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja äänistä. Trema
on sitoutunut myymään 23 000 000 Osaketta ja näin ollen Listautumisannin jälkeen se omistaa noin 36,6 prosenttia
Yhtiön Osakkeista ja äänistä olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa, kaikki
Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään ja Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti
(42,5 prosenttia jos Lisäosakeoptiota ei käytetä). Listautumisannin jälkeen Tremalla on edelleen huomattava
vaikutusvalta Yhtiössä esimerkiksi Yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja osingonjakoon liittyen. Trema saattaa
myös kyetä estämään Yhtiön yhtiökokouksen hyväksyntää edellyttävät päätökset, kuten tilinpäätöksen
hyväksymisen, yhtiöjärjestyksen muuttamisen sekä tietyt yritysjärjestelyt, kuten sulautumiset tai jakautumiset.
Suurimman osakkeenomistajan etu ei välttämättä aina ole yhtenevä muiden osakkeenomistajien edun kanssa.
Merkittävä osakkeenomistaja saattaa myydä huomattavan osan omistuksistaan, millä voi olla negatiivinen
vaikutus Osakkeiden markkinahintaan ja mikä voi johtaa muihin Rovion kannalta haitallisiin vaikutuksiin.
Listautumisannin toteutumisen jälkeen Trema omistaa yhteensä 42,5 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketusta
osakepääomasta (olettaen, ettei Lisäosakeoptiota käytetä), Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa ja kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet Osakkeet merkitään) ja 36,6 prosenttia,
jos Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Yhtiötä, Tremaa ja johtoryhmän jäseniä velvoittavat niiden
omistuksiin Yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta liittyvät osakeantiin, myyntiin ja/tai luovutukseen
kohdistuvat soveltuvat rajoitukset, kuten kuvattu kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Luovutusrajoitukset (Lockup)”. Yhtiön tai Treman toimesta tapahtuva Osakkeiden osakeanti tai myynti, joka on määrältään huomattava,
julkisella markkinalla sen jälkeen, kun Järjestämissopimukseen tai siihen liittyviin järjestelyihin liittyvät lock-uprajoitukset ovat päättyneet (tai kun Pääjärjestäjät, Järjestäjien puolesta ovat luopuneet niistä), taikka käsitys siitä,
että tällaisia kauppoja saattaa tapahtua, voi laskea Osakkeiden markkinahintaa ja voi heikentää Yhtiön kykyä
kerätä pääomaa laskemalla liikkeeseen lisää oman pääoman ehtoisia arvopapereita.
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Merkintäsitoumukset ovat peruuttamattomia.
Listautumisannissa annettavat Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voida peruuttaa tai muuttaa sen jälkeen,
kun merkintä on tehty, lukuun ottamatta kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Merkintäsitoumuksen
peruuttaminen” esitettyä. Osakkeiden Lopullinen Tarjoushinta Listautumisannissa päätetään institutionaalisten
sijoittajien antamien merkintätarjousten perusteella Rovion, Päämyyjien ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa.
Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä tilanteessa, jossa Lopullinen Tarjoushinta tai
Listautumisannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.
Listautuminen ei välttämättä onnistu odotetusti taikka tapahdu lainkaan.
Rovion johdon käsityksen mukaan Rovio täyttää listautuvalle yhtiölle asetetut edellytykset, mutta ei ole takeita
siitä, ettei Osakkeiden listaaminen Nasdaq Helsingissä viivästy tai tule torjutuksi. Mahdollista on myös, että kaikki
Uudet Osakkeet eivät tule Listautumisannissa merkityiksi, jolloin Rovio ei välttämättä saa kerättyä
tavoittelemaansa määrää uutta pääomaa. Listautuminen voidaan toteuttaa, vaikka kaikkia Uusia Osakkeita ei
merkitä. Listautuminen ja siten myös Listautumisanti saattavat kuitenkin jäädä kokonaan toteutumatta
Listautumisen ja Listautumisannin täytäntöönpanoon liittyvistä syistä tai viranomaisen tai Nasdaq Helsingin
asettamista vaatimuksista tai muista syistä johtuen. Listautumisen viivästymisellä tai epäonnistumisella voisi olla
olennaisen haitallinen vaikutus Rovion liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen sekä
Osakkeiden arvoon.
Osakkeenomistajat Yhdysvalloissa sekä tietyillä muilla lainkäyttöalueilla eivät välttämättä kykene käyttämään
merkintäoikeuksiaan.
Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on heidän omistuksensa mukaisessa suhteessa tiettyjä
merkintäoikeuksia Rovion laskiessa liikkeeseen uusia Osakkeita tai uusien Osakkeiden merkintään oikeuttavia
arvopapereita. Tietyt Rovion osakkeenomistajat, jotka asuvat tai tulevat asumaan tai joiden rekisteröity osoite on
tietyissä muissa maissa Suomen ulkopuolella, kuten Yhdysvalloissa, eivät välttämättä voi käyttää
merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei Osakkeita ole rekisteröity kyseisen maan
arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei saatavilla ole soveltuvan lainsäädännön
tarjoamaa poikkeusta rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista. Tämä voi laimentaa näiden
osakkeenomistajien omistusosuutta Roviossa. Lisäksi jos sellaisten osakkeenomistajien, jotka eivät pysty
käyttämään merkintäoikeuksiaan, määrä on suuri, ja jos tällaisten osakkeenomistajien merkintäoikeudet myydään
markkinoilla, tämä voi vaikuttaa epäedullisesti merkintäoikeuksien hintaan. Ulkomaisen osakkeenomistajan
oikeutta saada osakeanteja ja muita tärkeitä liiketoimia koskevia tietoja saatetaan myös rajoittaa kyseisen maan
lainsäädännön perusteella. Katso lisätietoja osakkeenomistajien oikeuksista kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma
– Osakkeenomistajien oikeudet”.
Osakkeiden haltijat eivät välttämättä pääse hyötymään kaikista Yhdysvaltain lakien mukaisista
osakkeenomistajien oikeuksista.
Suomen lakien mukaiset osakkeenomistajien oikeudet eroavat tietyiltä osin tyypillisen yhdysvaltalaisen yhtiön
osakkeenomistajien oikeuksista. Osakkeiden haltijoiden oikeudet määräytyvät Suomen lain ja Yhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Erityisesti Suomen laki rajoittaa tällä hetkellä huomattavasti niitä olosuhteita, joissa
suomalaisten yhtiöiden osakkeenomistajat voivat ajaa kanteita yhtiön hyväksi. Suomen lain mukaan useimmissa
tapauksissa vain Yhtiö voi toimia kantajana oikeudenkäynneissä, jotka koskevat sitä vastaan tehtyjä oikeudettomia
toimia, eikä yksittäisellä osakkeenomistajalla tai osakkeenomistajien ryhmällä ole yleensä kanneoikeutta
tällaisissa olosuhteissa. Suomen laki ei myöskään tarjoa erimielisille osakkeenomistajille oikeutta vaatia
osakkeidensa arvon määritystä ja lunastamista (appraisal rights) siinä muodossa kuin tällaiset oikeudet ovat
tyypillisesti saatavilla yhdysvaltalaisen yhtiön osakkeenomistajille.
Sijoittajat, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille.
Nasdaq Helsingissä Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa, ja Osakkeille mahdollisesti
maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Sen vuoksi Osakkeiden muussa valuutassa kuin eurossa esitetty
markkinahinta voi vaihdella valuuttakurssien vaihtelusta johtuen. Lisäksi euron kurssivaihtelut vaikuttavat
mahdollisesti maksettavien osinkojen arvoon ja muun jaettavan vapaan oman pääoman, kuten pääoman
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palautuksen arvoon, jos sijoittajan pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi tällaisille sijoittajille voi aiheutua
ylimääräisiä transaktiokuluja euron muuntamisesta muuksi valuutaksi.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

18.9.2017 kello 10.00

Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäaika alkaa

25.9.2017 kello 16.00

Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan

Arviolta 26.9.2017
kello 16.00

Yleisöannin merkintäaika päättyy

Arviolta 28.9.2017
kello 12.00

Instituutioannin merkintäaika päättyy

Arviolta 28.9.2017

Lopullinen
Tarjoushinta
pörssitiedotteella

Arviolta 29.9.2017

Yleisöannissa annetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen
(määritelty jäljempänä) antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille

Arviolta 29.9.2017

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin prelistalla odotetaan alkavan

Arviolta 3.10.2017

Instituutioannissa annetut Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan
Euroclear Finland Oy:n kautta

Arviolta 3.10.2017

Osakkeiden kaupankäynnin Nasdaq Helsingin pörssilistalla odotetaan alkavan

52

ja

Listautumisannin

lopputulos

julkistetaan

LISTALLEOTTOESITTEESTÄ VASTUUSSA OLEVAT TAHOT
Rovio Entertainment Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 1863026-2
Kotipaikka: Espoo
Osoite: Keilaranta 7, 02150 Espoo
ESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS
Yhtiö vastaa tästä Listalleottoesitteestä. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan
ymmärryksen mukaan tämän Listalleottoesitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään
asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Myyjät vastaavat tässä Listalleottoesitteessä esitetyistä tiedoista siltä osin kuin
tiedot liittyvät niiden osakeomistukseen. Myyjät vakuuttavat varmistaneensa riittävän huolellisesti, että niiden
parhaan ymmärryksen mukaan tämän Listalleottoesitteen Myyjien osakeomistukseen liittyvät tiedot vastaavat
tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ OLEVAT TIEDOT
Mikäli Listalleottoesitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiö
vahvistaa, että Listalleottoesitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu
Listalleottoesitteessä asianmukaisesti, ja että siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien
julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista
tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Ellei toisin mainita, Rovioon tai sen toimialaan liittyvästä
markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin.
LISTALLEOTTOESITTEEN SAATAVILLA OLO
Tämän Listalleottoesitteen odotetaan olevan saatavilla painettuna arviolta 18.9.2017 OP Ryhmään kuuluvien
osuuspankkien konttoreista. Lisäksi tämän Listalleottoesitteen sekä Ruotsissa ja Tanskassa Notifioitavan Esitteen
odotetaan olevan saatavilla arviolta18.9.2017 Yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.rovio.com.
Listalleottoesitteen
odotetaan
olevan
saatavilla
arviolta
18.9.2017
myös
internetsivuilta
www.danskebank.fi/listautuminen, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/rovio. Ruotsissa ja Tanskassa
Notifioitavan Esitteen odotetaan olevan saatavilla arviolta 18.9.2017 internetsivuilta www.nordnet.se ja
www.nordnet.dk. Lisäksi Listalleottoesitteen ja Ruotsissa ja Tanskassa Notifioitavan Esitteen odotetaan olevan
saatavilla painettuna arviolta 18.9.2017 Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo sekä Danske
Bankin konttoreista ja Nasdaq Helsingin palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU LISTALLEOTTOESITTEESEEN
Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä
Listalleottoesitettä, eikä Rovion osakkeenomistajien tule luottaa tällaisiin tietoihin.
TULEVAISUUDESSA SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA
Yhtiö aikoo julkistaa vuosikertomuksensa, joka sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen, 31.12.2017
päättyvältä tilikaudelta alkaen sekä osavuosikatsaukset, jotka sisältävät tilintarkastamattoman
konserniosavuosikatsauksen, 30.9.2017 päättyvältä yhdeksän kuukauden jaksolta alkaen. Yhtiön tarkoituksena on
vuosittain julkistaa osavuosikatsaukset, jotka sisältävät tilintarkastamattoman konserniosavuosikatsauksen
ensimmäiseltä, toiselta ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Osavuosikatsaus 30.9.2017 päättyvältä yhdeksän
kuukauden jaksolta on suunniteltu julkaistavaksi marraskuussa 2017. Kaikki vuosikertomukset,
osavuosikatsaukset ja pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
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TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA
Rovio on laatinut ensimmäisen EU:n käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International
Financial Reporting Standards, ”IFRS”) mukaisen konsernitilinpäätöksensä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
Tämän Listalleottoesitteen liitteenä oleva Rovion ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta sekä avaavan IFRS-taseen siirtymäpäivältä 1.1.2015. Tätä ennen Rovio on
noudattanut konsernitilinpäätöksessään suomalaista tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting Standards, ”FAS”).
Jäljempänä esitettävät konsernin taloudelliset tiedot on johdettu tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevasta, IFRSstandardien mukaisesti laaditusta Rovion tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta, joka sisältää tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, tämän
Listalleottoesitteen liitteenä olevista, FAS:n mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastetuista
konsernitilinpäätöksistä 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta sekä tämän Listalleottoesitteen liitteenä
olevista, IAS 34 -standardin mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastamattomista osavuositiedoista 30.6.2017
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 30.6.2016 päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevine
vertailutietoineen.
Jäljempänä esitettävät tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on
muodostettu lisäämällä Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta
tilintarkastettuihin Rovio-konsernin taloudellisiin tietoihin 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja vähentämällä
tästä tilintarkastamattomat Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden
jaksolta. Tilintarkastamattomat tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on laadittu ainoastaan tätä
Listalleottoesitettä varten ja pelkästään havainnollistavassa tarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä kuvasta Rovion
liiketoiminnan tulosta minkään tulevan ajanjakson osalta tai Rovion taloudellista asemaa minään tulevana
ajankohtana.
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Liiketoimintayksiköt
muodostavat myös Yhtiön raportointisegmentit. Lisäksi Roviolla on kolmas raportointisegmentti Muut, joka
sisältää Hatch Entertainment -tytäryhtiön, josta Rovio omistaa 80 prosenttia, ja muihin segmentteihin
kohdistamattomat konsernin yleiskulut, kuten konsernihallinnon, immateriaalioikeuksien suojaamisen,
johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta Games -liiketoimintayksikön ja Brand Licensing -liiketoimintayksikön
johtajia) osakepohjaiset kannustinohjelmat ja muut kulut, joita ei ole suoraan kohdistettu liiketoimintayksiköihin.
Rovio ei ole raportoinut segmenttikohtaisia tietoja 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta
laadituissa konsernitilinpäätöksissään, joten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon
mukaisesti ensimmäisen kerran 30.6.2017 päättynyttä jaksoa koskevissa osavuositiedoissa. Tätä
Listalleottoesitettä varten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon mukaisesti myös
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta IFRS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin sekä 31.12.2015
ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta FAS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin perustuvien
taloudellisten tietojen osalta. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt segmenttikohtaiset tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on
31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt
vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan nettorahavirtoja.
30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadituissa osavuositiedoissa aineettomien ennakkomaksujen
vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin. Esittämistapaa on
muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta.
Vaihtoehtoiset tunnusluvut
Rovio esittää tässä Listalleottoesitteessä tiettyjä tunnuslukuja, jotka eivät ole Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen
”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä historiallista taloudellista
tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja kuvaavia tunnuslukuja, vaan ne ovat vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Näitä
vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat:
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Käyttökate, joka on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.
Käyttökateprosentti, joka on käyttökate prosentteina liikevaihdosta.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat
erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät
välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä yhtiön omistuspohjan
laajentamiseen liittyvät kulut.
Oikaistu käyttökate, joka on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu käyttökateprosentti, joka on oikaistu käyttökate prosentteina liikevaihdosta.
Liikevoitto, joka on liikevaihto lisättynä liiketoiminnan muilla tuotoilla ja vähennettynä materiaaleilla ja
palveluilla, työsuhde-etuuksista aiheutuvilla kuluilla, poistoilla ja arvonalentumisilla ja muilla
liiketoiminnan kuluilla.
Liikevoittoprosentti, joka on liikevoitto prosentteina liikevaihdosta.
Oikaistu liikevoitto, joka on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu liikevoittoprosentti, joka on oikaistu liikevoitto prosentteina liikevaihdosta.
Käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset liittyvät uusien pelaajien hankkimiseen yhtiön peleissä
tulosperusteisten markkinointikampanjoiden kautta.
Käyttäjien hankintaan liittyvien kustannusten osuus (%) Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta
lasketaan jakamalla käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset Games-liiketoimintayksikön
liikevaihdolla.
Osinko/osake lasketaan jakamalla (i) kokonaisosinko (ii) tarkastelukauden lopussa olevien osakkeiden
osakeantioikaistulla määrällä, josta on vähennetty omat osakkeet.
Omavaraisuusaste, joka lasketaan jakamalla (i) oma pääoma yhteensä (ii) taseen loppusummalla
vähennettynä saaduilla ennakoilla ja myyntitulojen jaksotuksella.
Oman pääoman tuotto (return on equity, ROE), joka lasketaan jakamalla (i) voitto tai tappio ennen veroja
(osavuosikaudet oikaistu 12 kuukautta vastaavaksi) (ii) tarkastelukauden (osavuosikaudet oikaistu 12
kuukautta vastaavaksi) avaavan ja päättävän taseen oman pääoman keskiarvolla.
Nettovelka, joka lasketaan vähentämällä rahat ja lyhytaikaiset talletukset pitkä- ja lyhytaikaisista
korollisista veloista.
Nettovelkaantumisaste (%), joka lasketaan jakamalla nettovelka omalla pääomalla.
Investoinnit, joka on aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten rahavirta.
Käyttöpääoma, joka lasketaan vähentämällä lyhytaikaiset velat lyhytaikaisista saamisista ja rahavaroista.
Bruttomyynti vastaa kunkin kalenterikuukauden aikaisia sovelluksen sisäisiä ostoksia ja sovelluksen
sisäistä mainosmyyntiä osto-/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei sisällä liikevaihtoa
asiakassopimuksista, myyntitulon jaksotuksia tai kirjanpidollisia oikaisueriä kuten jaksotetun
myyntituoton ja maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi raportoidusta
liikevaihdosta. Bruttomyynnin täsmäytys liikevaihtoon esitetään kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja –
Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen”. Bruttomyyntiä käytetään eräiden operatiivisten

55

tunnuslukujen (ARPDAU ja MARPPU) laskemiseen, koska se antaa liikevaihtoa paremman kuvan
Rovion operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanjaksona.
Rovio esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona sekä IFRS-standardien mukaisesti että FAS:n mukaisesti
laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille
tunnusluvuille. Rovion näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Roviota koskevaa
lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Rovion toiminnan tuloksesta,
taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.
Rovio esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liikevoiton, joista se on oikaissut olennaiset tavanomaisesta
liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä,
yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä Yhtiön
omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut. Oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto esitetään IFRS-standardien
mukaisesti laaditussa konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne
lisäävät Rovion näkemyksen mukaan ymmärrystä Rovion liiketoiminnan tuloksesta.
Täydentävinä tunnuslukuina esitetään kannattavuutta ja tehokkuutta osoittavat käyttökate, käyttökateprosentti,
oikaistu käyttökate, oikaistu käyttökateprosentti, liikevoitto, liikevoittoprosentti, oikaistu liikevoitto ja oikaistu
liikevoittoprosentti. Lisäksi esitetään vertailukelpoisuutta muihin alan toimijoihin verrattuna täydentävät
tunnusluvut: käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset, käyttäjien hankintaan liittyvien kustannusten osuus (%)
Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta ja bruttomyynti. Osinko/osake, omavaraisuusaste, oman pääoman
tuotto, nettovelkaantumisaste, nettovelka, investoinnit ja käyttöpääoma -tunnusluvut ovat Rovion näkemyksen
mukaan hyödyllisiä arvioitaessa Rovion toiminnan tehokkuutta, kykyä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan.
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti
määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja
yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Listalleottoesitteessä olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole
vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa. Vaihtoehtoiset tunnusluvut
ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta liikevoittoa, joka on tilintarkastettu 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta laaditussa IFRS-tilinpäätöksessä sekä 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa
FAS-tilinpäätöksissä.
Keskeiset operatiiviset tunnusluvut
Rovio seuraa useita erilaisia operatiivisia tunnuslukuja mitatakseen kykyään kasvattaa, ylläpitää ja monetisoida
käyttäjäverkostoaan. Operatiiviset tunnusluvut esitetään sekä kaikille Yhtiön viidelle bruttomyynnillä mitattuna
eniten tuottavalle pelille että koko peliportfoliolle maailmanlaajuisesti kunkin vuosineljänneksen aikana.
Päivittäiset aktiiviset käyttäjät (Daily Active Users, ”DAU”) tarkoittaa sellaisten laitteiden lukumäärää,
joilla pelattiin jotain Rovion peleistä tiettynä päivänä. Tämän mittapuun mukaan yksi laite, jolla pelataan
kahta eri peliä samana päivänä, lasketaan kahdeksi DAU:ksi. DAU sisältää kaikki käyttäjät
maailmanlaajuisesti, jollei toisin täsmennetä. Keskimääräinen DAU tietyltä ajanjaksolta on kaikkien
kyseisen ajanjakson päivien DAU-lukujen keskiarvo.
Rovio seuraa DAU:ta mitatakseen sen aktiivisia käyttäjiä.
Kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät (Monthly Active Users, ”MAU”) tarkoittaa sellaisten laitteiden
lukumäärää, joilla pelattiin jotain Rovion peleistä tietyn kalenterikuukauden aikana. Tämän mittapuun
mukaan yksi laite, jolla pelataan kahta eri peliä saman kuukauden aikana, lasketaan kahdeksi MAU:ksi.
MAU sisältää kaikki käyttäjät maailmanlaajuisesti, jollei toisin täsmennetä.
Rovio seuraa MAU:ta mitatakseen sen koko verkoston käyttäjien määrää sekä mitatakseen sen käyttäjien
säännöllistä sitoutumista vertaamalla DAU:n suhdetta MAU:hun (niin kutsuttu DAU/MAU-suhde).
Keskimääräinen bruttomyynti päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden (Average Revenue Per Daily Active
Users, ”ARPDAU”) tarkoittaa bruttosummaa, joka saadaan kuukausittain myyntinä sovelluksen
sisäisistä ostoksista ja sovelluksen sisäisestä mainosmyynnistä (eli bruttomyynti) jaettuna ajanjakson
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keskimääräisellä DAU:lla, joka jaetaan ajanjakson päivien määrällä. Täsmäytys bruttomyynnin ja
liikevaihdon välillä on esitetty kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja – Eräiden vaihtoehtoisten
tunnuslukujen täsmäyttäminen”.
Rovio seuraa ARPDAU:ta mitatakseen peliportfolionsa monetisaatiota verkossaan päivittäin.
Kuukausittaiset yksilöidyt maksajat (Monthly Unique Payers, ”MUP”) tarkoittaa laitteiden lukumäärää,
joilla tehtiin maksu ainakin kerran kalenterikuukauden aikana. MUP-luvut sisältävät vain pelit ja
käyttäjät, jotka on yhdistetty Rovion analytiikkapalveluihin, minkä takia muutamat pienet pelit eivät
sisälly MUP:iin.
Rovio seuraa MUP-tunnuslukua mitatakseen maksavien käyttäjien lukumäärää kuukausittain.
Kuukausittainen keskimääräinen bruttomyynti maksavaa käyttäjää kohden (Monthly Average Revenue
Per Paying User, ”MARPPU”) tarkoittaa kuukausittaista sovelluksen sisäisten ostosten bruttosummaa
(eli bruttomyyntiä ilman kuukausittaista sovelluksen sisäistä mainosmyyntiä) jaettuna MUP:lla.
MARPPU:un eivät sisälly asiakassopimuksista saatu liikevaihto, myyntitulon jaksotukset tai
kirjanpidolliset oikaisuerät kuten jaksotetun myyntituoton ja maksusuoritusten väliset valuuttakurssierot.
Rovio seuraa MARPPU-tunnuslukua mitatakseen maksavien käyttäjien keskimääräisiä kuukausittaisia
ostoksia.
Tässä
Listalleottoesitteessä
esitettävät
operatiiviset
tunnusluvut
perustuvat
Rovion
sisäisen
analytiikkajärjestelmän perusteella koottuihin tietoihin, ellei toisin mainita. Nämä luvut eivät ole osa Yhtiön
tilinpäätöstä tai kirjanpitoasiakirjoja, eikä niitä ole tilintarkastettu, eivätkä ne ole muutoin ulkopuolisen
tilintarkastajan, neuvonantajan tai asiantuntijan tarkastamia. Operatiivisten tunnuslukujen käyttö tai laskutapa
eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samalla tavalla nimettyjen tunnuslukujen käytön tai
laskutavan kanssa. Edellä kuvattuja operatiivisia tunnuslukuja ei tulisi pitää vaihtoehtona IFRS:n tai FAS:n
mukaisille tunnusluvuille.
Tilintarkastajat
Rovion emoyhtiön tilinpäätöksen ja Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksen 31.12.2016, 31.12.2015 ja
31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajaksi 31.12.2017 päättyvälle tilikaudelle on valittu
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.
Muu informaatio
Tämän Listalleottoesitteen taulukoissa esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä
tapauksissa sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä
lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä
vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.
Tässä Listalleottoesitteessä ”euro” tai ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien EU:n
jäsenvaltioiden käyttämään rahayksikköön. Tämän Listalleottoesitteen viittaukset ”Yhdysvaltain dollariin” tai
”USD” ovat viittauksia Yhdysvaltain rahayksikköön.
Oikeuksien voimaansaattaminen ja haasteen tiedoksianto
Yhtiö on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja sen kotipaikka on Espoo. Yhdenkään Rovion hallituksen jäsenen
tai Rovion johtoryhmän jäsenen kotipaikka ei ole Yhdysvalloissa. Kaikki tai huomattava osa näiden Yhdysvaltojen
ulkopuolella asuvien henkilöiden ja Yhtiön varoista sijaitsee Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämän johdosta
sijoittajat eivät välttämättä voi antaa haastetta tiedoksi näille henkilöille tai Yhtiölle Yhdysvalloissa taikka
täytäntöönpanna näitä vastaan Yhdysvaltain tuomioistuimissa näiden tuomioistuinten tuomioita.
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Yhtiötä on ohjeistettu, että on epävarmaa, missä määrin Yhdysvaltain tuomioistuimissa nostettujen kanteiden
johdosta määrätyt yksinomaan Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien mukaiset siviilioikeudelliset
vahingonkorvausseuraamukset ovat täytäntöönpantavissa Suomessa. Näin ollen Yhdysvaltain tuomioistuinten
lopulliset tuomiot rahamaksuista, jotka perustuvat siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen, oli ne annettu
yksinomaan Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla tai ei, eivät ole automaattisesti
täytäntöönpantavissa Suomessa.
Saatavilla oleva informaatio
Yhtiö on suostunut siihen, että se minkä tahansa ajanjakson aikana jolloin se ei ole sidottu Yhdysvaltain vuoden
1934 arvopaperimarkkinalain (U.S. Exchange Act of 1934, muutoksineen, ”Yhdysvaltain
Arvopaperimarkkinalaki”) 13 tai 15(d) pykälien raportointivaatimuksiin eikä sen mukaisen säännön 12g3-2(b)
mukaisiin poikkeuksiin näistä raportointivaatimuksista, toimittaa pyydettäessä kenelle tahansa Tarjottavien
Osakkeiden omistajalle tai edunsaajalle, tai kenelle tahansa tällaisen omistajan tai edunsaajan osoittamalle
mahdolliselle sijoittajalle, Säännön 144A alakohdan (d)(4) vaatimukset täyttävät tiedot täyttääkseen Säännön
144A vaatimukset koskien Tarjottavien Osakkeiden jälleenmyyntiä niin kauan kuin yksikin Tarjottava Osake on
”rajoitettu osake” Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisen Säännön 144(a)(3) tarkoittamalla tavalla. Yhtiö ei ole
tällä hetkellä velvollinen kausittaiseen raportointiin eikä sidottu muihin Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain
informaatiovaatimuksiin.
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Eräät tässä Listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, kuten, sisältäen mutta ei rajoittuen, kohdissa ”Tiivistelmä”,
”Riskitekijät” ja ”Listautumisannin tausta ja syyt sekä varojen käyttö”, ”Rovion liiketoiminta”, ”Markkina- ja
toimialakatsaus” sekä ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät” esitetyt lausumat,
perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tiedossa tällä hetkellä oleviin seikkoihin,
ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Muun muassa lausumia, jotka sisältävät
verbin ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella” tai näitä vastaavan verbin tai ilmaisun, voidaan
pitää tulevaisuutta koskevina lausumina.
Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä
muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Rovion todellinen tulos, toiminnan laajuus, saavutukset tai sen
toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista
tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Tämän Listalleottoesitteen kohdassa ”Riskitekijät” esitetään
esimerkkejä näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Jos yksi tai useampi näistä tai muista
riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Rovion
liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä
Listalleottoesitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi.
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VALUUTANVAIHTOKURSSIT
Seuraavissa taulukoissa on esitetty Euroopan keskuspankin julkaisema euron keskimääräinen, ylin ja alin ja jakson
lopun noteeraus Yhdysvaltain dollareissa alla mainittuina ajanjaksoina ja päivänä.15 Keskimääräinen kurssi
tarkoittaa asianomaisen jakson keskimääräisten päivittäisten vaihtokurssien keskiarvoa.
Valuuttakurssit on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä vastaa Rovion
tilinpäätösten laatimisessa käytettyjä valuuttakursseja. Ei ole myöskään takeita siitä, että euroja olisi voitu vaihtaa
Yhdysvaltain dollareiksi esitetyillä valuuttakursseilla tai muilla kursseilla kyseisinä ajanjaksoina tai päivinä.
31.12.2014 päättynyt vuosi
31.12.2015 päättynyt vuosi
31.12.2016 päättynyt vuosi
30.6.2017 päättynyt kuuden kuukauden jakso
1.1.2017–13.9.2017

Keskiarvo ($)
1,3285
1,1095
1,1069
1,0830
1,1091

Tammikuu 2017
Helmikuu 2017
Maaliskuu 2017
Huhtikuu 2017
Toukokuu 2017
Kesäkuu 2017
Heinäkuu 2017
Elokuu 2017
Syyskuu 2017 (13.9.2017 asti)

15

Ylin ($)
1,3953
1,2043
1,1569
1,1413
1,2060

Alin ($)
1,2141
1,0552
1,0364
1,0385
1,0385

Jakson lopussa ($)
1,2141
1,0887
1.0541
1,1412
1,1979

Ylin ($)
1,0755
1,0808
1,0889
1,0930
1,1243
1,1413
1,1729
1,2048
1,2060

Alin ($)
1,0385
1,0513
1,0514
1,0578
1,0860
1,1147
1,1329
1,1697
1,1890

Euroopan keskuspankin verkkosivu https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates.
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LISTAUTUMISANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ
Listautumisannin tavoitteena on edistää Rovion kasvustrategian toteuttamista sekä lisätä strategista joustavuutta.
Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä
kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Osakkeiden likividiteettia. Lisäksi Listautumisanti
hyödyttäisi Roviota toiminnallisesti (esim. rekrytoinnissa ja tekemällä Roviosta vahvemman ja uskottavamman
kumppanin kasvumarkkinoilla), parantaisi Rovion brändin tunnettuutta ja bränditietoisuutta sen asiakkaiden,
mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä pelialalla yleensä, ja siten vahvistaisi Rovion
kilpailukykyä. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös Osakkeiden tehokkaamman
käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.
Hankittavien varojen käyttö
Myyjät saavat Listautumisannista noin 373 miljoonan euron bruttovarat (laskettuna käyttämällä Alustavan
Hintavälin keskikohtaa ja olettaen että Myyjät myyvät enimmäismäärän Osakkeita ja että Lisäosakeoptiota ei
käytetä). Myyjät odottavat maksavansa noin 8,6 miljoonaa euroa palkkioita Listautumisannin yhteydessä
(laskettuna samojen olettamien mukaan kuin edellisessä virkkeessä).
Rovio pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita
merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Lopullisen Tarjoushinnan
perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Uusien Osakkeiden merkintähinta on
Alustavan Hintavälin keskikohdassa. Rovio arvioi sen maksettavaksi tulevien Listautumisantiin liittyvien
palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 3,4 miljoonaa euroa, minkä seurauksena Rovio arvioi saavansa
Listautumisannista noin 26,6 miljoonaa euroa nettovaroja. Rovio ei saa mitään tuottoa Myyjien Listautumisannissa
myymien Myyntiosakkeiden eikä mahdollisten Lisäosakkeiden myynnistä. Rovio ja Myyjät maksavat Järjestäjille
Järjestämissopimuksen mukaiset yhteenlasketut myynti- ja järjestelypalkkiot.
Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää Rovion kasvustrategian tukemiseen, kuten käyttäjähankintaan ja
kärkipelien kasvuun sekä tulevaisuudessa mahdollisten konsolidointihankkeiden rahoittamiseen.
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT
Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä tai ostaa
Tarjottavia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä), ja
sijoittajille voidaan allokoida joko Uusia Osakkeita (kuten määritelty jäljempänä) tai Myyntiosakkeita (kuten
määritelty jäljempänä). Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”,
”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin (kuten määritelty jäljempänä)
että Osakemyyntiin (kuten määritelty jäljempänä).
Listautumisannin yleiset ehdot
Listautumisanti
Rovio Entertainment Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Rovio”,
”Yhtiö” tai ”Rovio-konserni”, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Rovio
Entertainment Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa), pyrkii keräämään osakeannilla noin 30 miljoonan
euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”).
Liikkeeseen laskettavien Uusien Osakkeiden määrä määräytyy Tarjottavien Osakkeiden (kuten määritelty
jäljempänä) lopullisen osakekohtaisen hinnan (”Lopullinen Tarjoushinta”) perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen
2 758 621 Uutta Osaketta olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin (kuten määritelty
jäljempänä) keskikohdassa. Lisäksi Trema International Holdings B.V. (”Trema”), Atomico Invest II Limited
(”Atomico”) ja Silavano Investments S.à r.l (”Silavano”, ja yhdessä Treman ja Atomicon kanssa, ”Päämyyjät”)
sekä Felicis Ventures II, L.P., Jaakko Iisalo, Miika Virtanen, Muotitila Oy, Niklas Hed, Pekka Rantala, Peter
Vesterbacka ja Tuomo Lehtinen (”Muut Myyjät”, ja yhdessä Päämyyjien kanssa, ”Myyjät”) tarjoavat
ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”)
(”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Trema tarjoaa Osakemyynnissä ostettavaksi
enintään 18 362 000 Myyntiosaketta. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja
Lisäosakkeisiin (kuten määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.
Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa
(”Yleisöanti”) ja (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti,
mukaan lukien Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen, ”Yhdysvaltain
Arvopaperilaki”) nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä (”Rule 144A -säännös”) määritellyille henkilöille,
jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional
buyers, QIBs), Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla
(”Instituutioanti”). Tarjoaminen ja myynti Yhdysvaltain ulkopuolella toteutetaan Yhdysvaltain Arvopaperilain
nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S -säännös”) mukaisesti.
Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 47,5 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja kaikkien
Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Lisäosakeoptiota (kuten määritelty
jäljempänä) ei käytetä (noin 54,6 prosenttia olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti) olettaen, että
Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta
(Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa). Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat, ja se voi tämän
tavoitteen saavuttamiseksi lisätä tai vähentää Osakeannissa annettavien Uusien Osakkeiden määrää näiden
Listautumisannin ehtojen puitteissa.
Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöantia ja
Instituutioantia koskevista erityisistä ehdoista.
Osakeanti
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 8.9.2017 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 10 000 000
Yhtiön Uuden Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 14.9.2017 tämän valtuutuksen perusteella
alustavasti laskea liikkeeseen Uusia Osakkeita Osakeannissa. Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla
noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Uusia Osakkeita merkittäväksi. Liikkeeseen laskettavien Uusien
Osakkeiden määrä määräytyy Lopullisen Tarjoushinnan perusteella. Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta
Osaketta olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin keskikohdassa. Näin liikkeeseen
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laskettujen Uusien Osakkeiden määrä vastaisi noin 3,5 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä Osakeannin jälkeen.
Uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle (”Listautuminen”).
Hyväksytystä Uuden Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon, minkä johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Osakeannin yhteydessä.
Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 78 239 627 Osakkeeseen (olettaen, että
Lopullinen Tarjoushinta ei ole Alustavan Hintavälin alapuolella ja että Yhtiö kerää enintään 30 miljoonan euron
bruttovarat).
Osakemyynti
Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 34 314 389 Myyntiosaketta. Myyntiosakkeet
vastaavat noin 44,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen
olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta
Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa).
Menettely alimerkintätilanteissa
Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, merkinnät
kohdistettaisiin ensin Uusiin Osakkeisiin ja sen jälkeen Myyntiosakkeisiin. Tällaisessa tilanteessa kunkin Myyjän
myymien Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin pro rata -perusteisesti kunkin Myyjän alun perin ostettavaksi
tarjoamien Myyntiosakkeiden määrän mukaisesti.
Pääjärjestäjät ja Järjestäjät
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori (”Carnegie”) ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori
(”Danske Bank”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (Carnegie ja Danske Bank yhdessä
”Pääjärjestäjät”). Lisäksi Deutsche Bank AG, London Branch (”Deutsche Bank”) ja OP Yrityspankki Oyj
(”OP”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin järjestäjinä (Deutsche Bank ja OP yhdessä Pääjärjestäjien kanssa
”Järjestäjät”).
Lisäosakeoptio
Treman ja Silavanon odotetaan antavan vakauttamisjärjestäjänä (”Vakauttamisjärjestäjä”) toimivalle Danske
Bankille lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq
Helsingissä (arviolta 29.9.2017 ja 28.10.2017 välinen ajanjakso (”Vakauttamisaika”), ostaa enintään 5 538 000
lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin
yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat noin 7,1 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta
(Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa).
Vakauttaminen
Listautumisannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana toteuttaa, mutta ei ole velvollinen
toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan.
Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita,
jolloin syntyisi lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei ylitä Lisäosakkeiden määrää.
Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita
markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi
ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lopulliseen Tarjoushintaan.
Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia
ostotarjouksia Osakkeiden markkinahinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää
Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää
Osakkeiden markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Lopullista
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Tarjoushintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja
se voi keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakauttamisjakson päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö
Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot
vakauttamisesta.
Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014
markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta
(”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia
edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.
Vakauttamisjärjestäjän, Treman ja Silavanon odotetaan solmivan selvittämiseen ja vakauttamiseen liittyvän
osakelainaussopimuksen arviolta 28.9.2017. Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa
Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet
Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita osakelainaussopimuksen mukaisesti,
sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Tremalle ja Silavanolle. Katso lisätietoja kohdasta
”Listautumisannin järjestäminen”.
Järjestämissopimus
Yhtiön, Päämyyjien ja Järjestäjien odotetaan solmivan arviolta 28.9.2017 järjestämissopimuksen
(”Järjestämissopimus”). Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen ja Päämyyjät sitoutuvat
myymään Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai ostajille Tarjottavia Osakkeita, ja mikäli tämä ei toteudu,
Järjestäjille, ja kukin Järjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä tai
ostajia Tarjottaville Osakkeille ja mikäli tämä ei toteudu, merkitsemään tai ostamaan Tarjottavat Osakkeet. Muut
Myyjät ovat antaneet Danske Bankille (Järjestäjien puolesta) osakemyyntisitoumukset, joiden nojalla he ovat
sitoutuneet myymään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa. Katso lisätietoja kohdasta ”Listautumisannin
järjestäminen”.
Merkintäaika
Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 26.9.2017 kello 16.00.
Instituutioannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 28.9.2017 kello 12.00.
Yhtiön hallituksella ja Päämyyjillä on ylikysyntätilanteessa yhdessä oikeus Instituutio- ja Yleisöannin
keskeyttämiseen yhteisellä päätöksellä aikaisintaan 25.9.2017 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan
keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Keskeyttämisestä julkistettaisiin viipymättä pörssitiedote.
Yhtiön hallituksella ja Päämyyjillä on oikeus pidentää Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaikaa. Mahdollinen
merkintäajan pidennys julkistettaisiin pörssitiedotteella, josta ilmenisi merkintäajan uusi päättymisajankohta.
Instituutio- ja Yleisöantien merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 6.10.2017 kello 16.00. Yhtiön Hallitus ja
Päämyyjät voivat pidentää tai olla pidentämättä Instituutio- tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta.
Merkintäajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutio- ja Yleisöannin
merkintäajan yllä esitettyinä arvioituina päättymispäivinä.
Merkintähinta
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Listautumisannissa alustavasti vähintään 10,25 euron ja enintään 11,50 euron
merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Alustava Hintaväli”). Alustavaa Hintaväliä voidaan muuttaa
merkintäajan kuluessa, mistä ilmoitettaisiin pörssitiedotteella. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai
alaraja laskee muutoksen seurauksena, Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä
(”Listalleottoesite”) täydennettäisiin ja täydennys julkistettaisiin pörssitiedotteella. Lopullinen Tarjoushinta voi
olla Alustavan Hintavälin ylä- tai alapuolella. Lopullinen Tarjoushinta ei kuitenkaan Yleisöannissa voi olla
korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.
Lopullinen Tarjoushinta päätetään institutionaalisten sijoittajien Instituutioannissa antamien ostotarjousten
(”Ostotarjous”) perusteella Yhtiön, Päämyyjien ja Järjestäjien välisissä neuvotteluissa Instituutioannin
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tarjousajan päätyttyä arviolta 28.9.2017 (”Hinnoittelu”). Lopullinen Tarjoushinta julkistetaan pörssitiedotteella,
ja se on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rovio.com välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja
Yleisöannin merkintäpaikoissa viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 29.9.2017.
Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen
Yhtiön hallitus päättää Osakeannin toteuttamisesta ja Päämyyjät päättävät Osakemyynnin toteuttamisesta ja
Yhtiön hallitus ja Päämyyjät päättävät yhdessä Tarjottavien Osakkeiden lopullisista määristä, Lopullisesta
Tarjoushinnasta ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Hinnoittelun yhteydessä arviolta 28.9.2017. Edellä
mainitut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.rovio.com välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja Yleisöannin merkintäpaikoissa viimeistään Hinnoittelua
seuraavana pankkipäivänä, eli arviolta 29.9.2017. Mikäli Listautumisannissa ei saavuteta riittävää määrää
Tarjottavien Osakkeiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteuteta. Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen
Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.
Merkintäsitoumuksen peruuttaminen
Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita (”Merkintäsitoumus”) ei voi muuttaa.
Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa ainoastaan arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämissä
tilanteissa.
Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus
Mikäli Listalleottoesitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai puutteen taikka olennaisen uuden
tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta
ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin pre-listalla, on Merkintäsitoumuksen
ennen Listalleottoesitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla oikeus arvopaperimarkkinalain
mukaisesti peruuttaa Merkintäsitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun
Listalleottoesitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että
täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien
Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia
yksittäisen sijoittajan antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Mikäli
Listalleottoesitettä täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa
julkistetaan tiedot myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta.
Menettely Merkintäsitoumusta peruutettaessa
Merkintäsitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen
Merkintäsitoumus on annettu peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa, seuraavin poikkeuksin:
Puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjalla annettu Merkintäsitoumus voidaan peruuttaa puhelimitse
Danske Bankin pankkitunnuksilla.
Danske Bankin verkkopankin, yritysten verkkopankin tai verkkomerkinnän kautta annetun
Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa käymällä henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä Danske
Bankin konttoreissa (pois lukien yrityskonttorit) tai soittamalla Danske Bankin Sijoituslinjalle ja
käyttämällä Danske Bankin pankkitunnuksia.
OP puhelinpalvelussa annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa puhelimitse OP Ryhmän
verkkopalvelutunnuksilla.
Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun
välityksellä tai Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen
peruutuksen käyttäen Nordnet Bankin pankkitunnuksia.
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Yleisöannin Merkintäsitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan
se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa.
Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruuttamisen tulee koskea Merkintäsitoumusta kokonaisuudessaan.
Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu
Merkintäsitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän
Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen,
arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antaneilla suomalaisilla sijoittajilla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai
Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja sijoittajien on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero
Merkintäsitoumuksessaan. Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antaneilla ruotsalaisilla ja tanskalaisilla
sijoittajilla tulee olla voimassaoleva sijoituspalvelusopimus Nordnet Bankin kanssa. Yleisöannissa jaetut
Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.9.2017.
Instituutioannissa sijoittajien tulee olla yhteydessä Listautumisannin Järjestäjiin arvo-osuustilien osalta.
Instituutioannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 3.10.2017
Euroclear Finland Oy:n kautta.
Omistus- ja osakasoikeudet
Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu, Uudet Osakkeet on
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) ja Tarjottavat
Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön
Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä muihin Osakkeisiin liittyviin
oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.
Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa.
Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.
Myyntiosakkeet myydään, kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pre-listalla, eikä näistä kaupoista
odoteta maksettavan varainsiirtoveroa Suomessa. Mikäli varainsiirtovero tulisi perittäväksi, Myyjät maksavat
Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.
Kaupankäynti Osakkeilla
Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin
ylläpitämälle pörssilistalle. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta
29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ROVIO” ja
ISIN-tunnus FI4000266804.
Kaupankäynnin alkaessa pre-listalla arviolta 29.9.2017, Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja tai myytyjä
Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa
myydä Listautumisannissa ostamiaan tai merkitsemiään Osakkeita pre-listalla, tulee sijoittajan varmistua ennen
toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon
tarkoittama määrä Osakkeita.
Oikeus peruuttaa Listautumisanti
Päämyyjillä on oikeus peruuttaa Osakemyynti ja Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti milloin
tahansa ennen niiden toteuttamisesta päättämistä muun muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai
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Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Jos Päämyyjät päättävät peruuttaa Osakemyynnin ja/tai
Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Osakeannin, maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5)
pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta
korkoa.
Luovutusrajoitukset (Lock-up)
Yhtiön ja Päämyyjien odotetaan sopivan, ja Muut Myyjät ovat sopineet, että ne eivät ilman Pääjärjestäjien (Yhtiön
ja Päämyyjien osalta) tai Danske Bankin (Muiden Myyjien osalta) antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta
ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy,
sitoudu myymään, myy optiota osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota,
oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti
Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi,
tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät
kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien
toimituksella, käteisellä tai muutoin, taikka toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista
toimenpidettä. Yhtiön luovutusrajoitukset eivät sovellu tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin palkitsemis- tai
kannustinjärjestelmiin ja Muiden Myyjien luovutusrajoituksille on tiettyjä soveltamispoikkeuksia.
Yhtiön johtoryhmän odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussitoumuksia tietyin poikkeuksin
vastaavat luovutusrajoitussitoumukset, jotka päättyvät 360 päivän kuluttua Listautumisesta.
Myyjien luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 50,8 prosenttia Osakkeista Listautumisannin
jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 43,7 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden
määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa).
Muut seikat
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.
Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Päämyyjät.
Saatavilla olevat asiakirjat
Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n
mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo.
Sovellettava laki
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Yleisöantia koskevat erityiset ehdot
Yleistä
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 2 000 000 Tarjottavaa Osaketta, yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiö ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia
Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien
Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 2 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen
Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten
kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. Rovion henkilöstöllä on Yleisöannissa allokaatioetuoikeus
enintään 1 000 Osakkeeseen työntekijää kohden.
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Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen
tai se on muuten puutteellinen.
Osallistumisoikeus sekä Merkintäsitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä
Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa ja jotka antavat
Merkintäsitoumuksensa Suomessa, Ruotsissa tai Tanskassa. Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea
vähintään 100 ja enintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Merkintäsitoumuksen
Yleisöannissa. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, vain
ensimmäinen Merkintäsitoumus otetaan huomioon Tarjottavia Osakkeita allokoitaessa.
Allokaatioetuoikeus
Rovion henkilöstöön Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 18.9.2017 kuuluvat henkilöt voidaan asettaa
etusijalle Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa Yleisöannissa. Yhtiön ja Päämyyjien tarkoituksena on hyväksyä
Rovion henkilöstön Merkintäsitoumukset täysimääräisinä 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.
Merkintäpaikat ja Merkintäsitoumuksen antaminen
Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun
sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Merkintäsitoumuksensa
pankkitunnuksillaan merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, sekä Suomessa annetun Merkintäsitoumuksen osalta
maksanut kyseisen Merkintäsitoumuksen mukaisen merkinnän. Verkkomerkintänä jätetty Merkintäsitoumus
katsotaan tehdyksi, kun sijoittaja on tehnyt Merkintäsitoumuksen verkkomerkinnän ehtojen mukaisesti.
Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.
Merkintäsitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Listautumisannin yleiset ehdot –
Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa.
Suomi
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:
Danske Bankin verkkopankki, pankkitunnuksilla henkilöasiakkaille, osoitteessa www.danskebank.fi;
Danske Bankin yritysten
sopimusasiakkaille;

verkkopankki

Markets

Online

-moduulissa

Business

Online

-

Danske Bankin Sijoituslinja puhelimitse Danske Bankin pankkitunnuksilla ma-pe kello 9.00–20.00 ja la
kello 10.00–16.00 numerossa +358 200 2000 (pvm/mpm). Danske Bankin Sijoituslinjan puhelut
nauhoitetaan;
Danske Bank Oyj:n konttorit Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina; sekä
Danske Bank Oyj:n Private Banking -konttorit Suomessa (vain Danske Bank Oyj:n Private Banking asiakkaille).
Merkintäsitoumuksen antaminen puhelimitse Danske Bankin Sijoituslinjan tai Danske Bankin verkkopankin
kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Danske Bankin kanssa.
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat OP Ryhmän asiakkaille:
Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu www.op.fi/merkinta. Verkkopalvelun kautta
Merkintäsitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset;
OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/mpm). Merkintäsitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun
asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita
tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen yhteydessä; ja
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OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat muille kuin Danske Bankin arvo-osuustiliasiakkaille tai OP Ryhmän
asiakkaille:
Danske Bankin verkkomerkintä henkilöasiakkaille osoitteessa www.danskebank.fi;
OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta (Aktian, Nordean, Handelsbankenin, POP
Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopalvelutunnuksin);
Danske Bank Oyj:n konttorit (pois lukien yrityskonttorit) Suomessa niiden tavanomaisina aukioloaikoina.
Tiedon merkintäpalveluita tarjoavista konttoreista saa Danske Bankin Sijoituslinjalta puhelimitse ma-pe
kello 9.00–18.00 ja la 10.00–16.00 numerossa + 358 10 54 63097 (pvm/mpm), sähköpostitse osoitteesta
sijoituslinja@danskebank.fi tai internetistä osoitteesta www.danskebank.fi. Danske Bankin Sijoituslinjan
puhelut nauhoitetaan; ja
OP Ryhmän Nimetyt Pankit16 niiden aukioloaikoina.
Danske Bankin verkkomerkinnän kautta yksittäinen sijoittaja voi tehdä Yleisöannissa enintään 10 000 euron
määräisen Merkintäsitoumuksen. Jos merkintä ylittää 10 000 euroa, Merkintäsitoumuksen voi antaa Danske
Bankin konttoreissa.
OP Ryhmän verkkopalvelun kautta yksittäisen sijoittajan Yleisöannissa tekemän merkinnän euromäärää ei ole
rajoitettu.
Merkintäsitoumuksen kattamat Tarjottavat Osakkeet on maksettava tililtä, joka on Merkintäsitoumuksen antajan
nimissä.
Yhteisöt eivät voi antaa Merkintäsitoumuksia Danske Bankin verkkopankissa tai verkkomerkintänä.
Antaessaan Merkintäsitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava
oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Merkintäsitoumusta ei voi antaa OP Ryhmän
verkkopalvelun kautta. Merkintäsitoumus on maksettava tililtä, joka on Merkintäsitoumuksen antajan nimissä.
Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Merkintäsitoumusta OP Ryhmän verkkopalvelun
kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa tai Nimetyissä
Pankeissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehdyt Merkintäsitoumukset hylätään jälkikäteen.
Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt
Merkintäsitoumukset on tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta ja ne voivat edellyttää Suomen
paikallisen holhousviranomaisen hyväksyntää. Edunvalvoja ei voi ostaa Osakkeita ilman paikallisen
holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Osakkeet eivät Merkintäsitoumusta annettaessa ole pörssinoteerattuja
osakkeita.
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bankin arvo-osuustiliasiakkaille:
Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi.
Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin
sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.

16

verkkopalvelun

kautta

edellyttää

voimassaolevaa

Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan
Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki,
Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan
Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa
Andelsbank.
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Ruotsi
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bank Swedenin arvo-osuustiliasiakkaille:
Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.se.
Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 25.9.2017 kello 16.00 ja
toimituspäivän (eli arviolta 29.9.2017) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeuttaan. Lisätietoja
merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.se. Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin
verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.
Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Ruotsissa Nordnet Bankin
kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.
Tanska
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat Nordnet Bank Denmarkin arvo-osuustiliasiakkaille:
Nordnet Bankin verkkopalvelu Nordnet Bankin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.dk.
Nordnetin tiliasiakkailla on oltava tilillään riittävästi käteisvaroja merkintäänsä varten 25.9.2017 kello 16.00 ja
toimituspäivän (eli arviolta 29.9.2017) välisenä aikana, jotta he eivät menetä allokaatio-oikeuttaan. Lisätietoja
merkintämenettelystä on saatavilla osoitteessa www.nordnet.dk. Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin
verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa.
Alle 18-vuotiaiden henkilöiden tai heidän puolestaan tehdyt Merkintäsitoumukset on Tanskassa Nordnet Bankin
kautta tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa tai valtakirjan omaavan henkilön toimesta.
Tarjottavien Osakkeiden maksu
Suomi
Tarjottavista Osakkeista maksetaan Merkintäsitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta (eli
11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta) kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden
määrällä. Lopullinen Tarjoushinta ei voi ylittää Alustavan Hintavälin enimmäishintaa.
Danske Bankin konttoreissa, Danske Bankin Private Banking -konttoreissa tai Danske Bankin Sijoituslinjan kautta
tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Danske Bankissa olevalta pankkitililtä
tai se voidaan maksaa tilisiirtona. Danske Bankin verkkopankin tai Danske Bankin yritysten verkkopankin kautta
tehtyä Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen
pankkitunnuksillaan. Danske Bankin verkkomerkinnän kautta annettu Merkintäsitoumus tulee maksaa
verkkomerkinnän ehtojen ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Merkintäsitoumuksen tekemisen jälkeen.
OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Merkintäsitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien
konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa
Merkintäsitoumuksensa vain OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin
konttorissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit) OP Ryhmän asiakkaan tekemän Merkintäsitoumuksen osalta maksu
veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalta pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä
Pankeissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Merkintäsitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa
käteisellä tai shekillä. Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja
varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa
Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään kuuluvissa
Nimetyissä Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.
OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja
vahvistaa Merkintäsitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun
Merkintäsitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden mukaisesti
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välittömästi Merkintäsitoumuksen tehtyään. Maksu tulee maksaa merkinnän tekevän sijoittajan omissa nimissä
olevalta pankkitililtä.
OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP Ryhmässä olevalta
tililtä.
Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan Nordnet
Bankissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Merkintäsitoumuksen pankkitunnuksillaan.
Ruotsi
Nordnet Bank Swedenin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan
käteistililtä Hinnoittelun päivänä, eli arviolta 28.9.2017.
Tanska
Nordnet Bank Denmarkin verkkopalvelun kautta tehdyn Merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan sijoittajan
käteistililtä Hinnoittelun päivänä, eli arviolta 28.9.2017.
Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio
Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun
jälkeen. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsitoumukset
voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Yhtiö ja Päämyyjät pyrkivät hyväksymään merkitsijöiden
Merkintäsitoumukset Suomessa 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka kokonaan, ja tämän määrän ylittävältä
osalta Yhtiö ja Päämyyjät pyrkivät allokoimaan Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä olevien
määrien keskinäisessä suhteessa. Ruotsissa ja Tanskassa merkitsijöille allokoitavien Tarjottavien Osakkeiden
allokaatio on Yhtiön ja Päämyyjien harkittavissa.
Rovion henkilöstöön Listautumisannin merkintäajan alkamispäivänä 18.9.2017 kuuluvat henkilöt voidaan asettaa
etusijalle Tarjottavien Osakkeiden allokoinnissa Yleisöannissa. Yhtiön ja Päämyyjien tarkoituksena on hyväksyä
Rovion henkilöstön Merkintäsitoumukset täysimääräisinä 1 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.
Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 13.10.2017. Nordnet
Bankissa sijoittajat näkevät Merkintäsitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnet Bankin
internet-palvelun tapahtumasivulla.
Maksetun määrän palauttaminen
Suomi
Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli Lopullinen Tarjoushinta on alempi
kuin Merkintäsitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, ylimääräinen maksettu määrä palautetaan
Merkintäsitoumuksen antajalle hänen Merkintäsitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä (5)
pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.10.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun
mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Jos merkintäpaikka on Nordnet Bank,
palautettavat varat maksetaan vain Nordnet-käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso edellä
myös ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen”.
Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Suomi
Yleisöannissa Merkintäsitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa
toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan.
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Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvoosuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.9.2017.
Ruotsi
Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa
sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet odotetaan kirjattavan
Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille
arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.9.2017.
Tanska
Merkintäsitoumuksen tekeminen Nordnet Bankin verkkopalvelun kautta edellyttää voimassaolevaa
sijoituspalvelusopimusta Nordnet Bankin kanssa. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet odotetaan kirjattavan
Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille
arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.9.2017.
Instituutioantia koskevat erityiset ehdot
Yleistä
Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 35 241 219 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille
private placement -järjestelyissä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa. Yhtiö
ja Päämyyjät voivat kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä
poiketen Instituutio- ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin
2 000 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä
vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä.
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa
ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla annetun
Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Yhdysvalloissa Rule 144A -säännöksessä
määritellyille henkilöille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan hyväksyttyjä institutionaalisia
sijoittajia (qualified institutional buyers, QIB), Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien
poikkeusten nojalla. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain
mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten
Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain tai
Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia
Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista
koskevista rajoituksista on kohdassa ”Listalleottoesitettä koskevia tietoja”.
Osallistumisoikeus
Instituutioantiin voivat osallistua private placement -järjestelyissä sijoittajat, joiden Ostotarjous käsittää vähintään
20 001 Tarjottavaa Osaketta.
Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Listautumisannin Järjestäjät.
Merkintäsitoumukset
Swedbank Robur Fonder AB, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Livförsäkringsbolaget Skandia,
ömsesidigt, Skandia Fonder AB, Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n
puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (”Ankkurisijoittajat”)
ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia. Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet
merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Tarjoushintaan seuraavasti:
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Swedbank Robur Fonder AB, 6 086 956 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 4 017 391 Tarjottavaa
Osaketta;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 3 043 478 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio
2 008 695 Tarjottavaa Osaketta;
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 2 683 500 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio
1 771 110 Tarjottavaa Osaketta;
Skandia Fonder AB, 1 446 500 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 954 690 Tarjottavaa Osaketta;
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, 2 608 695 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 721 738
Tarjottavaa Osaketta;
Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana, 2 609 000
Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 721 940 Tarjottavaa Osaketta; ja
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 1 739 130 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio
1 147 825 Tarjottavaa Osaketta.
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että (i) Lopullinen Tarjoushinta ei ylitä
11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, (ii) Ankkurisijoittajille allokoidaan vähintään yllä esitetty Tarjottavien
Osakkeiden vähimmäisallokaatio, (iii) Yhtiö kerää Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat ja (iv)
Listautuminen toteutetaan niin, että ensimmäinen kaupankäyntipäivä Osakkeilla Nasdaq Helsingissä on
viimeistään 31.10.2017. Mikäli merkintäsitoumusten ehdot eivät täyty, Ankkurisijoittajilla ei ole velvollisuutta
merkitä Tarjottavia Osakkeita.
Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta
merkintäsitoumuksistaan, ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään Lopulliseen Tarjoushintaan.
Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio
Yhtiö ja Päämyyjät päättävät Instituutioannissa tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Hinnoittelun jälkeen.
Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Yhtiö ja Päämyyjät päättävät menettelystä
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain.
Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin
on käytännöllistä.
Tarjottavien Osakkeiden maksu
Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Järjestäjien
antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 3.10.2017. Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden
mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta
selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa
määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 11,50 euroa
kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Lopullinen Tarjoushinta voi alittaa tai
ylittää Alustavan Hintavälin. Mikäli Alustavaa Hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin
tarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdolliset maksujen palautukset
tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen eli arviolta 5.10.2017. Palautettaville
varoille ei makseta korkoa.
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovio-konsernin pääomarakenne ja velkaantuneisuus 30.6.2017 (i) toteutuneena
perustuen Rovion tilintarkastamattomiin 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadittuihin konsernin
osavuositietoihin, (ii) oikaistuna henkilöstöoptioilla merkittyjen osakkeiden merkintähinnasta saaduilla noin 1,2
miljoonalla eurolla ja (iii) oikaistuna Osakeannissa saatavilla noin 30 miljoonan euron bruttovaroilla, Osakeantiin
ja Listautumiseen liittyvillä Yhtiön arvioiduilla 3,4 miljoonan euron kuluilla olettaen, että oikaisuina esitetyt
tapahtumat olisivat tapahtuneet 30.6.2017. Seuraavaa taulukkoa lukiessa tulee huomioida, ettei Osakeannin
toteutuminen ole varmaa.
Seuraavaa taulukkoa tulee lukea yhdessä tämän Listalleottoesitteen kohtien ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja
”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät”, mukaan lukien ”Liiketoiminnan tulos,
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomalähteet”, sekä tähän
Listalleottoesitteeseen liitteenä sisällytettyjen Rovion tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten ja
tilintarkastamattomien konsernin osavuositietojen 30.6.2017 päättyneeltä kuudelta kuukaudelta kanssa.

Miljoonaa euroa
Pääomarakenne
Lyhytaikaiset korolliset velat
Vakuudettomat
Vakuudelliset
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä
Pitkäaikaiset korolliset velat
Vakuudettomat
Vakuudelliset
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä
Korolliset velat yhteensä
Oma pääoma
Osakepääoma
Rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma ja rahoitusvelat yhteensä
Nettovelkaantuneisuus
A. Rahat
B. Lyhytaikaiset korolliset velat
C. Likviditeetti (A) + (B)
D.
E.

Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus
(D) – (C)

F. Pitkäaikaiset korolliset velat
G. Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus
Nettovelkaantuneisuus (E) + (G)

30.6.2017
Toteutunut
(tilintarkastamaton)

Oikaisut
optioilla
merkityistä
osakkeista
(tilintarkastamaton)

Oikaisut
osakeannista
(tilintarkastamaton)

30.6.2017
Oikaistu
(tilintarkastamaton)

8 284
8 284

-

-

8 284
8 284

2 466
2 466

-

-

2 466
2 466

10 750

-

-

10 750

733
772
-344
81 932
13 347
96 439
107 189

1 1561
1 156
1 156

29 2002
-2 5003
26 700
26 700

733
31 128
-344
81 932
10 847
124 295
135 045

36 776
8 079
44 855

1 1561
1 156

26 7002,3
26 700

64 632
8 079
72 711

8 284

-

-

8 284

-36 571

-1 156

-26 700

-64 427

2 466
2 466
-34 105

-1 156

-26 700

2 466
2 466
-61 961

1

Optio-oikeuksien 2015A, 2015AII, 2012B ja 2012BII 11.9.2017 rekisteröityjen ja maksettujen merkintähinnoista kerätyt varat kasvattavat
Yhtiön pääomarakennetta 1,2 miljoonaa euroa kasvattamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa (tase-erä ”rahastot”) ja rahavaroja
vastaavalla määrällä (tase-erä ”rahat ja lyhytaikaiset talletukset”).
2

Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat (olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti).
Bruttovarat parantavat Yhtiön pääomarakennetta kasvattamalla Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa (tase-erä ”rahastot”) ja
rahavaroja vastaavalla määrällä (tase-erä ”rahat ja lyhytaikaiset talletukset”). Osakeannin osalta tulee huomioida, ettei edellä kuvattu
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Osakeannin tuottojen toteutuminen ole varmaa. Yhtiön Osakeannilla keräämiä bruttovaroja on oikaistu Osakeantiin liittyvillä arvioiduilla
kuluilla 0,8 miljoonaa euroa. Oikaisuissa ei ole huomioitu verojen vaikutusta.
3

Yhtiön listautumiseen tilikauden tulosta on oikaistu muilla Listautumiseen liittyvillä arvioiduilla kuluilla 2,5 miljoonaa euroa, joiden
arvioidaan syntyvän 30.6.2017 päättyneen kuuden kuukauden jakson jälkeen. Listautumiseen liittyviä toteutuneita kuluja on kirjattu kuluksi
30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla 0,1 miljoonaa euroa. Listautumiseen liittyvät arvioidut kulut ovat yhteensä noin 2,6
miljoonaa euroa, joista 30.6.2017 maksamattomien kulujen määrä, 2,5 miljoonaa euroa, on oikaistu rahoista. Oikaisuissa ei ole huomioitu
verojen vaikutusta.

Tietoja Yhtiön taseen ulkopuolisista vastuista ja annetuista vakuuksista on esitetty kohdassa ”Liiketoiminnan tulos,
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Taseen ulkopuoliset vastuut”.
Käyttöpääoman riittävyys
Rovion johdon käsityksen mukaan Roviolla on riittävästi käyttöpääomaa kattamaan sen nykyiset tarpeet tämän
Listalleottoesitteen päivämäärää seuraavien 12 kuukauden ajaksi.

74

OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA
Rovion tavoitteena on jakaa osinkona ja pääoman palautuksina Rovion osakkeenomistajille noin 30 prosenttia
vuosittaisesta nettotuloksesta vähennettynä vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja ottaen huomioon muut
seikat kuten Rovion taloudellinen asema, kassavirta ja kasvumahdollisuudet. Ei ole takeita siitä, että osinkoa tai
pääoman palautusta maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien
osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä.
Listalleottoesitteen päivämäärästä lukien yhteen Rovion Rahoitussopimuksista, Yhtiön ja Euroopan
Investointipankin väliseen 5.6.2014 päivättyyn lainasopimukseen, sisältyy osingonjaon rajoitus (katso kohta
”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Lainat
ja velat – Lainat ja rahoitussopimukset – EIB-laina”). Rovio aikoo maksaa tämän lainasopimuksen viimeisen 8,3
miljoonan euron erän lainan ehtojen mukaisesti 31.12.2017, minkä jälkeen laina on maksettu kokonaisuudessaan.
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella.
Osinkoa jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on
hyväksynyt yhtiön tilinpäätöksen. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen”.
Rovio maksoi 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoja 4,5 miljoonaa euroa, 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta 0 euroa ja 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 3,0 miljoonaa euroa.
Kohdassa ”Verotus” esitetään yhteenveto tietyistä osakkeenomistajiin vaikuttavista veroseuraamuksista.
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS
Rovio toimii maailmanlaajuisilla pelimarkkinoilla mobiilipelien luojana, kehittäjänä ja julkaisijana sekä harjoittaa
lisensointiliiketoimintaa eri viihdekategorioissa. Suurin osa Yhtiön liikevaihdosta Pohjois-Amerikassa ja
Euroopassa muodostuu peleistä, ja lisäksi Rovio uskoo, että esimerkiksi Kiinan markkinat edustavat merkittäviä
kasvumahdollisuuksia.
Mobiilipelimarkkinat
Mobiilipeliteollisuus on suuri ja nopeasti kasvava maailmanlaajuinen toimiala, ja sen koko oli 39 miljardia
Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016 (sisältäen vain loppukäyttäjiltä tulevan liikevaihdon, mutta ei mainostuloja).
Mobiilipelit muodostavat maailmanlaajuisten pelimarkkinoiden suurimman segmentin.17 Newzoon mukaan
mobiilipelimarkkinoiden arvioidaan jatkavan voimakasta kasvuaan ja kasvavan jatkossakin muita
viihdemarkkinoita voimakkaammin, ja niiltä odotetaan keskimäärin 14 prosentin vuotuista kasvua (compound
annual growth rate, CAGR) vuosina 2016–2020. Vuonna 2020 mobiilipelimarkkinoiden arvioidaan olevan
televisiomarkkinoiden jälkeen viihdemarkkinoiden toiseksi suurin segmentti Newzoon arvion mukaan 65
miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdolla, joka ylittää sekä musiikki-, kirja- että sanomalehtimarkkinoiden
ennustetun liikevaihdon.18 Muut lähteet arvioivat, että mobiilipelimarkkinat kasvavat vieläkin voimakkaammin:
esimerkiksi App Annie odottaa kulutuksen ylittävän mobiilipeleissä 105 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna
2021.19
Seuraava kaavio kuvaa maailmanlaajuisia viihdemarkkinoita segmenteittäin:
Maailmanlaajuiset viihdemarkkinat segmenteittäin, 2016–2020E

1

Loppukäyttäjien kulutus perinteiseen television ja videoiden kotikatseluun.

2

Sanomalehtien koko levikin liikevaihto.

3

Musiikkitallenteiden maailmanlaajuinen liikevaihto (fyysiset formaatit ja suoratoisto).

4

Yksityinen kulutus peleihin. Tabletti- ja mobiilipelit sisältyvät mobiilipeleihin.

5

Maailmanlaajuiset lipputulot.

6

Maailmanlaajuinen yksityinen kulutus peleihin. Pakkauksissa myytyjen, ladattujen ja selaimella käytettävien pelien liikevaihto sisältyvät PCpeleihin.
7

Tilaajapohjaiset suoratoistopalvelut ja kertamaksulliset suoratoistopalvelut.

Lähde: PwC, Global entertainment and media outlook 2017–2021, 2017; Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.

Mobiilipelimarkkinoiden liikevaihto kasvoi keskimäärin 30 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2013–2016.20
Mobiilipelimarkkinoiden odotetaan kasvavan edelleen, vaikkakin hieman hitaammalla, 14 prosentin

17

Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.

18

Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017. PwC, Global entertainment and media outlook 2017–2021, 2017.

19

Kuluttajien brutto-ostot kaikissa mobiilisovelluskaupoissa. Lähde: App Annie, Market Forecast 2016–2021, maaliskuu 2017.

20

Newzoo, 2014 Global Games Market Report, toukokuu 2014. Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.
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vuosivauhdilla (CAGR) vuosina 2016–2020.21 Sensor Towerin mukaan mobiilipelien liikevaihto kasvoi vuoden
2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 53 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen
verrattuna.22 Mobiilipelisegmentti ohjaa koko peliteollisuuden liikevaihdon kasvua, ja sen osuuden
maailmanlaajuista kokonaispelimarkkinoista odotetaan kasvavan 51 prosenttiin vuonna 2020.23
Seuraavassa kaaviossa esitetään maailmanlaajuisten pelimarkkinoiden historiallinen ja odotettu kehitys
segmenteittäin:
Maailmanlaajuiset pelimarkkinat, 2013–2020E
CAGR
2016-2020E

USD mrd
140
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0

84

92

123

6%

101

116

129

109
46

59

14 %

18
28

39

65

30

53

25
28

30

32

34

35

36

36

3%

30

32

31

30

29

29

28

28

-2 %

2013

2014

2015

2018E

2019E

2020E
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2016
Mobiili

2017E
Konsoli

PC

Lähde: Newzoo, 2014 Global Games Market Report, toukokuu 2014; Newzoo, 2015 Global Games Market Report, toukokuu 2015;
Newzoo, Global Games Market Report, kesäkuu 2016; Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.

Pelimarkkinat maantieteellisesti jaettuna
Suurimmat mobiilipelimarkkinat ovat Kiinassa (liikevaihto 11,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016) ja
Pohjois-Amerikassa (7,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016), ja niiden jälkeen tulevat Japani (6,3
miljardia Yhdysvaltain dollaria) ja Länsi-Eurooppa (4,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria). 24 Suurin osa Rovion
liikevaihdosta on peräisin Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta, mutta Rovio uskoo, että Aasia ja erityisesti Kiina
edustavat merkittäviä mahdollisuuksia, koska niiden markkinat ovat suuret ja kasvavat nopeasti, ja Angry Birds brändin tunnettuus Kiinassa on korkea.

21

Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.

22

Sensor Tower Store Intelligencen ilmoittama mobiilipelien maailmanlaajuinen liikevaihto iOS:ssä ja Androidissa. Lähde: Sensor Tower,
Top Mobile Games of Q1 2017: Revenue Grew 53% YoY as Asian Titles Expanded Their Dominance, 12.4.2017.
23

Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.

24

Newzoo, Global Games Market Report Premium, heinäkuu 2017.
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Seuraavassa kaaviossa esitetään mobiilipelimarkkinoiden liikevaihto, liikevaihdon kasvu ja liikevaihto asukasta
kohti maantieteellisesti jaettuna:
Mobiilipelimarkkinoiden maantieteellinen jakauma, 2016–2020E

Mobiilipelien liikevaihto (USD mrd)
11,2

Kiina

7,5

Pohjois-Amerikka

2,4 %

7,0

4,4

17,4 %

6,2 %

9,6

6,3

Japani

Länsi-Eurooppa

21,3

7,1 %

5,8

33,5 %

Muu Aasia2)

2,6

Etelä-Korea

2,0 2,3

Lähi-Itä ja Afrikka

1,6

Latinalainen Amerikka

1,3

Itä-Eurooppa

1,1 1,8

13,1 %

Oseania

0,5 0,6

3,8 %

8,4

3,2 %

33,4 %

5,0

26,1 %

3,2

2016

2020E

%

Mobiilipelien liikevaihto
asukasta kohden, 2016 (USD)1)
8,1

China

20,9

North Americ a

50,2

Japan

10,9

Western Europe

Rest of Asia Pac ific

1,1
39,4

South Korea

Middle East & Africa

Latin America

Eastern Europe

Oceania

1,0
2,0
3,0
13,3

Mobiilipelien liikevaihdon vuosittainen kasvu 2016-2020E

1

Laskettu jakamalla mobiilipelien liikevaihto väestömäärällä, molemmat luvut Newzoolta.

2

Aasian ja Tyynenmeren alue pois lukien Kiina, Japani ja Etelä-Korea.

Lähde: Newzoo, Global Games Market Report Premium, heinäkuu 2017.

Pohjois-Amerikka ja Länsi-Eurooppa ovat suhteellisen kypsiä markkinoita, mutta ne eivät ole vielä saturoituneet:
vuotuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan Pohjois-Amerikassa 6,2 prosenttia ja Länsi-Euroopassa 7,1 prosenttia
vuosina 2016–2020.25 Mobiilipelien liikevaihto ohjaa pelimarkkinoiden kokonaiskasvua molemmilla alueilla.
Mobiilipelien liikevaihto asukasta kohden oli suhteellisen korkea Pohjois-Amerikassa (20,9 Yhdysvaltain dollaria)
ja Länsi-Euroopassa (10,9 Yhdysvaltain dollaria) vuonna 2016, mutta taso on selvästi alempi kuin esimerkiksi
Japanissa ja Etelä-Koreassa. Kasvua ohjaavat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa maksavien käyttäjien osuuden
kasvu ja yhä suurempi liikevaihto maksavaa käyttäjää kohti.
Aasian kolmesta suuresta markkinasta (Kiina, Japani ja Etelä-Korea) Kiina on suurin ja nopeimmin kasvava, ja
sen markkinoiden odotetaan lähes kaksinkertaistuvan 21,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2020
mennessä.26 Kiinan markkina on perinteisesti ollut PC-pelimarkkina, koska videopelikonsolit olivat 14 vuoden
ajan kiellettyjä Kiinassa.27 PC-pelien liikevaihto on kuitenkin hiljattain kääntynyt Kiinassa lievään laskuun
käyttäjien siirtyessä PC-peleistä mobiilipeleihin. Kiinassa on kaikista mobiilipelimarkkinoista eniten
älypuhelimien käyttäjiä: älypuhelimilla on arviolta 717 miljoonaa aktiivista käyttäjää vuonna 2017.28
Mobiilipelien liikevaihto asukasta kohti on Kiinassa edelleen suhteellisen matalalla tasolla (8,1 Yhdysvaltain
dollaria vuonna 2016)29, ja tässä on kasvupotentiaalia keskiluokan kasvun, ostovoiman paranemisen, älypuhelinten
yleistymisen ja kehittyvien monetisaatiotekniikoiden myötä.
Japani ja Etelä-Korea ovat kypsiä mobiilipelimarkkinoita, jotka kasvavat hitaasti ja joilla on vahva monetisaatio,
ja mobiilipelien liikevaihto asukasta kohden oli Japanissa 50,2 Yhdysvaltain dollaria ja Etelä-Koreassa 39,4
Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016.30 Paikallisten pelinkehittäjien pelit hallitsevat Japanin mobiilipelimarkkinoita,

25

Newzoo, Global Games Market Report Premium, heinäkuu 2017.

26

Newzoo, Global Games Market Report Premium, heinäkuu 2017.

27

Vuonna 2000 Kiinan valtioneuvosto kielsi kolikoilla toimivien peliautomaattien ja televisioon kytkettävien konsolipelien valmistuksen ja
myynnin nuorten suojelemiseksi ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi. Vuonna 2014 valtioneuvosto perui virallisesti pelikonsoleiden kiellon.
Lähde: Pillar Legal, Legal Primer: Regulation of China’s Video Game Industry, tammikuu 2015.
28

Newzoo, 2017 Global Mobile Market Report, huhtikuu 2017.

29

Newzoo, Global Games Market Report Premium, heinäkuu 2017.

30

Newzoo, Global Games Market Report Premium, heinäkuu 2017.
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kun taas Etelä-Koreassa suhtaudutaan länsimaisten pelinkehittäjien peleihin vastaanottavaisemmin kuin Kiinan ja
Japanin markkinoilla.
Lähi-itä ja Afrikka (liikevaihto 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016) ja Latinalainen Amerikka (1,3
miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016) ovat pienimpien mobiilipelimarkkinoiden joukossa. Nämä
markkinat kuitenkin kasvavat nopeasti, ja Lähi-idän ja Afrikan markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin
33,4 prosenttia vuodessa (CAGR) ja Latinalaisen Amerikan markkinoiden 26,1 prosenttia vuodessa (CAGR)
vuosina 2016–2020.31 Lähi-idän ja Afrikan markkinoiden kasvua ohjaavat älypuhelinten ja mobiilinetin
yleistyminen ja Latinalaisen Amerikan markkinoiden kasvua puolestaan sekä älypuhelinten yleistyminen että
maksujärjestelmien kehittyminen.
Kiinan mobiilipelimarkkinoiden ominaisuudet
Rovio uskoo, että Kiinan mobiilipelimarkkinat edustavat merkittävää potentiaalia, koska Angry Birdsillä on 97
prosentin bränditunnettuus Kiinassa 32 ja yhteensä yli 600 miljoonalla latauksella Rovion peleille on muodostunut
vakiintunut käyttäjäkunta. Kiinan mobiilipelimarkkinat kuitenkin poikkeavat merkittävästi länsimaisista
markkinoista, minkä takia menestyminen Kiinassa on haasteellista länsimaisille peliyhtiöille. Länsimaisten pelien
osuus sadasta eniten tuottaneesta Android-pelistä Kiinassa oli vain 16 prosenttia joulukuussa 201633, ja paikallisilla
peliyhtiöillä, pääasiassa NetEasella ja Tencentillä, on noin 70 prosentin osuus Kiinan mobiilipelimarkkinoiden
liikevaihdosta.34
Kiinan markkinat eroavat länsimaisista markkinoista suosittujen pelityyppien, pelien ulkoasun, kuluttajien
käyttäytymisen ja pelikulttuurin osalta. Lisäksi pelien tyypillinen kehitysprosessi kiinalaisilla markkinoilla
poikkeaa länsimaisesta mallista, koska esijulkaisuvaihetta ei käytetä. Tämä johtuu siitä, että ei ole olemassa Kiinaa
vastaavaa markkinaa, jolla peli voitaisiin testata ennen maailmanlaajuista julkaisua. Lisäksi Kiinassa käytetään
erilaisia julkaisukanavia, koska Google Play ei ole saatavilla Kiinassa. Android hallitsee Aasian markkinoita, ja
sillä oli Kiinassa 72 prosentin osuus laitteista toukokuussa 2017.35 Kiinassa on yli 400 itsenäistä mobiilipelejä
jakelevaa Android-kauppaa36, kuten Myapp, 360 Mobile Assistant, Baidu Mobile Assistant, Xiaomi App Store ja
Huawei Store. Applen iOS-alustalla oli 28 prosentin markkinaosuus toukokuussa 2017 käytössä olevien laitteiden
lukumäärän perusteella37, ja Kiinassa myytiin 12 miljoonaa Applen iPhone 6 -älypuhelinta vuonna 201638. Lisäksi
Alibaba ilmoitti maaliskuussa 2017 aikovansa laajentua mobiilipelien jakelumarkkinoille.
Kiinan mobiilipelimarkkinat ovat paljon tiukemmin säännellyt kuin länsimaiset markkinat, ja paikallisten lakien
ja määräysten erot on otettava huomioon suunniteltaessa laajentumista Kiinaan. Vuonna 2016 lehdistö-, julkaisu, radio-, elokuva- ja televisiotoiminnasta vastaava valtionvirasto (”SAPPRFT”) antoi uusia määräyksiä
mobiilipelien julkaisemisesta Kiinassa. Kaikille mobiilipeleille tarvitaan SAPPRFT:n hyväksyntä ennen niiden
julkaisemista sovelluskaupoissa Kiinassa. 39 Lisäksi Kiinan lait ja määräykset edellyttävät, että ulkomaiset
kehittäjät tai julkaisijat antavat pätevälle kiinalaiselle julkaisijalle pelikohtaisen yksinoikeuden hoitaa ja ottaa
vastuulleen viranomaishyväksynnät, pelien jakelun ja toiminnan sekä maksujen ja käyttäjätietojen keräämisen.
Tämä tarkoittaa, että käytännössä kaikkien ulkomaisten pelinkehittäjien on toimittava paikallisen
julkaisukumppanin kanssa. Huhtikuussa 2017 Kiinan kymmenestä eniten tuottaneesta Android-pelistä seitsemän
oli joko Tencentin tai NetEasen julkaisemia. 40
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Koska kaikki länsimaiset mobiilipeliyhtiöt tarvitsevat paikallisen kumppanin Kiinassa, oikean kumppanin valinta
on yksi tärkeimmistä tekijöistä Kiinan markkinoille laajentumisessa ja niillä menestymisessä. 41 Länsimaisilla
yhtiöillä on eri vaihtoehtoja ja ne voivat joko lokalisoida pelinsä paikallisen kumppanin kanssa, mikä on yleisin
malli, tai lisensoida immateriaalioikeutensa suoraan paikallisille pelien kehittäjille tai julkaisijoille SAPPRFT:n
vaatimusten noudattamiseksi.
Mobiilipelimarkkinoiden kasvutekijät ja trendit
Koska kuluttajat käyttävät yhä enemmän rahaa mobiilialustoihin ja sovelluksiin, mobiilipeleistä on tullut viihdeja pelimarkkinoiden nopeimmin kasvava segmentti. 42 Mobiilipelimarkkinoilla on omat ominaispiirteensä ja
trendinsä, jotka poikkeavat perinteisistä pelialustoista.
Älypuhelinten käyttäjämäärä kasvaa nopeasti ja mobiililaitteilla kulutetaan yhä enemmän viihdettä
Älypuhelinten maailmanlaajuisen käyttäjämäärän odotetaan kasvavan 2,3 miljardista vuonna 2016 yhteensä 3,6
miljardiin vuonna 2020.43 Lisäksi kuluttajien digitaalisen median parissa käyttämä aika on kasvussa ja kasvu
perustuu valtaosin mobiililaitteilla kulutettavaan digitaaliseen mediaan. Vuonna 2016 Yhdysvalloissa aikuisten
digitaalisen median parissa käyttämästä ajasta arviolta 54 prosenttia tapahtui mobiililaitteilla verrattuna 13
prosenttiin vuonna 2010.44 Vastaavasti pöytätietokoneiden ja kannettavien parissa käytetty aika oli 39 prosenttia
ja muiden verkkoyhteydessä olevien laitteiden vain 7 prosenttia digitaalisen median parissa käytetystä ajasta. 45
Samalla suurin osa mobiililaitteilla käytetystä ajasta kului sovellusten parissa: Yhdysvalloissa 86 prosenttia
mobiililaitteilla käytetystä ajasta kului sovellusten parissa syyskuussa 2016.46 Edellä mainittujen tekijöiden
seurauksena sovelluskauppojen maailmanlaajuisen liikevaihdon odotetaan kasvavan keskimäärin 16,5 prosenttia
(CAGR) vuodessa 46,2 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2016 yhteensä 85,0 miljardiin Yhdysvaltain
dollariin vuonna 2020.47
Kasvava osa väestöstä pelaa mobiilipelejä ja keskimääräinen liikevaihto käyttäjää kohti kasvaa
Mobiilipelimarkkinoiden vallitsevaksi käytännöksi noussut free-to-play-malli alentaa pelien lataamisen kynnystä
ja siten lisää mobiilipelejä pelaavien osuutta väestöstä ja matkapuhelimien käyttäjistä. Yhdysvalloissa 69
prosenttia matkapuhelimien käyttäjistä pelasi mobiilipelejä vähintään kerran kuukaudessa vuonna 2016 ja osuuden
odotetaan kasvavan 77 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 48 Pelit ovat ajankäytöllä mitattuna toiseksi suosituin
mobiilisovelluskategoria sosiaalisen median jälkeen, ja aktiiviset käyttäjät käyttivät pelejä noin 10,9 tuntia
huhtikuussa 2016.49 Pelien liikevaihto oli 84 prosenttia sovelluskauppojen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta
vuonna 2016.50
Samaan aikaan mobiilipelien keskimääräinen liikevaihto käyttäjää kohti kasvaa maailmanlaajuisesti.
Keskimääräinen kuukausittainen liikevaihto käyttäjää kohti 30:ssä eniten tuottavassa pelissä kasvoi vuoden 2014
neljännen vuosineljänneksen ja vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen välisenä aikana Kiinassa 189 prosenttia
vuodessa, Etelä-Koreassa 83 prosenttia vuodessa, Yhdysvalloissa 77 prosenttia vuodessa, Japanissa 37 prosenttia
vuodessa ja Isossa-Britanniassa 29 prosenttia vuodessa. Vuoden 2016 neljännellä vuosineljänneksellä
keskimääräinen liikevaihto käyttäjää kohden oli näistä maista korkein Japanissa (noin 30 Yhdysvaltain dollaria)
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ja Kiinassa (noin 25 Yhdysvaltain dollaria), kun taas Isossa-Britanniassa luku oli vain noin 5 Yhdysvaltain
dollaria.51 Maantieteelliset erot viittaavat siihen, että monetisaatiopotentiaalille on yhä tilaa.
Free-to-play-malli on puoleensavetävä ansaintamalli viihdeteollisuudessa
Mobiilipelimarkkinoiden vallitsevaksi ansaintamalliksi ovat nousseet ilmaiseksi pelattavissa olevat pelit (free-toplay-pelit), joissa käyttäjät voivat tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia, ja vuonna 2016 free-to-play-peleillä oli 97
prosentin osuus mobiilipelimarkkinoiden liikevaihdosta. 52 Free-to-play-liiketoimintamalli on kasvattanut
merkittävästi mobiilipelien tuottomahdollisuuksia alentamalla pelaamisen aloittamisen kynnystä pelien ollessa
ladattavissa ilmaiseksi sekä helpottamalla ostoksien tekemistä asiakkaan koko pelikokemuksen aikana. Tämä tekee
free-to-play-mallista puoleensavetävän ansaintamallin.
Pelit ovat muuttuneet palveluiksi, joita kehitetään ja päivitetään jatkuvasti, mikä pidentää pelien elinkaarta. Siten
käyttäjät käyttävät pelejä entistä pidempään ja tekevät useammin sovelluksen sisäisiä ostoksia, minkä seurauksena
free-to-play-peleistä saadaan vakaammat tuotot kuin lataamisen yhteydessä maksettavista (pay-to-download)
peleistä. Free-to-play-pelimarkkinoille on ominaista myös se, että vaikka maksavien käyttäjien määrä on
suhteellisen pieni, ilmaiseksi pelattavissa olevat pelit vetävät puoleensa käyttäjiä, jotka käyttävät merkittäviä
rahasummia pelaamiseen nopeuttaakseen pelissä etenemistä, räätälöidäkseen pelikokemustaan tai vapauttaakseen
lisää sisältöä tai tasoja. Käyttäjiltä, jotka eivät tee sovelluksen sisäisiä ostoksia, voidaan saada tuottoja peliin
sijoitetuilla mainoksilla, jotka täydentävät pelikokemusta. Rovio on vastannut ansaintamallin muuttumiseen
muuntamalla kaikki pelinsä täysin free-to-play-mallin mukaisiksi.
Mobiilimainonnan odotetaan kasvavan
Mobiilimainontaan käytetään suhteellisen vähän rahaa verrattuna siihen, kuinka paljon ihmiset käyttävät aikaa
mobiilialustoilla. Vuonna 2016 kuluttajat käyttivät Yhdysvalloissa 28 prosenttia media-ajastaan mobiililaitteilla,
mutta vain 21 prosenttia mainoskuluista syntyi mobiilimainonnasta, mikä kertoo mobiilimainonnan kysynnän
kasvupotentiaalista.53 Sekä käyttäjät että mainostajat jatkavat siirtymistä mobiililaitteisiin, koska mobiililaitteiden
osuus ajankäytöstä eri medioiden parissa kasvoi 3 prosenttiyksikköä ja mobiilimainonnan osuus mainoskuluista
kasvoi 9 prosenttiyksikköä vuosina 2015–2016. Mobiilimainontaan käytettävien varojen odotetaan yli
kaksinkertaistuvan 32 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2015 yhteensä 87 miljardiin Yhdysvaltain
dollariin vuonna 2020, jolloin mobiilimainonnan osuus kaikista mediamainontaan käytettävistä varoista on
kasvanut 17 prosentista 36 prosenttiin.54
Suurin osa mobiilipelien käyttäjistä suhtautuu myönteisesti sovelluksen sisäisiin mainoksiin. Marraskuussa 2015
julkaistun tutkimuksen mukaan 62 prosenttia mobiilipelien käyttäjistä katsoo säännöllisesti videomainoksia
ansaitakseen sovelluksen sisäisiä palkintoja ja 86 prosenttia pelien kehittäjistä on todennut, että käyttäjiä
palkitsevien mainosten integrointi peliin ei ole vaikuttanut sovelluksen sisäisiin ostoksiin tai ostokset ovat jopa
lisääntyneet. 55
Mobiilipelimarkkinoilla on yhä suurempia esteitä pitkäaikaisen menestyksen saavuttamiselle, mikä suosii
suuria peliyhtiöitä
Mobiilipelien markkinoille pääsyn tekniset esteet ovat suhteellisen matalat, mutta pitkäaikaisen menestyksen
saavuttamista vaikeuttavat esteet suosivat suuria peliyhtiöitä. Vuoden 2015 loppupuolella mobiilipelien kehittäjien
parissa tehdyssä kyselyssä 49 prosenttia vastaajista piti sovelluksen löydettävyyttä ja tunnettuutta yhtenä
haastavimmista tekijöistä sovellusten maailmanlaajuisessa markkinoinnissa, ja 36 prosenttia vastaajista piti
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oikeiden käyttäjien hankintaa yhtenä suurimmista haasteistaan.56 Löydettävyys koetaan haasteeksi, koska vain
pieni osa julkaistuista peleistä saavuttaa merkittävän mittakaavan. Apple App Storessa oli 30.6.2017 yhteensä 780
235 aktiivista peliä57, vuonna 2016 Apple App Storeen lisättiin päivittäin keskimäärin 767 uutta peliä58 ja vain
noin 0,015 prosentilla kaikista iOS-mobiilipeleistä oli yli miljoona kuukausittaista aktiivista käyttäjää huhtikuussa
201659. Samaan aikaan käyttäjähankinta on yhä haastavampaa, koska käyttäjähankinnan kustannukset ovat
kaksinkertaistuneet vuosina 2013–2016 ja kustannusten kasvu jatkuu vuonna 2017.60
Rovion mukaan toimialan menestystekijöitä ovat muun muassa pelien korkea laatu, tunnistettava brändi tai
immateriaalioikeus, vahvat suhteet Appleen ja Googleen, suuret käyttäjähankinnan kustannuksia alentavat
olemassa olevat käyttäjäkunnat, käyttäjähankinnan tietotaito, free-to-play-osaaminen sekä riittävät taloudelliset
resurssit näiden kaikkien tekijöiden tukemiseksi. Nämä tekijät tukevat vakiintuneita suuria peliyhtiöitä, kuten
Roviota. Rovio keskittyy peliensä laatuun portfoliologiikallaan, jonka ytimenä on tuottaa ”vähemmän, suurempia
ja parempia” pelejä. Roviolla on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen Angry Birds -brändi, joka tukee käyttäjien
pelien löytämistä. Roviolla on hyvät suhteet Appleen ja Googleen, ja Yhtiön pelejä on 30.6.2017 päätyneellä
kuuden kuukauden jaksolla pelannut keskimäärin 80 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Roviolla on myös kattavaa
free-to-play-osaamista ja hyvät taloudelliset mahdollisuudet investoida käyttäjähankintaan ja retentioon.
Johtavat pelit tuottavat paljon liikevaihtoa pitkän elinkaarensa aikana
Koska pelit ovat kehittyneet palveluiksi free-to-play-mallin kautta, menestyvien pelien elinkaari on pidentynyt
merkittävästi ja niillä on huomattava liikevaihtopotentiaali elinkaarensa aikana. Tämä käy selvästi ilmi
Yhdysvalloissa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla eniten tuottaneiden 15 pelin listasta61, jossa
ovat mukana esimerkiksi vuonna 2012 julkaistut Candy Crush Saga ja Clash of Clans. Yhdysvalloissa 30.6.2017
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla eniten tuottaneet pelit ovat keskimäärin kolme vuotta vanhoja, ja ne ovat
tuottaneet merkittävästi liikevaihtoa elinkaarensa aikana. Eniten tuottaneista peleistä seitsemän on tuottanut yli
miljardi Yhdysvaltain dollaria liikevaihtoa elinkaarensa aikana. Esimerkiksi Clash of Clans on tuottanut
elinkaarensa aikana yhteensä 5,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria, Candy Crush Saga 3,8 miljardia Yhdysvaltain
dollaria ja Game of War – Fire Age 2,7 miljardia Yhdysvaltain dollaria 62, ja ne tuottivat yhä yli 100 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon kuukausittain 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.63 Rovion
heinäkuussa 2015 julkaistu Angry Birds 2 -peli ja joulukuussa 2016 julkaistu Angry Birds Blast -peli ovat
suhteellisen nuoria. Angry Birds 2 on tuottanut 98 miljoonan euron liikevaihdon ja Angry Birds Blast 22,8
miljoonan euron liikevaihdon julkaisemisensa jälkeen, ja peleillä on merkittävää potentiaalia tuottaa lisää
liikevaihtoa.
Uudet teknologiat ja palvelut
Peliteollisuus kehittyy jatkuvasti ja markkinoille tulee uusia pelityyppejä ja -alustoja, jotka edustavat uusia
mahdollisuuksia peliyhtiöille. Tästä hyviä esimerkkejä ovat virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR), jossa
käytetään tietokoneteknologiaa simuloidun ympäristön luomiseen, ja lisätty todellisuus (augmented reality, AR),
jossa fyysiseen maailmaan lisätään digitaalista sisältöä. Virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden
markkinoiden liikevaihto sisältäen laitteistomyynnin oli yhteensä noin 3,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna
2016 ja liikevaihdon odotetaan kasvavan 108 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2021 mennessä 64.
Markkinoiden kasvun odotetaan perustuvan ensisijaisesti mobiilipohjaiseen lisättyyn todellisuuteen 65, minkä
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johdosta Rovio tutkii mahdollisuuksia panostaa erityisesti mobiilipohjaiseen lisättyyn todellisuuteen, joka
perustuu pitkälti ohjelmistoihin.
Facebook Instant Games on toinen esimerkki uudesta pelialustasta. Vuonna 2016 julkaistu Instant Games tarjotaan
Facebook Messengerin kautta. Facebook Messengerin kuukausittainen aktiivinen käyttäjäkunta on kasvanut 200
miljoonasta huhtikuussa 2014 yhteensä 1,2 miljardiin huhtikuussa 2017, mikä tekee siitä houkuttelevan alustan
pelinkehittäjille.66 Lisäksi e-urheilun (e-sports) eli kilpailullisten videopeliturnausten suosio kasvaa. Vuonna 2016
e-urheilun markkinoiden liikevaihto oli arviolta 696 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja liikevaihdon arvioidaan
kasvavan 1,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2020 mennessä. E-urheilulla oli noin 191 miljoonaa
aktiivista harrastajaa ja noin 194 miljoonaa satunnaista katsojaa vuonna 2017.67 E-mobiiliurheilu kasvaa erityisesti
Kiinassa.
Viihdeteollisuuden lisenssi- ja elokuvamarkkinat
Viihde- ja hahmolisensointimarkkinoiden maailmanlaajuinen liikevaihto oli 118 miljardia Yhdysvaltain dollaria
vähittäismyynnin arvossa mitattuna ja 6,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria rojaltien osalta vuonna 2016. Markkinat
kasvoivat tasaista keskimäärin 2,8 prosentin vuotuista vauhtia (CAGR) vuosina 2012–2016.68 Suurimmat viihdeja hahmolisensointimarkkinat ovat Pohjois-Amerikassa, jolla oli 40 prosentin osuus maailmanlaajuisista
rojaltituotoista vuonna 2016, jonka jälkeen tulivat EMEA (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) 36 prosentin osuudella,
Aasia 18 prosentin osuudella ja Latinalainen Amerikka 6 prosentin osuudella.69 Aasian lisensointimarkkinoita
pidetään alikehittyneinä markkinoina, joilla on suuri potentiaali. Kiinan markkinat kasvoivat keskimäärin 12,5
prosenttia vuodessa (CAGR) ja Aasian muut markkinat keskimäärin 6,1 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina
2012–2016.70 Viihde- ja hahmolisensointirojaltien suurimmat tuotekategoriat vuonna 2016 olivat lelut 27
prosentin osuudellaan kaikista rojaltituotoista, joiden jälkeen tulivat vaatteet 12 prosentin osuudella, ohjelmistot,
videot, pelit ja sovellukset71 11 prosentin osuudella ja asusteet 8 prosentin osuudella. 72
Brändilisensointimarkkinoita hallitsevat maailmanlaajuiset erittäin tunnetut brändit, ja uusien brändien luominen
on kallista ja vie paljon aikaa. Angry Birdsin bränditunnettuus on hyvin korkea (97 prosenttia) verrattuna
esimerkiksi Star Warsiin (96 prosenttia) ja Hello Kittyyn (93 prosenttia).73 Yksittäisten brändien suosio on usein
kausittaista ja vain muutamat brändit ovat ikivihreitä. Ikivihreät brändit ovat olleet markkinoilla pitkään, niillä on
korkea ja vakaa suosio ja vähemmän tarvetta luoda kysyntää jatkuvalla uudella sisällöllä. The Walt Disney
Companyn Mikki Hiiri ja Sanrio CO Ltd:n Hello Kitty ovat tällaisia esimerkkejä ikivihreistä brändeistä. Näiden
kahden brändin arvioidaan kummankin tuottaneen yli 200 miljoonan euron rojaltit vuonna 2015.74 Viihde- ja
hahmolisensoinnin 50 suurinta lisensoitua brändiä ovat pääosin ikivihreitä tai elokuviin perustuvia. Angry Birds
on selvä poikkeus digitaalisen taustansa vuoksi, koska se julkaistiin alun perin mobiilipelinä.
Vaikka monilla lisenssinantajilla on portfoliossaan useita brändejä, myös yhden brändin yhtiöt ovat osoittaneet
voivansa menestyä nousemalla suurimpien lisensoitujen brändien listoille korkealla vähittäismyynnin arvolla.
Vuonna 2015 maailmanlaajuisen vähittäismyynnin perusteella 45 suurimman brändin listalla olleisiin yhden
brändin yhtiöiden brändeihin kuuluivat muun muassa Hello Kitty, Seesamtie (Sesame Street), Karvinen (Garfield),
Pokémon ja Angry Birds, jonka sijoitus tällä listalla oli 42.75 Hello Kitty, joka oli toiseksi suurin vuoden 2015
maailmanlaajuisen vähittäismyynnin arvon perusteella, tuotti 3,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin liikevaihdon
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LIMA, Annual Global Licensing Industry Survey, vuoden 2017 raportti.
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LIMA, Annual Global Licensing Industry Survey, vuoden 2017 raportti.
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Sisältää myös loton, kasinopelit ja peliautomaatit.
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LIMA, Annual Global Licensing Industry Survey, vuoden 2017 raportti.
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Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat,
Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
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Arvio perustuu toimialan keskimääräiseen 6 prosentin rojaltiin LIMAn laskelmien perusteella sekä The Licensing Letter 2015 -raportissa
esitettyyn arvioon lisensoitujen brändien tuottamasta liikevaihdosta.
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The Licensing Letterin alkuperäisissä tiedoissa arvioidaan, että Angry Birdsin lisensoitu vähittäismyynti oli yli 1 miljardi Yhdysvaltain
dollaria vuonna 2015. Nämä tiedot on korjattu Rovion tiedoilla, joissa lisensoitu vähittäismyynti arvioidaan 190 miljoonaksi Yhdysvaltain
dollariksi. Angry Birdsin sijoitus perustuu Rovion tiedoilla korjattuun lukuun. Lähde: The Licensing Letter.
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vähittäiskaupassa76, mikä tarkoittaa yli 225 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rojalteja toimialalla tavanomaisen 6
prosentin rojaltimaksun perusteella77. Tämä kertoo yhden brändin yhtiöiden tuottopotentiaalista. Angry Birds on
myös suurempi kuin monet tunnetut brändit, kuten esimerkiksi Toy Story, Game of Thrones, The Walking Dead,
Shrek ja Harry Potter.78
Brändilisensointimarkkinoiden kasvua ohjaa sisältö, kuten elokuvat. Vuosi 2016 oli ennätysvuosi uusien
Hollywood-animaatioelokuvien määrässä.79 Digitalisaatio siirtää myyntiä ja markkinointia digitaalisiin kanaviin,
ja yhtiöt yrittävät löytää tapoja yhdistää fyysisiä tuotteita digitaalisiin kanaviin käyttäen esimerkiksi lisättyä
todellisuutta (augmented reality, AR). Tiukassa kilpailuympäristössä toimialan johtavien kumppaneiden kanssa
työskentelystä on tullut yhä tärkeämpää. Roviolla on hyvät mahdollisuudet hyötyä markkinoiden trendeistä, koska
se on syntyperäinen digitaalinen yhtiö ja sillä on vahva brändi sekä erinomaisten kumppaneiden muodostama laaja
verkosto.
Maailmanlaajuiset elokuvamarkkinat olivat arviolta 88 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016. Ne ovat
kasvaneet keskimäärin 4,9 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2012–2016, ja niiden odotetaan kasvavan
vakaasti, keskimäärin 3,8 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2016–2020. Elokuvien lipputulojen osuus
markkinoista oli 42 prosenttia vuonna 2016, ja niiden kasvun odotetaan jatkuvan tasaisesti. 80 Kiinan odotetaan
lähitulevaisuudessa ohittavan Yhdysvallat lipputuloissa ja jatkavan voimakasta kasvuaan.81 Rovio on tältä osin
vahvassa asemassa, koska Angry Birds -elokuva oli kolmanneksi suurin ulkomainen animaatioelokuva Kiinassa
vuoden 2016 lopussa lipputulojen mukaan laskettuna.82 Maailmanlaajuisten suoratoistopalvelumarkkinoiden
odotetaan ohjaavan elokuvamarkkinoiden kokonaiskasvua. Maailmanlaajuisten suoratoistopalvelumarkkinoiden
odotetaan kasvavan 21 miljardista Yhdysvaltain dollarista vuonna 2016 yhteensä 33 miljardiin Yhdysvaltain
dollariin vuonna 2020.83 Kuluttajat suosivat yhä enemmän suoratoistopalveluita, joita ovat muun muassa Netflix,
Amazon ja Hulu.84 Rovion Angry Birds -elokuva ja Angry Birds -animaatiosarjat ovat myös saatavilla
suoratoistopalveluissa kuten Netflixissä (maat ja julkaisupäivät vaihtelevat). Tämän Listalleottoesitteen
päivämääränä Angry Birds -elokuva ei ole katsottavissa Suomen Netflix -palvelussa. Samalla älypuhelinten ja
verkkoyhteyksien yleistyminen tukee sisällön toimittamista digitaalisten kanavien kautta esimerkiksi
YouTubessa85, jossa Rovion sisältö on saanut yhteensä yli 3 miljardia katselukertaa. Fyysisten DVD- ja Blu-raylevyjen myynnin ja vuokraamisen odotetaan vähentyvän 31 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Kilpailuympäristö
Mobiilipelimarkkinat ovat hajanaiset, ja ne muodostuvat maailmanlaajuisista pelijättiläisistä ja suuresta määrästä
pienempiä peliyhtiöitä. Kilpailu on maailmanlaajuista, koska mobiilipelejä voidaan tarjota helposti useissa maissa
digitaalisten markkinapaikkojen kautta, kuten Apple App Storessa ja Google Playssä.
Rovion kilpailijoita ovat mobiilipelejä laajemman tuotevalikoimansa osana tarjoavat suuret peliyhtiöt, kuten
Activision Blizzard (King-mobiilipeliyhtiön emoyhtiö) ja Electronic Arts, sekä mobiilipeleihin keskittyneet yhtiöt,
kuten Supercell, Gameloft, Zynga, Niantic, Jam City, Glu, IGG, G5 ja Next Games. Roviolla on suuri
käyttäjäkunta, jossa oli keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää 30.6.2017 päättyneellä
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Toimialan keskiarvo 6 prosenttia on laskettu vuoden 2015 markkinadatasta jakamalla 6,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin rojaltit 118
miljardin Yhdysvaltain dollarin markkinoilla. Lähde: LIMA, Annual Global Licensing Industry Survey, vuoden 2017 raportti. Esimerkkinä
esitetyt Hello Kittyn rojaltit on laskettu ottamalla kuusi prosenttia maailmanlaajuisesta myynnistä.
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Perustuu kaikkien lisensoitujen kuluttajatuotteiden maailmanlaajuiseen vähittäismyyntiin kalenterivuonna 2015. Ei sisällä seuraavia: sisällön
lisensointi, kuten DVD-levyt; sisäisesti luodut tuotteet, jotka eivät perustu lisensointisopimuksiin kolmansien osapuolten kanssa (esimerkiksi
Mattelin tai Hasbron lelut tai Nintendon Pokémon-videopelit); tai vähittäismyyntiin kuulumattomat tuotteet, kuten kiertävät esitykset,
teemapuistot, risteilyt, uhkapelit/lotto tms. Lähde: The Licensing Letter.
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Rovion analyysi perustuen Box Office Mojon tietoihin.
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PwC Global entertainment and media outlook 2017–2021, 2017.
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Sisältää tilaajapohjaisen suoratoistopalvelun (subscription video-on-demand, SVOD) ja kertamaksullisen suoratoistopalvelun (transactional
video-on-demand, TVOD). Lähde: PwC, Global entertainment and media outlook 2017–2021, 2017.
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kolmen kuukauden jaksolla (eli enemmän kuin esimerkiksi Zyngalla 86, Nianticilla87 tai Glulla88) ja 3,7 miljardin
latauksen perusteella 30.6.2017 sillä on enemmän kumulatiivisia latauksia kuin yhdelläkään kilpailijalla. 89 Yhtiö
monetisoi suurta käyttäjäkuntaansa yhä paremmin, mikä korreloi liikevaihdon kasvun kanssa. Kun tarkastellaan
mobiilipeleistä saatavan liikevaihdon kasvua 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla verrattuna 30.6.2016
päättyneeseen 12 kuukauden jaksoon, Rovio on 65 prosentin kasvullaan yksi nopeimmin kasvavista
mobiilipeliyhtiöistä suhteellisen hajautetulla 20 peliä sisältävällä peliportfoliollaan.90 Näistä yhtiöistä ainoastaan
Roviolla ja Activision Blizzardilla on merkittävää lisensointiliiketoimintaa, ja Rovio on ainoa puhtaasti
mobiilipeliyhtiö, jolla on vahvaa lisensointiliiketoimintaa.91
Viihdeteollisuuden lisensointimarkkinoilla on täysin eri pääkilpailijat kuin peliteollisuudessa. Maailman
suurimpia lisensoijia ovat muun muassa Walt Disney (esimerkiksi Mikki Hiiri, Frozen, Star Wars, Marvelsupersankarit), Warner Bros (esimerkiksi DC Comics -supersankarit, Harry Potter), NBC Universal (esimerkiksi
Minions) ja Hasbro (esimerkiksi Transformers, My Little Pony). Rovio erottuu viihdelisensoinnissa toimivista
kilpailijoistaan mobiilipeliyhtiönä, joka on onnistunut yhdistämään peliliiketoiminnan vahvaan
brändilisensointiin.
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Pokémon GOn kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät. Niantic ilmoitti huhtikuussa 2017, että Pokémon GO oli saavuttanut yli 65 miljoonaa
kuukausittaista aktiivista käyttäjää; Niantic Labsin blogikirjoitus, 7.4.2017.
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GLU:n raportit.
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Rovion kumulatiivinen latausten määrä perustuu Yhtiön tietoihin ja kilpailijoiden latausmäärä App Annien tietoihin. App Annien mukaan
Rovion latausmäärä on noin 2,1 miljardia. Lähde: App Annie.
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Verrattuna seuraaviin: King, Supercell, EA, Gameloft, Zynga, Niantic, Jam City, Glu, IGG, G5 ja Next Games. EA:n liikevaihdon kasvu
perustuu yhtiön raportoimaan mobiilipeliliikevaihtoon ja Rovion liikevaihto Games-liiketoimintayksikön liikevaihtoon. Muiden yhtiöiden
osalta kasvu perustuu koko yhtiön liikevaihtoon.
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Perustuu 150 suurimman lisenssinantajan listaan. Lähde: License Global, The Top 150 Global Licensors, huhtikuu 2017.
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ROVION LIIKETOIMINTA
Yleistä
Rovio on maailmanlaajuisesti toimiva peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä
sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten sen
luomasta maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä ja on sittemmin
laajentunut useisiin muihin peleihin, animaatiosarjoihin, Angry Birds -elokuvaan, aktiviteettipuistoihin ja erilaisiin
kuluttajatuotteisiin, joita kolmannet osapuolet valmistavat Roviolta saamiensa lisenssien perusteella. Angry
Birds -peleillä on laaja käyttäjäkunta. Rovion pelejä oli ladattu yli 3,7 miljardia kertaa 30.6.2017 mennessä ja niillä
oli keskimäärin 80 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää (Monthly Active Users, ”MAU”) ja 11 miljoonaa
päivittäistä aktiivista käyttäjää (Daily Active Users, ”DAU”) 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
Angry Birds -brändillä on keskimäärin 97 prosentin maailmanlaajuinen tunnettuus.92 Yhtiön pääkonttori sijaitsee
Suomessa, ja Yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.
Rovion Games-liiketoimintayksikkö toimii mobiilipeliteollisuudessa, joka on suuri ja nopeasti kasvava
maailmanlaajuinen toimiala. Mobiilipelitoimialan maailmanlaajuinen liikevaihto oli 39 miljardia Yhdysvaltain
dollaria vuonna 2016 (sisältäen vain loppukäyttäjiltä tulevan liikevaihdon, mutta ei mainostuloja) ja liikevaihdon
odotetaan kasvavan keskimäärin 14 prosenttia vuodessa (CAGR) vuosina 2016–2020.93 Mobiilipelimarkkinoiden
vallitsevaksi ansaintamalliksi ovat nousseet free-to-play-pelit, joita voi pelata ilmaiseksi, mutta joissa käyttäjät
voivat valintansa mukaan tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia nopeuttaakseen pelissä etenemistä, päästäkseen
käsiksi uuteen sisältöön tai vapauttaakseen erityisiä ominaisuuksia, ja joihin on sijoitettu sovelluksen sisäisiä
mainoksia. Free-to-play-liiketoimintamalli on kasvattanut merkittävästi mobiilipelien tuottomahdollisuuksia,
koska pelit ovat kehittyneet palveluiksi. Rovio on vastannut ansaintamallin muuttumiseen muuttamalla kaikki
pelinsä täysin free-to-play-mallin mukaisiksi. Samaan aikaan pitkäaikaisen menestyksen saavuttaminen on tullut
yhä vaikeammaksi mobiilipelimarkkinoilla, koska vain pieni osa julkaistuista peleistä saavuttaa merkittävän
skaalan ja käyttäjähankinnan kustannukset kasvavat. Yhtiön johto uskoo, että toimialan menestystekijät, joilla
vastataan löydettävyyden ja käyttäjähankinnan haasteisiin, suosivat suuria peliyhtiöitä, joilla on vahva ja tunnettu
brändi, kuten Roviolla.
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing.
Games-liiketoimintayksiköllä oli 79 prosentin osuus Yhtiön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden
jaksolla. Yhtiön viisi eniten tuottanutta peliä bruttomyynnillä mitattuna olivat 30.6.2017 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla Angry Birds 2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds POP! ja Battle Bay, jotka
kaikki ovat saavuttaneet korkeita sijoja eniten tuottavien pelien listalla julkaisemisensa jälkeen. 94 82 prosenttia
Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla muodostui
bruttomyynnillä mitattuna viidestä kulloinkin eniten tuottavasta pelistä. Yhtiön kesäkuussa 2017 julkaisema Angry
Birds Evolution oli Rovion kuudenneksi eniten tuottava peli bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä
kolmen kuukauden jaksolla huolimatta siitä, että se on julkaistu vasta hiljattain. Yhtiön merkittävimmät
maantieteelliset markkinat bruttomyynnillä mitattuna ovat Yhdysvallat ja Eurooppa. Yhdysvaltojen osuus oli 64
prosenttia ja Euroopan osuus oli 23 prosenttia Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017
päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Roviolla on viisi pelistudiota, joista kolme sijaitsee Suomessa, yksi Ruotsissa
ja yksi Isossa-Britanniassa.
Brand Licensing -liiketoimintayksikkö lisensoi Rovion Angry Birds -brändiä ja sen hahmoja ja tulevaisuudessa
mahdollisesti muitakin Rovion immateriaalioikeuksia ja brändejä. Brand Licensing -liiketoimintayksiköllä on
kaksi alayksikköä: Consumer Products ja Content Licensing. Kuluttajatuotteita myytiin Angry Birds -brändillä
noin 120 maassa vuonna 2016 ja Yhtiöllä on yli 300 lisenssinhaltijaa, jotka myivät yhteensä noin 250 miljoonaa
lisensoitua kuluttajatuotetta vuonna 2016. Rovion sisältö (animaatiosarjat, lyhytfilmit ja mainosvideot ja muu
sisältö) oli saanut yli 10 miljardia katselukertaa YouTubessa ja ToonsTV:ssä 30.6.2017 mennessä ja Rovion
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Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta (Yhdysvallat,
Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
93

Newzoo, 2017 Global Games Market Report, kesäkuu 2017.
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Pelien parhaat iPhone-sijoitukset Yhdysvalloissa 30.6.2017 mennessä: Angry Birds 2 saavutti top-20-sijan helmikuussa 2017, Angry Birds
Blast saavutti top-40-sijan maaliskuussa 2017, Angry Birds Friends saavutti top-49-sijan lokakuussa 2013, Angry Birds POP! saavutti top-57sijan lokakuussa 2016, Battle Bay saavutti top-104-sijan toukokuussa 2017. Lähde: App Annie.
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animaatiosarjoja näytetään maailmanlaajuisesti perinteisissä ja uusissa mediakanavissa. Toukokuussa 2016 Rovio
julkaisi ensimmäisen Angry Birds -elokuvan, Angry Birds -elokuva, joka otettiin levitykseen 88 maassa. Elokuva
oli ensi-iltaviikonloppunaan lipputulojen kärjessä 50 maassa, kuten Yhdysvalloissa ja Kiinassa, ja se oli kaikkien
aikojen kolmanneksi suurin ulkomainen animaatioelokuva Kiinassa vuoden 2016 loppuun mennessä lipputulojen
mukaan laskettuna.95 Elokuvan maailmanlaajuiset lipputulot olivat hieman alle 350 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria 30.6.2017 mennessä. Angry Birds -elokuvan jatko-osa on määrä julkaista syyskuussa 2019.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevaihto, käyttökate, oikaistu käyttökate, liikevoitto ja oikaistu
liikevoitto mainituilla ajanjaksoilla. Lisätietoja löytyy kohdasta “Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja
tulevaisuudennäkymät”.
2017

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)

Tuhatta euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Oikaistu käyttökate
Liikevoitto
Oikaistu liikevoitto
1

(tilintarkastamaton)
152 565
78 502
39 880
10 979
41 846
10 979
19 377
6 780
21 343
6 780

2016
1.1.–31.12.
(IFRS)

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)

(tilintarkastamaton,
ellei toisin
mainita)
191 7041
35 376
35 376
16 8861
16 886

(tilintarkastamaton)
142 067
-6 461
-3 197
-21 564
-18 300

2015
2014
1.1.–31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainita)
142 0671
158 3491
-5 696
17 047
-2 432
18 336
-21 0831
9 9771
-17 819
11 326

Tilintarkastettu.

Toiminta-ajatus ja visio
Rovion toiminta-ajatuksena on innostaa ihmisiä (”set the world on fire”) luomalla maailman parhaat pelit ja parasta
viihdettä.
Yhtiön visiona on vallata eniten tuottavien pelien listat vuosien ajaksi ja pitää viihdebrändinsä ikivihreänä.
Historia
Yhtiö perustettiin vuonna 2003, kun kolme Helsingin teknillisen korkeakoulun opiskelijaa, Niklas Hed, Jarno
Väkeväinen ja Kim Dikert, perustivat mobiilipelien kehitysstudion Relude Oy:n (”Relude”) (Rovio Entertainment
Oy:n edeltäjä) voitettuaan mobiilipelien kehittämiskilpailun. Tammikuussa 2005 Relude sai ensimmäisen
rahoituksensa Tremalta ja muutti nimekseen Rovio Mobile Oy (”Rovio Mobile”). Vuosina 2003–2009 Rovio
tuotti 51 mobiilipeliä omien immateriaalioikeuksiensa pohjalta sekä myös muiden yhtiöiden
immateriaalioikeuksien pohjalta, kuten Electronic Artsin, Bandai Namcon, Nokian ja Vivendin, joille Rovio toimi
mobiilipelien kehitysstudiona.
Joulukuussa 2009 Yhtiö julkaisi alkuperäisen Angry Birds -mobiilipelin, joka nousi nopeasti suosioon. Peli
saavutti Isossa-Britanniassa ykkössijan Apple App Storen maksullisten sovellusten listalla helmikuussa 2010 ja
piti tämän sijoituksen poikkeuksellisen pitkään. Angry Birds -pelisarjaan lisättiin kaksi uutta peliä vuoteen 2011
mennessä.
Maaliskuussa 2011 Accel Partners, Atomico ja Felicis Ventures II, L.P. tulivat Yhtiön osakkeenomistajiksi
ostettuaan Yhtiön osakkeita Tremalta. Kesäkuussa 2011 Rovio osti suomalaisen animaatiostudion Studio Kombo
Oy:n, ja heinäkuussa 2011 Yhtiö muutti nimekseen Rovio Entertainment Oy.
Vuodesta 2011 eteenpäin Yhtiö laajentui merkittävästi peleissä ja muilla liiketoiminta-alueilla. Rovio alkoi
rakentua viihdeyhtiöksi hyödyntäen Angry Birds -brändiä useissa erilaisissa tuotteissa ja palveluissa, kuten
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animaatioissa, leluissa, vaatteissa, opetuskonsepteissa, kirjoissa, sarjakuvissa ja aktiviteettipuistoissa, mikä johti
yli 600 lisenssisopimukseen maailmanlaajuisesti.
Lisäksi Rovio panosti peliteknologioiden kehittämiseen ja avasi uudet pelistudiot Tukholmaan ja Tampereelle sekä
osti myös Espoossa sijaitsevan pelistudion Futuremark Oy:ltä vuonna 2012. Heinäkuussa 2012 Rovio julkisti
aloittaneensa jakelukumppanuuden Activisionin kanssa kolmen ensimmäisen Angry Birds -pelin tuomiseksi
pelikonsoleihin.
Toukokuussa 2012 Rovio ilmoitti, että Angry Birds -pelit olivat saavuttaneet miljardin latauksen rajan. Angry
Birds -pelit saavuttivat kahden miljardin latauksen rajan tammikuussa 2014, ja Angry Birds -pelien
kokonaislatausmäärä nousi yli kolmeen miljardiin vuonna 2016.
Rovio alkoi myös työskennellä yhdessä muiden brändien omistajien kanssa Angry Birds -pelien kehittämiseksi
lisensoidun sisällön avulla. Maaliskuussa 2012 Rovio julkaisi Angry Birds Space -pelin NASAn kanssa
yhteistyössä toteutetulla julkaisutiedotteella, johon kuului videolähetys kansainväliseltä ISS-avaruusasemalta.
Marraskuussa 2012 Rovio julkisti Lucasfilm Ltd:n kanssa uuden viihteeseen liittyvän yhteistyösopimuksen, Angry
Birds Star Warsin, joka sisälsi pelejä, videosisältöä ja oheistuotteita. Angry Birds Star Wars -kuluttajatuotteiden
lisensointiohjelma voitti Digital/New Media Program of the Year -palkinnon vuoden 2014 LIMA Licensing
Excellence Awards -kilpailussa Las Vegasissa. Marraskuussa 2014 Angry Birdsin ja Hasbron Transformerhahmot yhdistävä Angry Birds Transformers, ”shoot-’em-up” -tyyppinen peli, joka julkaistiin syyskuussa 2014,
saavutti latausten ykkössijan iPhonessa 48 markkina-alueella ja iPadissa 123 markkina-alueella.96
Maaliskuussa 2013 Rovio käynnisti monialustaisen ToonsTV-kanavan, jolla alettiin esittää itse tuotettua Angry
Birds Toons -animaatiosarjaa ja myöhemmin myös muiden yhtiöiden animaatiosarjoja. ToonsTV-sisältö oli
saavuttanut 6,78 miljardia katselukertaa 30.6.2017 mennessä.
Vuonna 2013 Rovio allekirjoitti jakelu- ja tuotantosopimukset Sony Pictures Entertainment -konserniin kuuluvien
Columbia Pictures Industries Inc:n ja Sony Pictures Imageworks, Inc:n kanssa koskien Angry Birds -elokuvaa,
joka sai ensi-iltansa vuonna 2016. Rovio teki elokuvaan merkittäviä investointeja sen tuotannon aikana vuosina
2013–2016.
Kun alkuperäinen Angry Birds -peli julkaistiin, maksullisesti ladattava premium-versio oli vallitseva
monetisaatiomalli mobiilipeleissä. Toimialan siirtyessä kohti free-to-play-monetisaatiota Rovio muuttui
toimialansa mukana ja vuoteen 2016 mennessä Yhtiön pelit oli lähes täysin muunnettu free-to-play-malliin, kun
taas vuonna 2011 63 prosenttia Yhtiön Games-liiketoiminnan bruttomyynnistä syntyi maksullisista sovelluksista.
Vuosina 2014–2016 Yhtiö toteutti liiketoimintansa uudelleenjärjestelyn palauttaakseen toiminnan painopisteen
pelien, animaatioiden ja lisensoinnin ydinalueisiin. Yhtiön henkilöstömäärä laski kyseisellä jaksolla 908:sta
31.8.2014 yhteensä 474:een 31.12.2016.
Joulukuussa 2015 Rovio myi varhaiskasvatukseen liittyvän liiketoimintansa Fun Academy Oy:lle ja lisensoi
tiettyjä tähän liiketoimintaan liittyviä Angry Birds -immateriaalioikeuksia Fun Academy Oy:lle. Rovio omistaa
19,9 prosenttia Fun Academy Oy:sta tämän Listalleottoesitteen päivämääränä.
Toukokuussa 2016 Rovio julkaisi Angry Birds -elokuvan, joka oli ensi-iltaviikonloppunaan suurimmat lipputulot
tuottanut elokuva 50 maassa. Angry Birds -elokuvalla oli noin 50 miljoonaa katsojaa elokuvateattereissa, sen
lipputulot olivat hieman alle 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 30.6.2017 mennessä, ja se tuki Rovion Gamesja Licensing-liiketoimintayksiköitä vahvistamalla Angry Birds -brändiä.
Heinäkuussa 2016 Rovio perusti pelien suoratoistopalveluun keskittyvän Hatch Entertainment Oy:n (”Hatch
Entertainment”), josta se omistaa tällä hetkellä 80 prosenttia ja Hatch Entertainmentin avainhenkilöstö 20
prosenttia. Tammikuussa 2017 Rovio avasi Lontooseen Iso-Britanniaan uuden pelistudion, joka keskittyy
kehittämään massiivisia monen pelaajan mobiilisti pelattavia verkkopelejä (Massively Multiplayer Online,
”MMO”).
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App Annie.
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Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Rovio painotti edelleen keskittymistään Games-liiketoimintaansa ja
toteutti uudelleenjärjestelyn Animation-liiketoiminnassa, hallinnossa ja tukitoiminnoissa. Uudelleenjärjestelyn
tuloksena syntyi nykyinen Brand Licensing -liiketoimintayksikkö. Kuluttajatuotteiden lisensoinnissa tämä tarkoitti
ulkopuolisten lisensointiagenttien laajempaa ja tehokkaampaa käyttöä myynnissä ja muissa
lisensointiliiketoiminnan
prosesseissa.
Sisällön
lisensoinnissa
tämä
tarkoitti
Rovion
oman
sisällöntuotantotoiminnan supistamista. Tulevaisuudessa Rovio aikoo osallistua sisällön luomiseen pääasiassa
lisensointijärjestelyillä. Uudelleenjärjestelyn osana Rovion kokonaan omistamat tytäryhtiöt Rovio Animation Oy
ja Dark Matter Oy myivät kaikki omistamansa osakkeet Rovion TV-animaatiostudiossa Vancouverissa, Kanadassa
(Rovio Animation Company Ltd), kaikki omistamansa osakkeet Rovion kirjoja kustantavassa Kaiken Kustannus
Oy:ssä (”Kaiken Kustannus”) sekä tiettyjä Angry Birdsiin liittymättömiä immateriaalioikeuksia Kaiken
Entertainment Oy:lle (”Kaiken Entertainment”). Kaiken Entertainmentin yksi perustajista on Rovion aikaisempi
toimitusjohtaja ja animaatiotoimintojen vetäjä Mikael Hed. Lisäksi ToonsTV-liiketoiminta päätettiin lopettaa
lokakuun 2017 loppuun mennessä suurista katsomismääristä huolimatta, sillä se ei saavuttanut taloudellisia
odotuksia.
Toukokuussa 2017 Rovio julkaisi Battle Bayn, joka on uusi reaaliaikainen viisi-vastaan-viisi (5vs5)
monipelaajapeli. Uuteen Battle Bay -brändiin perustuva peli esittelee uuden maailman kauniine ympäristöineen ja
salaperäisine hahmoineen. Kesäkuussa 2017 Rovio julkaisi Angry Birds Evolutionin, joka on kolmiulotteista (3D)
grafiikkaa sisältävä vuoropohjainen roolipeli (RPG). Pelissä on Angry Birds -elokuvasta tuttuja hahmoja sekä yli
100 uutta Angry Birds -hahmoa. Elokuussa 2017 Rovio julkaisi Angry Birds Matchin, jonka pääosassa ovat Angry
Birds -elokuvasta tutut Hatchlings-linnunpoikaset ja jossa Match 3 -tyyppinen pulmanratkaisupeli (Puzzle)
yhdistyy keräilypeliin (Collect).
Rovion historiallinen kehitys
Moniulotteisen viihdeyhtiön rakentaminen

“Ainoastaan pelit”

Rakennemuutos ja elokuva

“Pelit edellä”

Muutos maksullisista latauksista free-to-play-malliin

266
56
192
174
152

Angry Birds
2 -peli

158
142
48

78
69

29
210

76

159

25
95

83

111

113

51

2009

5
5
2010 1)

20111)

2012 1)

2013 2)

2014 2)

2015 2)

n.a.

28

114

377

684

848

668

n.a.

33

Games-liikevaihto (EUR milj.)

3)

Brand Licensing -liikevaihto (EUR milj.)

3)

Keskimääräinen henkilömäärä

2016 2) H1 2017 2)
LTM

476

376
Jakson
lopussa

Huomautus: 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiden tilikausien sekä 30.6.2017 päättyneen 12 kuukauden taloudelliset tiedot on laadittu
IFRS:n mukaisesti ja tätä aikaisemmat luvut FAS:n mukaisesti.
1

Taloudelliset tiedot tilikaudelta 2010 koskevat jaksoa 1.7.–31.12.2010. Rovio muutti liikevaihdon tulouttamismenetelmänsä tilikaudella
2014 nettoliikevaihdosta bruttoliikevaihtoon (tilikauden 2013 luvut esitettiin uudelleen bruttomenetelmän mukaisesti). Näin ollen
taloudelliset tiedot tilikausilta 2010–2012 eivät ole vertailukelpoisia tilikausien 2013–2016 sekä 30.6.2017 päättyneen 12 kuukauden jakson
taloudellisten tietojen kanssa. Liiketoimintayksiköiden tiedot ovat tilintarkastamattomia.
2

Liiketoimintayksiköiden tiedot ovat tilintarkastamattomia.

3

Games-liikevaihto ja Brand Licensing –liikevaihto yhteenlaskettuna muodostavat konsernin liikevaihdon, joka esitetään graafin
yläpuolella kullekin vuodelle.
Lähde: Rovio.
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Keskeiset vahvuudet
Monipuolinen ja korkealaatuinen peliportfolio sekä laaja maailmanlaajuinen käyttäjäkunta
Roviolla on vahva ja monipuolinen peliportfolio, joka sisältää useita suosittuja pelejä. Yhtiön peliportfoliossa oli
30.6.2017 yhteensä 17 Angry Birds -peliä ja kolme muihin immateriaalioikeuksiin perustuvaa peliä. Pelit edustavat
useita pelityyppejä ja -mekaniikkoja, ja ne on suunniteltu vetoamaan laajaan demografisilta ominaisuuksiltaan
vaihtelevaan yleisöön. Yhtiön viisi eniten tuottanutta peliä bruttomyynnillä mitattuna olivat 30.6.2017 päättyneellä
kolmen kuukauden jaksolla Angry Birds 2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds POP! ja Battle
Bay, jotka kaikki ovat saavuttaneet korkeita sijoja eniten tuottavien pelien listalla julkaisemisensa jälkeen.97 82
prosenttia Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla muodostui
bruttomyynnillä mitattuna viidestä kulloinkin eniten tuottavasta pelistä. Loppuosa Games-liiketoimintayksikön
bruttomyynnistä on peräisin 15 muusta globaalisti saatavilla olevasta pelistä, jotka tuottavat edelleen Yhtiölle
rahavirtaa. Lukuun ottamatta viimeaikaisia pelijulkaisuja, kuten Angry Birds Evolutionia, Yhtiö ei kuitenkaan
investoi käyttäjähankintaan näissä peleissä ja niiden ylläpitoon on varattu rajallisesti sisäisiä resursseja.
Yhtiön pelit ovat onnistuneet hankkimaan suuren käyttäjäkunnan 3,7 miljardilla latauksella 30.6.2017 mennessä.
Yhtiön pelien MAU-luku oli keskimäärin 80 miljoonaa ja DAU-luku 11 miljoonaa 30.6.2017 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla. Aktiivisen käyttäjäkuntansa ansiosta Rovio pystyy hyödyntämään ristiinmainontaa
kustannustehokkaasti tulevien ja olemassa olevien pelien markkinoinnissa. Yhtiön pelijulkaisut, keskittyminen
tiettyihin yleisösegmentteihin ja pelityyppeihin sekä parantunut konversio ja käyttäjäkohtainen monetisaatio ovat
kasvattaneet ristiinmainontaan perustuvaa bruttomyyntiä 7,7 miljoonasta eurosta 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella, 15,8 miljoonaan euroon 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 19,5 miljoonaan euroon 30.6.2017
päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Noin 28 prosenttia käyttäjistä pelasi kahta tai useampaa Rovion peliä
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella, ja Yhtiö uskoo, että pelien ristiinmainonta Yhtiön olemassa oleville käyttäjille
tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia.
Kyvyt ja prosessi menestyksekkäiden pelien jatkuvaan kehittämiseen eri pelityypeissä
Rovion palveluksessa on kokeneita pelien kehittäjiä ja sillä on pitkälle jalostettu pelinkehitysprosessi uusien pelien
luomiseen. Rovion aikomuksena on julkaista ainoastaan kaikkein lupaavimmat pelit käyttämällä Flightpathprosessia, jolla uudet pelikonseptit viedään määriteltyjen kehitysvaiheiden kautta ideasta ja konseptoinnista
esijulkaisuun. Tavoitteet alittava peli hylätään nopeasti jo kehitysvaiheessa, koska Yhtiö pyrkii kehittämään pelejä
portfoliologiikkansa mukaisesti, jonka ytimenä on tuottaa ”vähemmän, suurempia ja parempia” pelejä (toisin
sanoen pelejä, jolla on potentiaalia pitkään elinkaareen, eniten tuottavien pelien listoille nousemiseen ja
digitaalisiksi harrastuksiksi pääsemiseen pitkäaikaisen liikevaihdon tuottamiseksi). Esimerkiksi vuonna 2016
Yhtiö julkaisi vain yhden free-to-play-pelin, Angry Birds Blastin98, joka on tällä hetkellä yksi Rovion eniten
tuottavista peleistä bruttomyynnillä mitattuna ja edelleen 100:n eniten tuottavan pelin joukossa Yhdysvalloissa
kesäkuun 2017 lopussa99. Samana vuonna Rovio keskeytti usean eri kehitysvaiheissa olevan pelin kehittämisen,
koska ne eivät täyttäneet Yhtiön julkaistaville peleille asettamia vaatimuksia.
Historiansa aikana Rovio on kerryttänyt merkittävää ymmärrystä käyttäjien käyttäytymisestä, ja Rovio käyttää tätä
tietoa peliensä kehittämiseen datapohjaisen analyysin ja käyttäjäpalautteen perusteella. Rovion pelit kehitetään
viidessä, kukin tiettyyn pelityyppiin keskittyvässä pelistudiossa, jotka sijaitsevat Espoossa, (Suomi), Tukholmassa
(Ruotsi) ja Lontoossa (Iso-Britannia). Yhtiö tavoittelee merkittävää asemaa tietyissä valitsemissaan pelityypeissä,
ja sillä on palkittuja pelejä useissa pelityypeissä, kuten ritsapeleissä (Slingshot), joissa Yhtiöllä on johtava asema,
pulmanratkaisupeleissä (Puzzle), roolipeleissä (Role Playing Game, ”RPG”) ja reaaliaikaisissa monipeleissä
(Real-Time Player vs. Player, ”RT PvP”). Esimerkiksi ritsapeli Angry Birds 2, pulmanratkaisupeli Angry Birds
POP!, reaaliaikainen monipeli Battle Bay ja roolipeli Angry Birds Epic RPG ovat saaneet Apple App Storessa
Editor’s Choice -maininnan ja niiden nykyisten versioiden pisteytys on vähintään 4,4/5 Yhdysvaltojen Apple App

97

Pelien parhaat iPhone-sijoitukset Yhdysvalloissa 30.6.2017 mennessä: Angry Birds 2 saavutti top-20-sijan helmikuussa 2017, Angry Birds
Blast saavutti top-40-sijan maaliskuussa 2017, Angry Birds Friends saavutti top-49-sijan lokakuussa 2013, Angry Birds POP! saavutti top-57sijan lokakuussa 2016, Battle Bay saavutti top-104-sijan toukokuussa 2017. Lähde: App Annie.
98

Rovio luokittelee vuonna 2016 julkaistun Angry Birds Action -pelin Angry Birds -elokuvan markkinointia tukevaksi sovellukseksi eikä
Yhtiön free-to-play-pelien julkaisustrategian mukaiseksi peliksi.
99

iPhone-sijoitus Top-75 Yhdysvalloissa 30.6.2017. Lähde: App Annie.
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Storessa.100 Rovio kehittää myös massiivisia monen pelaajan mobiilisti pelattavia verkkopelejä (MMO) ja niihin
liittyviä valmiuksia. Lisäksi Rovio yhdistää tuttujen pelityyppien elementteihin uusia piirteitä luoden niin
kutsuttuja hybridituotteita. Kehittämällä eri pelityyppeihin kuuluvia pelejä Yhtiö tavoittaa laajan demografisilta
ominaisuuksiltaan vaihtelevan yleisön.
Merkittävä asiantuntemus käyttäjähankinnassa sekä käyttäjien sitouttamisessa ja pysyvyydessä pelien
monetisaation parantamiseksi
Rovion free-to-play-monetisaatiomallin perustana on käyttäjien hankkiminen sen peleille. Roviolla on tehokas
käyttäjähankinnan malli, jossa Angry Birds -brändin suosio tuottaa merkittävän määrän orgaanisia latauksia ja
maksettu käyttäjähankinta perustuu kehittyneeseen analyyttiseen lähestymistapaan. Maksettuun
käyttäjähankintaan perustuvien latausten osuus kaikista latauksista Rovion peleille, joille käyttäjähankintaa
tehdään, oli 22 prosenttia 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla verrattuna 4 prosenttiin 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella.
Orgaaniset lataukset auttavat alentamaan Rovion latausten kokonaiskustannuksia. Orgaanisia latauksia tukevat
Rovion pelien esittelyt jakelualustoilla (kuten Apple App Storessa ja Google Playssä (Android-alustan osalta)),
minkä mahdollistavat Rovion vahvat suhteet jakelijoihin sekä korkealaatuiset pelit, pelien
ristiinmainontavalmiudet ja vahva brändi, jota Brand Licensing -liiketoimintayksikkö tukee.
Orgaanisten latausten lisäksi Yhtiö käyttää maksetussa käyttäjähankinnassa kehittynyttä datapohjaista prosessia,
jossa on selvät tavoitteet sijoituksen tuotolle etukäteen määritettyjen tulosten saavuttamiseksi kohtuullisella
riskitasolla. Maksettuun käyttäjähankintaan tehtyjen investointien tuottoa seurataan päivittäin tai jopa tunneittain,
mikä parantaa Rovion mahdollisuuksia saavuttaa maksettuun käyttäjähankintaan tehdyille investoinneille asetetut
tuottotavoitteet. Maksetun käyttäjähankinnan kustannusten takaisinmaksuaika vaihtelee merkittävästi pelien ja
käyttäjäryhmien välillä, mutta Rovio arvioi historiallisten tietojen perusteella, että sen käyttäjähankinnan
kustannusten takaisinmaksuaika on ollut keskimäärin noin 8–10 kuukautta.
Uusien käyttäjien hankkimisen lisäksi Rovio on osoittanut kykynsä sitouttaa käyttäjiä ja monetisoida käyttäjien
toimintaa peleissään. Käyttäjien sitoutumista edistetään niin kutsutulla peli palveluna -mallilla (Game-as-aService, ”GaaS”) eli aktiivisella käyttäjien kanssa käytävällä viestinnällä, jatkuvalla teknisellä kehityksellä sekä
säännöllisillä päivityksillä, joiden tuloksena peli muuttuu jatkuvasti. Katso lisätietoja GaaS-mallista kohdasta ” –
Liiketoimintayksiköt – Games-liiketoimintayksikkö – Peli palveluna -malli (Game-as-a-Service, GaaS)”). Rovio
on osoittanut käyttäjien kasvavan sitoutumisen sillä, että Yhtiön viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan
pelin DAU/MAU-suhde kasvoi 12 prosentista 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 19 prosenttiin
30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, minkä perusteella 19 prosenttia käyttäjistä, jotka pelaavat näitä
pelejä kuukausittain, pelaavat joka päivä. Mukaansa tempaava pelikokemus kannustaa käyttäjiä pysymään pelin
parissa ja hyvin suunniteltu pelimekaniikka yhdistettynä sovelluksen sisäisiin virtuaalituotteisiin edistää käyttäjien
halukkuutta tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia. Rovio pyrkii parantamaan monetisaatiotaan pelien ominaisuuksien
datapohjaisella kehittämisellä ja Yhtiö on onnistunut muuttamaan käyttäjiä yhä enemmän maksaviksi käyttäjiksi
sekä kasvattamaan rahankäyttöä maksavaa käyttäjää kohden. Maksavien käyttäjien määrä eli kuukausittaisten
yksittäisten maksavien käyttäjien (MUP) määrä on kasvanut 83 prosenttia 31.3.2015 päättyneen kolmen
kuukauden jakson ja 30.6.2017 päättyneen kolmen kuukauden jakson välillä. Rahankäyttö maksavaa käyttäjää
kohden on myös kasvanut MARPPU-luvun kasvaessa 82,5 prosenttia samalla ajanjaksolla. Kasvu Rovion eniten
tuottavien pelien käyttäjämäärässä, maksavien käyttäjien määrässä ja rahankäytössä maksavaa käyttäjää kohden
on kasvattanut sovelluksen sisäisten ostosten tuottamaa liikevaihtoa. Käyttäjät, jotka eivät käytä rahaa, tuovat
myös Roviolle liikevaihtoa peleihin sijoitettujen mainosten kautta, joita katsomalla käyttäjä saa käyttöönsä lisää
sisältöä pelissä.
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Nykyisen version sijoitus Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017. Lähde: App Annie.
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Angry Birds on maailmanlaajuinen, pitkäikäinen ja monipuolinen brändi, jolla on laaja ja korkea tunnettuus
ympäri maailmaa
Angry Birds on maailmanlaajuinen brändi, jolla on suuri määrä faneja, ja Yhtiön pelejä on ladattu yli 3,7 miljardia
kertaa 30.6.2017 mennessä. Angry Birds on kaikkein tunnetuin mobiilipelistä syntynyt brändi101 ja ensimmäinen
mobiilipeli, joka saavutti miljardin latauksen rajan. Lisäksi Angry Birds on ensimmäinen mobiilipelibrändi, josta
on tehty elokuva. Brändillä on erittäin korkea 97 prosentin maailmanlaajuinen tunnettuus verrattuna esimerkiksi
Star Warsin 96 prosenttiin, Hello Kittyn 93 prosenttiin, Frozenin 94 prosenttiin ja Pokémonin 91 prosenttiin. 102
Mikä tärkeintä, vuodesta 2009 olemassa ollut Angry Birds -brändi on osoittanut pitkäikäisyytensä ja
monipuolisuutensa. Rovion Brand Licensing -liiketoimintayksikön tavoitteena on liikevaihdon ja voiton
tuottamisen lisäksi vahvistaa edelleen Angry Birds -brändiä tarinankerronnalla ja tarjoamalla kuluttajille useita
kosketuspintoja brändiin. Tällä hetkellä Roviolla on yli 300 lisenssinhaltijaa monissa eri kategorioissa, kuten
leluissa, vaatteissa, asusteissa, elintarvikkeissa ja juomissa eri puolilla maailmaa. Vuonna 2016 lisenssinhaltijat
myivät noin 250 miljoonaa tuotetta. Rovio on lisäksi tuottanut ja julkaissut animaatiosisältöä, kuten Angry
Birds -elokuvan, animaatiosarjoja ja lukuisia lyhyitä pelitrailereita ja muuta sisältöä. Vuonna 2016 julkaistu Angry
Birds -elokuva lisäsi merkittävästi Angry Birds -brändin näkyvyyttä, ja sillä oli noin 50 miljoonaa katsojaa
elokuvateattereissa. YouTubessa ja ToonsTV:ssä Rovion sisällöllä on ollut yli 10 miljardia katselukertaa, ja
Rovion animaatiosarjoja näytetään maailmanlaajuisesti myös erilaisissa perinteissä ja uusissa mediakanavissa.
Liikevaihdon kasvu sekä kannattavat ja rahavirtaa tuottavat toiminnot
Rovion liikevaihto on kasvanut keskimäärin 10,0 prosenttia vuodessa (CAGR) 31.12.2014 ja 31.12.2016
päättyneiden tilikausien välillä viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin monetisaation paranemisen
ansiosta. Rovion liikevaihto kasvoi 94,3 prosenttia 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrattuna
30.6.2016 päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon. Rovion pelien monetisaation parantumisen ansiosta Yhtiö
on voinut myös lisätä investointejaan käyttäjähankintaan, mikä on edelleen tukenut Games-liiketoimintayksikön
liikevaihdon kasvua. Lisäksi Yhtiö odottaa, että valtaosa ensimmäisen Angry Birds -elokuvan tuottamasta
liikevaihdosta tuloutetaan 31.12.2017 ja 31.12.2018 päättyvillä tilikausilla.
Games-liiketoimintayksikön vahva taloudellinen kehitys on myös tukenut Yhtiön kannattavuutta. Rovion oikaistu
käyttökate oli 18,5 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella verrattuna 11,6 prosenttiin
31.12.2014 päättyneellä tilikaudella, ja oikaistu käyttökate oli 27,4 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 14,0 prosenttiin 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Yhtiö hyötyy Games-liiketoimintayksikön osalta liikevaihdon ja kannattavuuden ennustettavuudesta,
sillä datapohjaisen käyttäjähankinnan ansiosta Yhtiö pystyy ennustamaan hankittujen käyttäjäryhmien tuottoa ja
säätämään käyttäjähankinnan kustannuksia peli- ja kanavakohtaisesti päivä- ja viikkotasolla. Lisäksi Brand
Licensing -liiketoimintayksikön Angry Birds -elokuvasta tulouttama liikevaihto vaikuttaa täysimääräisesti
käyttökatteeseen, koska siihen ei liity liiketoiminnan kuluja. Taseeseen aktivoitujen elokuvan kehityskustannusten
poistot vaikuttavat kuitenkin liikevoittoon.
Rovio myös odottaa, että lisensiointiin perustuva elokuvia ja animaatiosarjoja koskeva uusi liiketoimintamalli
pienentää Brand Licensing -liiketoimintayksikön investointitarvetta, koska tässä mallissa Yhtiön investoinnit
tuotantoon, markkinointiin ja jakeluun ovat minimaaliset. Lisenssimallin mukaisesti Rovio ei itse tulevaisuudessa
investoi Angry Birds -elokuvan jatko-osan tuotantoon. Lisäksi Rovio on viime aikoina vähentänyt ulkoisten
pelinkehitysresurssien käyttöä, mikä on vastaavasti pienentänyt investointeja. Omien kehitysresurssien käyttöön
liittyvien liiketoiminnan kustannusten kasvu voi kuitenkin ainakin osittain tasata investointien laskun vaikutusta.
Kokenut johtoryhmä ja kyky pitää kiinni parhaista osaajista
Rovion vahvalla johtoryhmällä on kattavaa kokemusta kaikilta Yhtiön toiminnan kannalta olennaisilta
toimialoilta, kuten peleistä, mobiiliteknologiasta, immateriaalioikeuksista, hallinnosta ja brändinhallinnasta, ja se
on erittäin pätevä toteuttamaan Yhtiön kasvustrategiaa myös tästä eteenpäin. Johtoryhmä on toteuttanut
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Angry Birds -brändin maailmanlaajuinen 97 prosentin tunnettuus verrattuna Candy Crush Sagan 80 prosenttiin ja Clash of Clansin 70
prosenttiin. Perustuu Yhtiö tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta
(Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
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Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta
(Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
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merkittäviä operatiivisia muutoksia ja liiketoiminnan muutoksia, mukaan lukien pelien monetisaatiomallin
muuttaminen
kokonaan
free-to-play-malliksi,
Games-liiketoiminnan
kasvattaminen,
Brand
Licensing -liiketoiminnan uudelleenjärjestely painopistealueen palauttamiseksi ydinliiketoimintaan ja
päätuotteisiin sekä liiketoimintamallin muuttaminen elokuvissa ja animaatiosarjoissa täysimittaiseen lisensointiin,
mikä kaikki on osaltaan vaikuttanut liiketoiminnan taloudellisten ja operatiivisten riskien pienentymiseen.
Yhtiö myös uskoo, että Rovio on pelialan huippuosaajia kiinnostava työnantaja. Yhtiö on yksi Pohjoismaiden
pelinkehityskeskittymän suurimmista peliyhtiöistä. Suomessa ja Ruotsissa on poikkeuksellisen paljon peliyhtiöitä
elävän pelikulttuurin, teknologian kehittämistä tukevan julkisen rahoituksen, sinnikkyyteen ja toimialan sisäiseen
yhteistyöhön perustuvan vakiintuneen ekosysteemin sekä kukoistavan startup-kulttuurin ansiosta vetäen puoleensa
osaajia kaikkialta maailmasta. Rovio pystyy tarjoamaan erilaisia urapolkuja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen.
Rovio edistää arvojensa mukaan osallistumista, intoa ja luovuutta. Yhtiön yhteistyötä korostava yrityskulttuuri
kattaa kaikki toimipaikat ja kattaa työntekijöiden elämän monet osa-alueet. Rovion henkilöstötyytyväisyys on
korkealla tasolla, ja esimerkillinen esimiestyö sekä yhteenkuuluvuutta luova innovatiivinen kulttuuri, vapaus
kehittää omia taitoja ja tiimien välinen yhtenäisyys lisäävät tyytyväisyyttä. Henkilöstön pysyvyys on parantunut
merkittävästi vuodesta 2015 ja Roviosta riippumaton henkilöstön vaihtuvuus on laskenut 10,8 prosentista
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 3,2 prosenttiin 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on
yksi houkuttelevimmista IT-alan työnantajista Suomessa – se on päässyt jatkuvasti 10 suosituimman työnantajan
joukkoon ja se on Suomen toiseksi suosituin peliyhtiö.103 Yhtiöllä on parhaiden osaajien houkuttelemiseksi selkeä
rekrytointistrategia, joka hyödyntää moderneja rekrytointivälineitä ja -menetelmiä sekä verkostoja, suosituksia ja
työntekijöiden kokemuksia sekä varmistaa rekrytoitujen henkilöiden sopivuuden Yhtiön kulttuuriin.
Strategia
Angry Birds -brändin pitkäaikainen arvon kasvattaminen
Angry Birds -brändillä on johdonmukainen tarina, joka on kehittynyt ajan myötä ja kehittyy edelleen. Rovio
tarjoaa Angry Birds -brändiin perustuvia korkealaatuisia pelejä sekä lisenssi- ja viihdetuotteita, ja keskittyy
kehittämään brändin arvoa pitkällä aikavälillä. Angry Birds -brändi toimii monilla tavoilla vuorovaikutuksessa
kuluttajien kanssa, mukaan lukien pelit, elokuvat, animaatiot, kuluttajatuotteet ja aktiviteettipuistot, ja brändin
tarinaa voidaan hyödyntää kaikilla näillä osa-alueilla. Rovion viimeaikaiset ja tulevat Angry Birds -pelijulkaisut
ovat Rovion brändinrakentamisen eturintamassa. Angry Birds -elokuvan jatko-osa on tarkoitus julkaista
syyskuussa 2019 käyttäen Roviolle uutta lisensointipohjaista liiketoimintamallia, joka vaatii Roviolta vähemmän
taloudellisia investointeja kuin ensimmäinen Angry Birds -elokuva. Jatko-osa tulee perustumaan samoihin
hahmoihin kuin ensimmäinen elokuva, ja lisensointimallista huolimatta Roviolla on tietyssä määrin mahdollisuus
vaikuttaa muun muassa elokuvan tarinaan ja avainhenkilöiden valintaan. Yhtiö odottaa, että elokuvan jatko-osa
vahvistaa brändiä, tukee peli- ja tuotelisensointiliiketoimintaa sekä luo perustan uusien pelien kehittämiselle.
Yhtiön arvion mukaan korkealaatuisen animaatiosisällön ja korkealaatuisten kuluttajatuotteiden jatkuva
julkaiseminen sekä avainlisensointikumppaneiden ja -agenttien lisääminen parantavat tuotteiden ja sisällön jakelua
sekä myyntiä pitkällä aikavälillä. Rovio pyrkii vahvistamaan Brand Licensing -liiketoimintayksikön tuotteiden ja
sisällön jakelua erityisesti sen avainmarkkinoilla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa sekä lisäämään myyntiä
yhteistyössä suurempien kumppaneiden ja lisenssinhaltijoiden kanssa parantaakseen monetisaatiota.
Rovion pitkän aikavälin brändisuuntaviivoja hallitsee bränditiimi, jossa on mukana työntekijöitä kaikilta
liiketoiminta-alueilta. Bränditiimi pyrkii varmistamaan brändin, tarinan ja hahmojen yhdenmukaisen kehittämisen
pitkällä aikavälillä ja että Rovio tukee suurimpien tuotejulkaisujen, kuten Angry Birds -elokuvan, hyödyntämistä
parhaalla tavalla koko Yhtiössä.
Kasvun tavoittelu nykyisissä peleissä
Rovio keskittyy nykyisten peliensä liikevaihdon kasvattamiseen pyrkimällä laajentamaan käyttäjäkuntaa ja
tehostamaan sovelluksen sisäistä monetisaatiota. Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin
ARPDAU-luku on kasvanut 615 prosenttia 0,02 eurosta 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 0,11
euroon 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Monetisaation parantumisen ansiosta Rovio on voinut
lisätä merkittävästi kannattavaan ja ennustettavaan käyttäjähankintaan tähtääviä investointejaan. Rovion
103

IT-alan 10 suosituinta työnantajaa Suomessa vuonna 2017. Tutkimus tehtiin lokakuun 2016 ja helmikuun 2017 välisenä aikana. Otokseen
kuului 13 495 opiskelijaa 40 yliopistosta ja korkeakoulusta Suomessa. Lähde: Universum.
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investoinnit käyttäjähankintaan kasvoivat 1,8 miljoonasta eurosta eli 1,6 prosentista Games-liiketoimintayksikön
liikevaihdosta 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 44,6 miljoonaan euroon eli 21,2 prosenttiin Gamesliiketoimintayksikön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Yhtiö uskoo, että jatkuvat
GaaS-malliin pohjautuvat parannukset, kuten pelieventtien lisääminen ja parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen,
tukevat monetisaation parantumista entisestään ja että suuremmat investoinnit käyttäjähankintaan tukevat
aktiivisten käyttäjien määrän kasvattamista Yhtiön vahvassa peliportfoliossa ja siten tukevat Gamesliiketoimintayksikön kasvua ja kannattavuutta.
Peliportfolion ja maantieteellisen läsnäolon kasvattaminen
Rovio suunnittelee jatkavansa uusien menestyksekkäiden pelien kehittämistä ja peliportfolionsa laajentamista.
Yhtiön tuoreet pelijulkaisut, Battle Bay toukokuussa 2017 ja Angry Birds Evolution kesäkuussa 2017, ovat olleet
menestyksekkäitä. Battle Bayn keskimääräinen ARPDAU oli 0,13 euroa 30.6.2017 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla104 ja Angry Birds Evolutionin keskimääräinen ARPDAU oli 0,21 euroa sen ensimmäisen
jakelussaolokuukauden aikana kesäkuussa 2017.105 Angry Birds Evolution oli Rovion kuudenneksi suurin peli
bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, vaikka se julkaistiin
maailmanlaajuisesti vasta hiljattain. Rovion uusin peli, elokuussa 2017 julkaistu pulmanratkaisupeli (Puzzle)
Angry Birds Match, on tuottanut Yhtiön tähän mennessä parhaat esijulkaisuvaiheen keskeiset operatiiviset
tunnusluvut. Lisäksi Roviolla on meneillään 13 projektia pelinkehitysprosessin eri vaiheissa prototyyppivaiheesta
alkaen.
Uusien pelien lisäksi Rovio arvioi mahdollisuuksia laajentua maantieteellisillä markkinoilla, joilla on paljon
kasvupotentiaalia. Rovio uskoo, että erityisesti Kiina voi tarjota merkittäviä mahdollisuuksia sen peleille, ja
Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä yhteistyötä koskevia neuvotteluita Kiinassa. Kiina on maailman suurin
yksittäinen mobiilipelimarkkina, ja vuonna 2016 sen koko oli 11,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria verrattuna
Pohjois-Amerikan 7,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Kiinan markkinoiden odotetaan kasvavan vuosina 2016–
2020 keskimäärin 17,4 prosenttia vuodessa (CAGR) verrattuna 6,2 prosenttiin Pohjois-Amerikassa.106 Yhtiö
uskoo, että sillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa Kiinan markkinoilla Angry Birds -brändillään, jolla on Kiinassa
97 prosentin bränditunnettuus, mikä on korkeampi kuin esimerkiksi Star Warsilla (93 prosenttia), Hello Kittyllä
(94 prosenttia) ja Pokémonilla (72 prosenttia). 107 Angry Birds -elokuva lisäsi bränditunnettuutta merkittävästi
Kiinassa ja se oli vuoden 2016 loppuun mennessä kolmanneksi suurin ulkomainen animaatioelokuva Kiinassa 76
miljoonan Yhdysvaltain dollarin lipputulojensa perusteella 108. Lisäksi Yhtiön pelejä on ladattu Kiinassa yli 600
miljoonaa kertaa.
Vahvan liiketoiminta-alustan hyödyntäminen peliteollisuuden keskittymisessä
Koska maailmanlaajuiset mobiilipelimarkkinat ovat hyvin hajanaiset peliyhtiöiden suuren lukumäärän perusteella,
ja pitkäaikaisen menestyksen saavuttamiselle on suuria esteitä, Yhtiö uskoo toimialan keskittyvän. Rovion
näkökulmasta keskittyminen voi toteutua useilla tavoilla, kuten yritysostoilla, kumppanuuksilla tai
tuotonjakomalleilla. Keskittyminen voi tarjota erilaisia kasvupolkuja antaen Yhtiölle mahdollisuuksia esimerkiksi
vahvistaa pelityyppilähestymistapaa (katso ” – Liiketoimintayksiköt – Games – Peliportfolio”), hankkia uutta
osaamista tai teknologioita tai saada uusia immateriaalioikeuksia. Hankkimalla uusia immateriaalioikeuksia Rovio
voi myös kasvattaa liikevaihtoaan lisensoimalla tällaisia immateriaalioikeuksia eteenpäin. Roviolla on useita
vahvuuksia, joilla se voi tuoda lisäarvoa yritysostokohteisiin tai liikekumppaneille, kuten sisäistä
analytiikkaosaamista ja tehokkuutensa osoittanut käyttäjähankintaprosessi, asiantuntemusta pelien kehittämisessä
ja monetisaatiossa, merkittäviä valmiuksia ristiinmainonnassa, vahvat suhteet Amazoniin, Appleen ja Googleen
sekä vahvat keskitetyt konserni- ja tukitoiminnot.

104

Ilman esijulkaisukuukausia, paitsi että toukokuu 2017 sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuiseen julkaisemiseen 4.5.2017 asti.
ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
105

Kesäkuu 2017 sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuiseen julkaisemiseen 15.6.2017 asti. ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa
”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
106

Mobiilipelimarkkinoiden koko vuonna 2016 Newzoon arvion perusteella, GMGC Mobile Games Whitebook Q1/2017. Lähde: Newzoo.

107

Perustuu Yhtiön tilaamaan tutkimukseen, jossa 15 minuutin verkkokyselyyn osallistui yhteensä 7 500 vastaajaa viidestä maasta
(Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Venäjä ja Meksiko) 27.6.2017–14.7.2017 välisenä aikana. Lähde: Lieberman Research Worldwide.
108

Perustuu lipputulojen kokonaismäärään vuoden 2016 lopussa. Lähde: Box Office Mojo.
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Tulevaisuuden teknologioiden ja palvelujen tutkiminen pitkän aikavälin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi
Rovio seuraa jatkuvasti mobiilipelien uusia trendejä ja teknologioita. Käytännössä Rovio tutkii ja arvioi uusien
mahdollisuuksien hyödynnettävyyttä ja, mikäli uusi mahdollisuus täyttää Rovion alustavat taloudelliset kriteerit,
Rovio pyrkii investoimaan kehittämiseen ja kumppanuuksiin. Rovio luokittelee uudet aloitteet ja ideat seuraaviin
neljään ryhmään: Backburner, Investigate, Invest ja Kill. Backburner tarkoittaa, että Rovio seuraa aihepiiriä, koska
se on kiinnostava Rovion kannalta mutta ei vielä riittävän lupaava lisäselvityksiä tai investointeja varten.
Investigate tarkoittaa, että Rovio tutki aihepiiriä esimerkiksi markkinatutkimuksella, kun taas Invest tarkoittaa, että
Rovio aloittaa uusien ideoiden testaamisen ja mahdollisesti luo prototyypin ja arvioi kumppanuuksia. Kill
tarkoittaa aihepiiriä, jolla ei ole mitään merkitystä Rovion liiketoiminnan kannalta.
Rovio on tunnistanut tätä lähestymistapaa käyttäen seuraavat pitkän aikavälin mahdollisuudet, joita se tutkii tai
joihin se investoi tällä hetkellä:
Virtuaali-, lisätty ja yhdistelmätodellisuus on lupaava ja suuri markkina (katso “Markkina- ja
toimialakatsaus”), ja Angry Birds -brändi mahdollistaa nopean tavan päästä näille markkinoille joko
oman tai yhteistyönä tehdyn pelikehityksen tai lisensoinnin avulla.
E-urheilu ja taitopelit ovat kasvava pelisegmentti (katso ”Markkina- ja toimialakatsaus”), jossa Yhtiö
uskoo etenkin Battle Bayn menestykseen. Rovio tutkii tätä mahdollisuutta ja investoi siihen.
Facebook Messenger tarjoaa pelialustan, jonka teoreettisessa yleisössä oli 1,2 miljardia kuukausittaista
aktiivista käyttäjää huhtikuussa 2017 (katso ”Markkina- ja toimialakatsaus”). Rovio investoi tähän
mahdollisuuteen.
Suoratoistoalustat mahdollistavat mobiilipelien suoran pelaamisen pilviteknologian kautta. Yhtiö
investoi tähän mahdollisuuteen Hatchin kautta, joka on uusi pelien suoratoistoalusta. Lisätietoja Hatchista
on esitetty kohdassa ” – Hatch Entertainment”.
Rovio uskoo, että uudet mahdollisuudet voivat toteutua monissa muodoissa, kuten sisäisen kehityksen,
kumppanuuksien tai yhteistyössä kehittämisen kautta.
Taloudelliset tavoitteet
Hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet Listautumisen yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet ovat
tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne takaa tulevaa taloudellista tulosta. Rovion toteutuva liiketoiminnan
tulos voi poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävistä
tuloksista johtuen monista tekijöistä, joita kuvataan muun muassa kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat”,
”Riskitekijät” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Liiketoimintaan ja
liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä”. Kaikki tässä Listalleottoesitteessä esitetyt taloudelliset
tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita, eivätkä ne ole ennusteita tai arvioita Rovion taloudellisesta tuloksesta
tulevaisuudessa eikä niitä tule tulkita sellaisiksi.
Roviolla on seuraavat taloudelliset tavoitteet pitkällä aikavälillä:
Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon länsimaisten markkinoiden markkinakasvua nopeampi kasvu.
30 prosentin konsernin liikevoittoprosentti.
Rovion liikevoittoprosentti oli 12,7 prosenttia 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla, 8,6 prosenttia
30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla, 8,8 prosenttia 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja -15,2
prosenttia 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
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Liiketoimintayksiköt
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Gamesliiketoimintayksiköllä oli 79 prosentin ja Brand Licensing -liiketoimintayksiköllä (Animation-osasto 31.3.2017
asti) 21 prosentin osuus Yhtiön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
Games
Rovio kehitti ja toi markkinoille alkuperäisen Angry Birds -pelin joulukuussa 2009. Rovio oli tätä ennen kehittänyt
jo 51 peliä. Angry Birdsistä tuli erittäin suosittu eri puolilla maailmaa, ja Rovio jatkaa Angry Birds -brändin
laajentamista uusilla peleillä sekä hahmoilla. Rovion pelejä on ladattu yhteensä yli 3,7 miljardia kertaa 30.6.2017
mennessä, ja niiden MAU-luku oli keskimäärin 80 miljoonaa ja DAU-luku keskimäärin 11 miljoonaa 30.6.2017
päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
Rovio kehittää (joko itse tai ulkopuolisen kumppanin kanssa) ja julkaisee mobiilipelejä, joita voi pelata iOS- ja
Android-mobiilialustoilla sekä Facebookissa. Rovion korkealaatuiset pelit on suunniteltu leikkisiksi, värikkäiksi
ja heti ensipelaamisesta hauskoiksi ja ne toimivat mobiililaitteissa. Pelit on myös suunniteltu kaikille sopiviksi,
mikä tarkoittaa, että vaikka ne on suunnattu ikäryhmiä 25–35+ edustaville naisille ja miehille, ne voivat vedota
muihinkin ikäryhmiin. Rovio pyrkii kehittämään pelejä, jotka on helppo oppia mutta vaikea hallita. Sen pelit
edustavat monia pelityyppejä, kuten ritsapeli (Slingshot), pulmanratkaisupeli (Puzzle), roolipeli (RPG),
reaaliaikainen monipeli (RT PvP) ja massiivinen monen pelaajan mobiilisti pelattava verkkopeli (MMO), ja ne
vetoavat demografisesti ja maantieteellisesti monipuoliseen käyttäjäyhteisöön. Games -liiketoimintayksikön
bruttomyyntijakautui 30.6.2017 päättyneellä kahdentoista kuukauden jaksolla maantieteellisesti seuraavasti:
Pohjois-Amerikka 64 prosenttia, Eurooppa 23 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alue 8 prosenttia ja muut alueet
5 prosenttia. Useimmat Rovion pelit sisältävät sosiaalisia ominaisuuksia, joiden ansiosta niitä voi pelata muiden
kanssa tai muita vastaan.
Rovio kehittää (joko itse tai ulkopuolisen kumppanin kanssa) jatkuvasti uusia pelejä sekä Angry Birds -brändin
että uusien immateriaalioikeuksien perusteella. Rovion pelien kehitysprosessissa pyritään määrittelemään
kohdeyleisö ja sen tarpeet mahdolliselle pelille ennen pelin kehittämisen aloittamista (toisin sanoen Rovio pyrkii
”etsimään pelit yleisölleen eikä yleisöä peleilleen”).
Yhtiö tarjoaa pelejä palveluna ja päivittää sen vuoksi pelejään uudella sisällöllä, pelieventeillä ja ominaisuuksilla
pitääkseen käyttäjät sitoutuneina ja viihdyttääkseen heitä.
Seuraavassa taulukossa esitetään Games-liiketoimintayksikön liikevaihto, käyttökate, oikaistu käyttökate,
liikevoitto ja oikaistu liikevoitto ilmoitetuilla ajanjaksoilla. Lisätietoja on kohdassa ”Liiketoiminnan tulos,
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät”.
2017
tuhatta euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Oikaistu käyttökate
Liikevoitto
Oikaistu liikevoitto

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
117 926
66 871
22 426
16 801
22 496
16 801
19 452
14 287
19 522
14 287

2016
2015
1.1.–31.12.
1.1.–31.12.
(IFRS)
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
159 039
113 487
39 788
11 106
39 788
12 765
28 950
3 599
28 950
5 258

2015

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton)
113 487
110 725
11 582
24 727
13 241
25 201
4 075
19 485
5 734
19 981

Peliportfolio
Rovio on kehittänyt ja julkaissut yli 60 peliä vuodesta 2003 alkaen, ja tämän Listalleottoesitteen päivämääränä
Rovion markkinoilla olevassa peliportfoliossa on 20 peliä, joista kolme ei perustu Angry Birds -brändiin. Rovion
monipuolinen peliportfolio edustaa monia pelityyppejä, kuten ritsapeli, pulmanratkaisupeli, roolipeli,
reaaliaikainen monipeli ja massiivinen monen pelaajan mobiilisti pelattava verkkopeli. Yhtiön viisi eniten
tuottanutta peliä bruttomyynnillä mitattuna olivat 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla Angry Birds
2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds POP! ja Battle Bay, jotka kaikki ovat saavuttaneet korkeita
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sijoja eniten tuottavien pelien listalla.109 82 prosenttia Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017
päättyneellä 12 kuukauden jaksolla muodostui bruttomyynnillä mitattuna viidestä kulloinkin eniten tuottavasta
pelistä. Lisäksi Yhtiöllä on 15 muuta maailmanlaajuisessa jakelussa olevaa peliä, kuten Angry Birds Evolution,
joka oli Rovion kuudenneksi suurin peli bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden
jaksolla, vaikka se julkaistiin maailmanlaajuisesti vasta kesäkuussa 2017.
Seuraavassa kuvassa esitetään Games-liiketoimintayksikön peliportfolion bruttomyynnin jakautuminen 30.6.2017
päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

Paras sijoitus eniten tuottavien pelien listalla1)
Pisteytys2)

Angry Birds 2
#20
Julkaisu:
Q1 20176)
heinäkuu 2015
Editors’ Choice

Angry Birds
#51
Evolution
Q2 20176)
Julkaisu:
kesäkuu 2017
4,4

Muut 15
peliä7)

~20 %5)

204
miljoonaa
euroa3)

4,5

Angry Birds
#40
Blast
Q1 20176)
Julkaisu:
joulukuu 2016
4,6

~80 %5)

Angry Birds
#49
Friends
Q4 20136)
Julkaisu:
helmikuu 2012
4,4

Top 5 -pelit4)
Tuoreet julkaisut

Battle Bay
#104
Julkaisu:
Q2 20176)
toukokuu 2017
Editors’ Choice

4,5

Angry Birds
#57
POP!
Q4 20166)
Julkaisu:
maaliskuu 2015
4,6
Editors’ Choice

1

Pelin paras iPhone-sijoitus Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017 mennessä (App Annie).

2

Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.

3

Games-liiketoimintayksikön bruttomyynti 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.

4

Viisi bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavaa peliä 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Bruttomyynnin määritelmä on
esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
5

Viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin osuus peliportfolion maailmanlaajuisesta bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12
kuukauden jaksolla. Bruttomyynnin määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset
tunnusluvut”.
6

Vuosineljännes, jolloin sijoitus saavutettiin.

7

Muut pelit sisältävät Angry Birds Evolutionin.

Lähde: Rovio, App Annie (pelien sijoitukset), Apple App Store (pelien pisteytykset).

Rovion laaja peliportfolio mahdollistaa ristiinmainonnan sen olemassa olevassa käyttäjäkunnassa. Ristiinmainonta
tehdään pääasiassa mainostamalla pelissä Rovion muita pelejä, ja se on tehokas tapa tuottaa orgaanisia latauksia.
Noin 28 prosenttia käyttäjistä pelasi kahta tai useampaa Rovion peliä 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella, ja
ristiinmainontaan perustuva bruttomyynti kasvoi 152 prosenttia 31.12.2015 päättyneen tilikauden ja 30.6.2017
päättyneen 12 kuukauden jakson välillä. Rovio uskoo, että ristiinmainonta sen nykyisissä ja tulevissa peleissä
tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia. Lisätietoja ristiinmainonnasta on alla kohdassa ” – Käyttäjähankinta”.
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Pelien parhaat iPhone-sijoitukset Yhdysvalloissa 30.6.2017 mennessä: Angry Birds 2 saavutti top-20-sijan helmikuussa 2017, Angry Birds
Blast saavutti top-40-sijan maaliskuussa 2017, Angry Birds Friends saavutti top-49-sijan lokakuussa 2013, Angry Birds POP! saavutti top-57sijan lokakuussa 2016, Battle Bay saavutti top-104-sijan toukokuussa 2017. Lähde: App Annie.
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Peliportfolion logiikka
Rovion peliportfolion logiikka perustuu seuraavaan kolmeen pääperiaatteeseen:
Vähemmän, suurempia, parempia. ”Vähemmän, suurempia ja parempia” tarkoittaa, että Rovio julkaisee
vain sellaisia pelejä, joilta se odottaa pitkäaikaista elinkaarta GaaS-mallissa, pääsyä eniten tuottavien
pelien listoille ja kehittymistä digitaalisiksi harrastuksiksi. Siksi Rovio keskittyy nykyisiin viiteen
bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavaan peliinsä, kuten Angry Birds 2, ja uusiin peleihin, joilla sen
mielestä on eniten potentiaalia menestyä tunnuslukujen ja käyttäjäpalautteen perusteella.
Hybridituotteet. Rovion peleissä pyritään yhdistämään tunnettujen pelityyppien parhaat piirteet uusiin
ominaisuuksiin hybridituotteiden luomiseksi. Esimerkkejä hybridituotteista ovat Angry Birds 2, jossa
yhdistetään ritsapeli (vihaisia lintuja ammutaan ritsalla kohti vihreitä possuja) RPG-peliin (kerätään ja
kehitetään vihaisia lintuja), ja Angry Birds Match, jossa yhdistetään pulmanratkaisupeli (yhdistetään
samankaltaisia kohteita ongelman ratkaisemiseksi) ja keräilypeli (Collect) (kerätään Angry Birds
Hatchlings - hahmoja ja erilaisia esineitä tai asusteita heille).
Pelityypin hallinta. Rovio tavoittelee merkittävää asemaa tietyissä valitsemissaan pelityypeissä, ja sen
pelit ovatkin voittaneet palkintoja useissa pelityypeissä. Roviolla on vahva asema ritsapelityypissä, minkä
lisäksi sillä on hyvin menestyneitä pulmanratkaisu-, rooli- ja reaaliaikaisia monipelejä. Lisäksi Rovio
kehittää massiivisia monen pelaajan mobiilisti pelattavia verkkopelejä ja niihin liittyviä valmiuksia.
Rovio on päättänyt keskittyä näihin viiteen pelityyppiin omien vahvuuksiensa ja havaittujen
markkinamahdollisuuksien perusteella.
Pelityyppikohtaiset pelistudiot
Rovion pelistudiot on organisoitu pelityypeittäin. Roviolla on viisi omaa pelistudiota, joista kolme sijaitsee
Espoossa, yksi Tukholmassa (avattu vuonna 2012) ja yksi Lontoossa (avattu vuonna 2017). Jokainen pelistudio
keskittyy tiettyyn pelityyppiin Rovion peliportfoliossa:
Espoo: pulmanratkaisupelit (Puzzle), ritsapelit (Slingshot) ja reaaliaikaiset monipelit (RT PvP)
Tukholma: roolipelit (RPG)
Lontoo: massiiviset monen pelaajan mobiilisti pelattavat verkkopelit (MMO)
Jakelussa olevien pelien portfolio
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Rovion peliportfoliossa on 20 jakelussa olevaa peliä. Yhtiö kuitenkin
keskittyy eniten tuottaviin peleihin ”vähemmän, suurempia ja parempia” -portfoliologiikkansa mukaisesti. Alla
esitellään Rovion viisi bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottanutta peliä 30.6.2017 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla sekä sen silloinen uusin peli, kesäkuussa 2017 julkaistu Angry Birds Evolution.
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Pelityyppi: Ritsapeli (Slingshot)
Julkaisu: Heinäkuu 2015
Pisteytys110: 4,5/5
Kuukausittainen bruttomyynti
keskimäärin111:
Ensimmäiset 3 kk: 3,3 milj. euroa
Q2 2017: 6,9 milj. euroa
ARPDAU keskimäärin112:
Ensimmäiset 3 kk: 0,04 euroa
Q2 2017: 0,11 euroa
30 päivän retentio
keskimäärin:
Ensimmäiset 3 kk: 6,5 prosenttia
Q2 2017: 7,4 prosenttia

Angry Birds 2 on suoraa jatkoa alkuperäiselle Angry Birds -pelille, joka julkaistiin joulukuussa 2009. Angry
Birds 2 on ritsapeli, joka tuo käyttäjille koukuttavan uuden aikakauden pelikokemuksen, jossa on tyrmäävä
grafiikka, haastavia monivaiheisia tasoja, mahdollisuus haastaa muita käyttäjiä eri puolilta maailmaa Areenatilassa, boss fight -kamppailuja ja entistä enemmän tuhoamista. Aivan kuten alkuperäisessä Angry Birdsissä,
käyttäjät ampuvat lähellä olevia rakenteita ritsoilla käyttäen ammuksina lintuja. Keskeisenä erona Angry Birds
2:ssa on se, että käyttäjä voi vaikuttaa siihen, millä linnulla hän ampuu seuraavaksi, mikä lisää peliin strategisia
elementtejä. Pelissä on myös roolipelin (RPG) piirteitä, koska käyttäjät kehittävät linnuistaan voimakkaampia
saadakseen aikaan enemmän tuhoa. Kun peli julkaistiin heinäkuussa 2015, se saavutti 10 miljoonaa latausta
kolmen ensimmäisen päivän aikana. Angry Birds 2 oli Rovion eniten tuottava peli bruttomyynnillä mitattuna
30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
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Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.
Ensimmäiset kolme kuukautta maailmanlaajuisen julkaisemisen jälkeen sisältävät elo-, syys- ja lokakuun 2015. Bruttomyynnin määritelmä
on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
112
ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
111
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Pelityyppi: Pulmanratkaisupeli
(Puzzle)
Julkaisu: Joulukuu 2016
Pisteytys113: 4,6/5
Kuukausittainen bruttomyynti
keskimäärin114:
Ensimmäiset 3 kk: 3,7
milj. euroa
Q2 2017: 3,8 milj. euroa
ARPDAU
keskimäärin115:
Ensimmäiset 3 kk: 0,13 euroa
Q2 2017: 0,14 euroa
30 päivän retentio
keskimäärin:
Ensimmäiset 3 kk: 10,8 prosenttia
Q2 2017: 13,5 prosenttia

Angry Birds Blast on Rovion viimeisin pulmanratkaisupeli. Tässä pelissä käyttäjät puhkaisevat ilmapalloja
vapauttaakseen niiden sisällä olevia ikonisia vihaisia lintuja ja kukistaakseen kierot vihreät possut. Useimmissa
markkinoilla tarjottavissa pulmanratkaisupeleistä poiketen ilmapallot tulevat esiin alhaalta, ja ilmapallon
näpäyttäminen saa alempana olevat pallot leijumaan ylöspäin. Pelissä on tarjolla suuri määrä tehonlisäyksiä ja
pelattavaa riittää yli 500 tason verran. Angry Birds Blast julkaistiin joulukuussa 2016, ja se oli Rovion toiseksi
eniten tuottava peli bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
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Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.
Ensimmäiset kolme kuukautta maailmanlaajuisen julkaisemisen jälkeen sisältävät tammi-, helmi- ja maaliskuun 2017. Bruttomyynnin
määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
115
ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
114
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Pelityyppi: Ritsapeli (Slingshot)
Julkaisu: Helmikuu 2012
Pisteytys116: 4,4/5
Kuukausittainen bruttomyynti
keskimäärin117:
Ensimmäiset 3 kk: 0,6 milj. euroa
Q2 2017: 2,9 milj. euroa
ARPDAU
keskimäärin118:
Ensimmäiset 3 kk: 0,01 euroa
Q2 2017: 0,11 euroa
30 päivän retentio
keskimäärin119:
Ensimmäiset 3 kk: 6,6 prosenttia
Q2 2017: 2,4 prosenttia

Angry Birds Friends on ritsapeli, joka julkaistiin yksinomaan Facebookissa helmikuussa 2012 nimellä Angry
Birds Facebook, ja sen nimeksi muutettiin Angry Birds Friends toukokuussa 2012. Pelin iOS- ja Androidversiot julkaistiin toukokuussa 2013. Pelissä käyttäjät kilpailevat ystäviensä ja eri puolilla maailmaa sijaitsevien
muiden käyttäjien kanssa joka viikko kahdessa uudessa kuusitasoisessa Angry Birds -turnauksessa, joissa
käytetään perinteistä ritsaperiaatetta. Turnauksia järjestetään pitkin vuotta eri teemoilla esimerkiksi
ystävänpäivänä ja halloweeninä, ja lisäksi on erityisiä hyväntekeväisyysturnauksia esimerkiksi Maailman
luonnonsäätiön Earth Hour -tapahtuman yhteydessä. Käyttäjät voivat haastaa muita käyttäjiä kaksintaisteluihin
tai osallistua maailmanlaajuisiin liigoihin kaikkia muita käyttäjiä vastaan päästäkseen tuloslistojen kärkeen ja
voittaakseen palkintoja ja mainetta. Angry Birds Friends oli 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla
Rovion bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavista viidestä pelistä vanhin.
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Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.
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Ensimmäiset kolme kuukautta Facebook-version maailmanlaajuisen julkaisemisen jälkeen sisältävät maalis-, huhti- ja toukokuun 2012.
Bruttomyynnin määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
118

ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.

119

Ensimmäiset kolme kuukautta iOS- ja Android-versioiden julkaisemisen jälkeen sisältävät kesä-, heinä- ja elokuun 2013.
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Pelityyppi: Pulmanratkaisu
(Puzzle)
Julkaisu: Maaliskuu 2015
Pisteytys120: 4,6/5
Kuukausittainen
bruttomyynti keskimäärin121:
Ensimmäiset 3 kk: 0,9 milj. euroa
Q2 2017: 2,0 milj. euroa
ARPDAU keskimäärin122:
Ensimmäiset 3 kk: 0,05 euroa
Q2 2017: 0,08 euroa
30 päivän retentio
keskimäärin:
Ensimmäiset 3 kk: 9,8 prosenttia
Q2 2017: 9,0 prosenttia

Angry Birds POP! – Bubble Shooter on Rovion ensimmäinen kuplien ampumiseen perustuva
pulmanratkaisupeli. Pelissä on alareunan keskelle sijoitettu ritsa, jolla käyttäjä ampuu kuplia tavoitteenaan
rikkoa vähintään kolme samanväristä kuplaa. Käyttäjä saa jokaisella tasolla tietyn määrän kuplia, mutta hän voi
ostaa niitä lisää kolikoilla. Pelissä on yli 1 900 tasoa, ja sitä on ladattu yli 45 miljoonaa kertaa maaliskuussa
2015 tapahtuneen maailmanlaajuisen julkaisunsa jälkeen. Angry Birds POP! oli Rovion neljänneksi eniten
tuottava peli bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla.
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Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.
Ensimmäiset kolme kuukautta maailmanlaajuisen julkaisemisen jälkeen sisältävät huhti-, touko- ja kesäkuun 2015. Bruttomyynnin
määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
122
ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
121
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Pelityyppi: Reaaliaikainen
monipeli (RT PvP)
Julkaisu: Toukokuu 2017
Pisteytys123: 4,5/5
Kuukausittainen bruttomyynti
keskimäärin124:
Kesäkuu 2017: 2,0 milj. euroa
ARPDAU keskimäärin125:
Kesäkuu 2017: 0,19 euroa
30 päivän retentio
keskimäärin126:
Kesäkuu 2017: 3,4 prosenttia

Battle Bay on Rovion ensimmäinen reaaliaikainen monipeli, ja se julkaistiin toukokuussa 2017. Peli on
reaaliaikainen viiden pelaajan joukkueiden taisteluareenapeli, jonka kehittäneeseen Rovion pelitiimiin kuului
alkuperäisen Angry Birds -pelin kehittäjiä. Tässä kiivastahtisessa ja toimintaa täynnä olevassa pelissä käyttäjä
valitsee laivan, varustaa sen aseilla ja purjehtii aalloille pelikavereidensa kanssa taistellakseen muita käyttäjiä
vastaan kaikkialla maailmassa. Käyttäjät saavat taisteluista kultaa, sokeria ja helmiä, ja taistelun voitosta saa
hyviä palkintoja. Palkinnoilla voi myöhemmin ostaa materiaaleja, aseita ja laivoja, parantaa niitä ja nopeuttaa
kyvyiltään erilaisten miehistön jäsenten koulutusta. Käyttäjät voivat liittyä kiltoihin ystäviensä ja muiden
käyttäjien kanssa ja pelata muita joukkueita vastaan normaali- ja turnaustilassa. Lisäksi käyttäjä voi olla chatyhteydessä kiltansa jäsenten kanssa taistelun aikana ja tietenkin myös offline-tilassa. Rovio uskoo, että pelillä
on potentiaalia kasvaa e-urheilun kategoriassa (e-sports), ja Rovio tutkii tätä aluetta pelin yhteydessä. Battle
Bayn julkaisu onnistui erittäin hyvin, ja keskeiset operatiiviset tunnusluvut olivat sen osalta hyvin lupaavia.
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Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.
Ilman esijulkaisukuukausia lukuun ottamatta toukokuuta 2017, joka sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuiseen julkaisemiseen 4.5.2017
asti. Bruttomyynnin määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
125
Ilman esijulkaisukuukausia lukuun ottamatta toukokuuta 2017, joka sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuiseen julkaisemiseen 4.5.2017
asti. ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
126
Ilman esijulkaisukuukausia lukuun ottamatta toukokuuta 2017, joka sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuiseen julkaisemiseen 4.5.2017
asti.
124
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Pelityyppi: Roolipeli (RPG)
Julkaisu: Kesäkuu 2017
Pisteytys127: 4,4/5
Kuukausittainen bruttomyynti
keskimäärin128:
Kesäkuu 2017: 2.4 milj. euroa
ARPDAU keskimäärin129:
Kesäkuu 2017: 0,21 euroa
30 päivän retentio keskimäärin:
Kesäkuu 2017: 2,1 prosenttia

Angry Birds Evolution on Rovion toisiksi uusin maailmanlaajuisesti julkaistu peli. Peli on kolmiulotteiseen
grafiikkaan perustuva vuoropohjainen roolipeli, jossa käyttäjät ampuvat linnuilla vihollispossuja niiden
kukistamiseksi. Tässä pelissä käyttäjät keräävät, kokoavat ja kehittävät omia lintuparviaan pelastaakseen
idyllisen lintusaaren häikäilemättömältä Don Baconilta, joka on vallannut saaren tehdäkseen siitä kuhisevan
hotellikompleksin. Pelissä on Angry Birds -elokuvasta tuttuja hahmoja sekä yli 100 uutta Angry Birds -hahmoa.
Peli on suunnattu vanhemmille käyttäjille käyttäen aikuisiin vetoaavaa huumoria, viittauksia pop-kulttuuriin ja
klassisia roolipelitaisteluita. Käyttäjät voivat liittyä klaaneihin, vapauttaa lisäetuja, kilpailla muita käyttäjiä
vastaan ja käydä chat-keskusteluja klaanitovereiden kanssa. Vaikka Angry Birds Evolution on julkaistu vasta
hiljattain, se oli Rovion kuudenneksi suurin peli bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä kolmen
kuukauden jaksolla.
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Nykyisen version pisteytys Yhdysvaltojen Apple App Storessa 30.6.2017.
Kesäkuu 2017 sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuisen julkaisemiseen 15.6.2017 asti. Bruttomyynnin määritelmä on esitetty kohdassa
”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
129
Kesäkuu 2017 sisältää esijulkaisudatan maailmanlaajuisen julkaisemiseen 15.6.2017 asti. ARPDAU:n määritelmä on esitetty kohdassa
”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Keskeiset operatiiviset tunnusluvut”.
128
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Viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavien ja hiljattain julkaistujen pelien lisäksi Roviolla on muita
kannattavia pelejä, joiden päivittämistä Rovio jatkaa valikoivasti. Rovio ei kuinkaan investoi käyttäjähankintaan
näissä peleissä. Valtaosa Rovion pelitiimeistä keskittyy nykyisiin bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottaviin
peleihin, hiljattain julkaistuihin peleihin tai kehitysvaiheessa oleviin uusiin peleihin. Tämän seurauksena osa
muiden pelien ylläpidosta on ulkoistettu muille yhtiöille, jotta saavutetaan tehokkuushyötyjä ja Rovion sisäiset
pelitiimit voivat keskittyä arvokkaampiin peleihin.
Angry Birds suhteessa uusiin immateriaalioikeuksiin (IP) perustuviin peleihin
Rovio pitää Angry Birdsiä ainutlaatuisena ja monipuolisena brändinä, ja se on sovitettu useisiin pelityyppeihin
ritsapeleistä pulmanratkaisu- ja roolipeleihin, mitä on kuvattu edellä kohdassa ” – Jakelussa olevien pelien
portfolio”. Angry Birds -brändillä on ollut Yhdysvalloissa 40:n eniten tuottavan iPhone-pelin listalla kaksi
pelityyppiä niiden elinkaaren aikana: ritsapeli ja pulmanratkaisupeli.130 Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä
Roviolla on jakelussa 17 Angry Birds -peliä: Angry Birds, Angry Birds 2, Angry Birds Action!, Angry Birds Blast,
Angry Birds Epic RPG, Angry Birds Evolution, Angry Birds Friends, Angry Birds Go!, Angry Birds Match, Angry
Birds POP!, Angry Birds Rio, Angry Birds Seasons, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Star
Wars II, Angry Birds Transformers ja Bad Piggies.
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Roviolla on jakelussa kolme peliä, jotka eivät perustu Angry
Birds -brändiin: Fruit Nibblers, Love Rocks Shakira sekä Rovion viimeisin, uusiin immateriaalioikeuksiin
perustuva peli Battle Bay, joka julkaistiin maailmanlaajuisesti toukokuussa 2017. Näistä kolmesta pelistä Battle
Bay on strategisesti tärkein Roviolle, ja Rovio panostaa tulevaisuudessa Battle Bayn kehittämiseen ja
käyttäjähankintaan.
Kehitysvaiheessa olevat pelit
Tällä hetkellä Rovio kehittää sekä uusia Angry Birds -pelejä että uusiin immateriaalioikeuksiin perustuvia pelejä.
Angry Birds muodostaa Rovion peliportfolion nykyisen ytimen ja Rovio uskoo, että brändillä on potentiaalia
laajentua uusiin kohderyhmiin, pelityyppeihin ja maantieteellisille markkinoille. Rovio panostaa myös uusiin
immateriaalioikeuksiin perustuviin peleihin voidakseen laajentua uusiin kohderyhmiin ja kasvaa uusissa
pelityypeissä, kuten massiivisissa monen pelaajan mobiilisti pelattavissa verkkopeleissä. Rovion jokaisella
pelistudiolla on sen omaan pelityyppiin keskittynyt strategia, jotta uusia pelejä voidaan kehittää eri yleisöille.
Ainoastaan ritsapelistudio kehittää puhtaasti Angry Birds -brändiin perustuvia pelejä, kun taas Lontoon studio
kehittää ainoastaan nousevan massivinen monen pelaajan mobiilisti pelattava verkkopeli –tyypin (MMO) pelejä,
jotka eivät perustu Angry Birds -brändiin. Muut kolme pelistudiota eli pulmanratkaisupeli-, rooli- ja reaaliaikainen
monipeli -studiot kehittävät pelejä, joissa käytetään sekä Angry Birds -brändiä että muita uusia
immateriaalioikeuksia.
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Roviolla on 13 peliä eri kehitysvaiheissa, jotka ulottuvat
prototyyppivaiheesta tuotantoon. Näistä kolme on ritsapelejä, neljä pulmanratkaisupelejä, kaksi reaaliaikaisia
monipelejä, kolme roolipelejä ja yksi massiivinen monen pelaajan mobiilisti pelattava verkkopeli. Rovio on
kehittänyt viimeksi mainittua uudessa Lontoon pelistudiossaan vuoden 2017 alusta lähtien.
Julkaistujen pelien määrä riippuu keskeisiä operatiivisia tunnuslukuja koskevien tavoitteiden saavuttamisesta
tuotantoprosessin aikana. Rovio noudattaa portfoliologiikkaansa, jonka ytimenä on tuottaa ”vähemmän, suurempia
ja parempia” pelejä. Tämän mukaisesti Rovio pyrkii julkaisemaan vain sellaisia pelejä, joilta se odottaa
pitkäikäisyyttä ja pääsyä eniten tuottavien pelien joukkoon.
Yleisö
Rovion pelit on suunniteltu kaikille sopiviksi, mikä tarkoittaa, että vaikka ne on suunnattu ikäryhmiä 25–35+
edustaville naisille ja miehille, ne voivat vedota muihinkin ikä- ja demografisiin ryhmiin. Rovion ensisijainen
yleisö on Tier 1 -maissa eli Yhdysvalloissa, Kanadassa, Isossa-Britanniassa, Australiassa, Ranskassa ja Saksassa.
Rovion pelien kehitysprosessissa pyritään määrittelemään kohdeyleisö ja sen psykologiset tarpeet mahdolliselle
pelille ennen pelin kehittämisen aloittamista (toisin sanoen Rovio pyrkii ”etsimään pelit yleisölleen eikä yleisöä
130

Angry Birds 2 top-20 helmikuussa 2017 ja Angry Birds Blast top-40 maaliskuussa 2017. Lähde: App Annie.
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peleilleen”). Esimerkiksi pulmanratkaisupelit on suunnattu pääasiassa ikäryhmässä 25–35+ oleville naisille, jotka
ovat pelaajatyypiltään satunnaisia (casual) pelaajia tai aktiivisia (mid-core) pelaajia sekä rentoja ja sosiaalisesti
kilpailuhenkisiä, kun taas roolipelit on suunnattu pääasiassa ikäryhmässä 25–35+ oleville miehille, joiden
pelaajatyypit vaihtelevat melko satunnaisista (semi-casual) pelaajista aktiivisiin (mid-core) pelaajiin, jotka ovat
sosiaalisesti kilpailuhenkisiä. Rovio toteuttaa jatkuvasti erilaisia tutkimuksia käyttäjien ja muiden parissa
ymmärtääkseen paremmin yleisönsä tarpeet. Lisäksi Rovio on viime aikoina panostanut valmiuksiensa
kehittämiseen käyttäytymistieteessä ymmärtääkseen kattavammin käyttäjien käyttäytymistä.
Pelien kehittäminen ja julkaiseminen
Roviolla on toistettava ja skaalautuva pelien kehitysprosessi ja siinä tarvittavat kehitystyökalut, jotka auttavat
kehittämään skaalautuvia free-to-play-pelejä maailmanlaajuisille markkinoille. Vuodesta 2003 lähtien Rovio on
luonut yli 100 peliprototyyppiä ja julkaissut yli 60 peliä. Rovio sovittaa suositut pelinsä siten, että ne voidaan
julkaista ensisijaisesti mobiililaitteiden iOS- ja Android-käyttöjärjestelmissä sekä Facebookissa.
Rovion uusien pelien kehittämistä ohjaa Flightpath-prosessi. Flightpathilla on kaksitahoinen rooli varmistaa uuden
pelin strateginen sopivuus Rovion peliportfolioon sekä edistää pelin taktista valmiutta. GaaS-malliin perustuvan
free-to-play-mobiilipelin julkaiseminen maailmanlaajuisilla markkinoilla vaatii suuren tiimin, jossa on eri
tehtävissä toimivia ammattilaisia.
Flightpath-prosessi kattaa pelin kehitys- ja julkaisuvaiheet. Kehitysprosessi on jaettu idea- ja konseptivaiheeseen,
markkinatutkimus- ja prototyyppivaiheeseen, esituotantoon, tuotantoon ja esijulkaisuun. Pelin kehittäminen kestää
yleensä noin kaksi vuotta. Kehitysvaihetta seuraavat julkaisu ja aktiivinen toimintavaihe. Alla on esitetty
Flightpath-prosessin tyypilliset vaiheet.

Pelikonseptin luominen, markkinatutkimus ja prototyypin luominen kestävät yhteensä noin kuusi kuukautta, ja
näihin vaiheisiin osallistuu yleensä pieni 2–5 henkilön pelitiimi. Tämän jälkeen peli etenee esituotantoon ja sitten
tuotantovaiheeseen, jotka kestävät yhteensä noin 12 kuukautta. Esituotantovaihe jatkuu samalla tiimillä, johon
mahdollisesti lisätään muutama henkilö ja tiimissä on keskimäärin 5–8 henkilöä. Tuotantovaiheessa täysimittainen
pelitiimi tulee mukaan prosessiin ja tiimissä on keskimäärin 10–15 henkilöä. Laadunvalvontahenkilöstö on
mukana julkaistavan sisällön koko kehitys- ja tuotantoprosessin ajan ja Rovion pelit testataan kattavasti ennen
niiden julkaisemista, jotta voidaan varmistaa yhteensopivuus laitteistojen ja konfigurointien kanssa sekä
minimoida ohjelmistovirheiden ja muiden vikojen määrä tuotteissa. Kaikille Rovion peleille tehdään Flightpatharviointi kolme kertaa niiden kehittämisen aikana osana kehitysprosessia. Ensimmäinen arviointi tehdään
esituotantovaiheen jälkeen, jolloin päätetään pelin hyväksymisestä tuotantoon, toinen arviointi pelin ollessa valmis
esijulkaisuun ja kolmas pelin ollessa riittävän kypsä maailmanlaajuiseen julkaisuun.
Tuotantovaiheen jälkeen peliä tarjotaan ladattavaksi sovelluskaupoissa ja peli siirtyy aktiiviseen
toimintavaiheeseen. Tuotantovaiheen tiimi jatkaa työskentelyä pelin parissa esijulkaisuvaiheen aikana.
Aktiivisessa toimintavaiheessa peli pidetään tuoreena päivittäisillä aktiviteeteilla, kuten pelieventeillä. Pelin
ominaisuuksia kehitetään edelleen aktiivisen toimintavaiheen aikana, jotta kohdekäyttäjät saadaan sitoutumaan
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peliin. Aktiivisessa toimintavaiheessa voidaan tehdä pieniä muutoksia henkilöstöön, mutta tiimin koko pysyy
suunnilleen samana kuin tuotantovaiheessa.
Rovio kehittää ja tuottaa omia pelejään käyttäen kehitysprosessia, jossa luovat, tuotantoon keskittyvät ja tekniset
asiantuntijat – kuten suunnittelijat, tuottajat, ohjelmoijat, taiteilijat ja ääniteknikot – toimivat yhteistyössä
markkinoinnin, rahoituksen, analytiikan, myynnin ja muiden alojen ammattilaisten kanssa ketterästi (eli
iteratiivisesti ja inkrementaalisesti). Rovio vastaa koko kehitys- ja tuotantoprosessista, mukaan lukien sisäisten ja
tarpeen vaatiessa ulkoisten resurssien valvonnasta ja koordinoinnista. Rovio käyttää peliensä luomisessa sekä
sisäisiä että ulkopuolisia kehitystyökaluja.
Suurin osa Rovion peleistä kehitetään sen omissa pelistudioissa, mutta Rovio kehittää pelejään myös yhteistyössä
valikoitujen kumppaneiden kanssa. Ulkopuolisen kumppanin osuus voidaan määritellä osana sisäistä pelien
kehittämistä tai osana ulkoista pelien kehittämistä. Sisäisessä pelien kehittämisessä ulkopuolisia kumppaneita
käytetään esimerkiksi teknologiakomponenttien toimittamiseen (esimerkiksi pelimoottorit, joille pelit
rakennetaan) sekä muiden pelin tuotantoon liittyvien kaupallisten ohjelmistojen ja palveluiden toimittamiseen
(esimerkiksi grafiikkatyökalut, analytiikkatyökalut ja fontit). Ulkoinen pelien kehittäminen taas voi tapahtua joko
niin, että ulkopuolinen kumppani kehittää pelin käyttäen kumppanin jo olemassa olevaa peliä tai niin, että
ulkopuolinen kumppani ja Rovio suunnittelevat pelin yhteistyössä, ja ulkopuolinen kumppani käyttää kaupallisia
tai omia teknologiakomponentteja ja omia resurssejaan pelin kehittämiseen. Ulkopuolinen kumppani on kehittänyt
esimerkiksi Angry Birds POP! -pelin ja Angry Birds Blast -pelin. Angry Birds Evolution on kehitetty yhteistyössä
ulkoisen kumppanin kanssa.
Rovion nykyiset kumppanit sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Näiden kumppaneiden lisäksi
Rovio käyttää ajoittain valikoiduissa peleissä muutamia ulkopuolisia kumppaneita kehittämään ominaisuuksia
kuten esimerkiksi kolmiulotteisia objekteja.
Rovion pelien kehittäminen vaatii merkittävästi luovuutta erityisesti alkuperäisten immateriaalioikeuksien tai
pelien luomiseksi. Luovuus ja tekninen osaaminen ovat välttämättömiä suunniteltaessa pelejä, jotka vetoavat
tyypillisesti lyhyitä aikoja kerrallaan pelaaviin käyttäjiin ja toimivat hyvin matkapuhelimissa ja tableteissa, joissa
on väistämättä teknisiä rajoituksia liittyen esimerkiksi muistin määrään, erikokoisiin näyttöihin ja resoluutioihin
sekä erilaisiin ohjauspainikkeisiin.
Käyttäjähankinta
Rovio käyttää käyttäjähankinnassaan mallia, joka perustuu orgaanisten latausten suureen osuuteen sekä
kehittyneisiin sisäisiin valmiuksiin tehdä kannattavaa maksettua käyttäjähankintaa. Yhtiö käyttää erilaisia
työkaluja uusien käyttäjien hankkimisessa sekä olemassa olevien käyttäjien säilyttämisessä ja sitouttamisessa
hyödyntäen sekä orgaanisia että maksullisia kanavia.
Rovio on onnistunut saamaan suuren määrän orgaanisia latauksia (eli latauksia, joilla ei ole suoraa yhteyttä tiettyyn
markkinointityöhön) useiden tekijöiden perusteella, kuten:
Korkea bränditunnettuus: Angry Birds -brändin suosio ja tunnettuus lisäävät orgaanisten hakujen määrää
ja käyttäjien alttiutta ladata Angry Birds -pelejä.
Ristiinmainonta: nykyisen peliportfolion suuri käyttäjämäärä tukee uusien sitouttavampien ja
arvokkaampien pelien ristiinmainontaa. Ristiinmainonnan tarkoituksena on esittää kohdennettua sisältöä
käyttäjille.
Suhteet jakelualustoihin: hyvät ja vakiintuneet suhteet jakelualustoihin lisäävät sekä uusien että
olemassaolevien pelien esittelyn määrää ja parempaa näkyvyyttä sähköisillä markkinapaikoilla (muun
muassa Google Play ja Apple App Store).
Viraalisuus ja suosittelut: Rovion pelien sosiaaliset ja monipelaajaominaisuudet kannustavat käyttäjiä
suosittelemaan pelejä muille käyttäjille ja lataamaan niitä.

107

Edellä kuvatut tekijät tukevat myös maksettua käyttäjähankintaa. Esimerkiksi korkea bränditunnettuus lisää
mainosten klikkauksia, mikä alentaa latauskohtaisia kustannuksia erilaisissa mainontaverkostoissa.
Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin latauksista 79 prosenttia oli orgaanisia 30.6.2017
päättyneellä 12 kuukauden jaksolla ja 21 prosenttia oli suorassa yhteydessä maksetun käyttäjähankinnan
kampanjoihin. 22 prosenttia Rovion Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä 30.6.2017 päättyneellä 12
kuukauden jaksolla oli peräisin maksettuun käyttäjähankintaan perustuvista lähteistä.
Maksetussa käyttäjähankinnassa käytetään monia kanavia, kuten mobiili-, verkko- ja televisiomainontaa.
Mobiilikampanjoissa yhdistetään suoramarkkinointi, sosiaalisen median markkinointikanavat (esimerkiksi
Facebook, Instagram ja Twitter), mobiilimainontaverkostot (esimerkiksi AdColony, Unity ja Vungle) ja
hakukoneiden markkinointikanavat (esimerkiksi Googlen AdWords ja Apple App Storen hakumainonta).
Verkkomainontaan kuuluvat vaikuttajamarkkinointi, kuten kumppanuudet laajan, relevantin ja sitoutuneen
kannattajakunnan keränneiden sisällöntuottajien YouTube-kanavien tai Instagram-tilien kanssa. Näissä kanavissa
julkaistaan Rovion pelien esittelyjä ja arvioita, ainutlaatuista pelisisältöä tai markkinointiviestejä, jotka tavoittavat
kanavien yleisön. Televisiomainonta kohdennetaan tietyille määrätyille maantieteellisille alueille ja
väestöryhmille.
Käyttäjähankintaprosessiin osallistuu Yhtiön eri osista useita tiimejä, joista jokaisella on tärkeä asema koko
prosessissa:
Pelitiimit kehittävät jatkuvasti pelin ominaisuuksia ja pelieventtejä;
Business intelligence -tiimi luo käyttäjien elinkaaresta objektiivisia ja tieteellisiä malleja analysoimalla
pelejä ja käyttäjien käyttäytymistä;
Markkinointitiimi tuottaa kampanjavideoita ja muita materiaaleja, jotka houkuttelevat peleille käyttäjiä;
Käyttäjähankintatiimi optimoi käyttäjähankintaa eri kanavissa ja käyttäjäryhmissä;
Talous- ja hallintotiimi seuraa käyttäjähankinnan kannattavuutta ja budjettia pyrkien optimoimaan
peliportfolion kustannukset; ja
Teknologiatiimi tarjoaa työkalut kaikille muille tiimeille automatisoimalla ja kehittämällä big data- ja
analytiikkavalmiuksia.
Rovio käyttää maksetussa käyttäjähankinnassa selkeää sijoitetun pääoman tuottoa (”ROI”) seuraavaa
ohjausmallia, joka perustuu kerättyyn käyttäjädataan ja jolla pyritään saavuttamaan etukäteen määritetyt tulokset
kohtuullisella riskitasolla. Rovio tavoittelee vuositasolla positiivista tuottoa maksettuun käyttäjähankintaan
tekemistään investoinneista ja tuoton mallintaminen perustuu maksetuilta käyttäjiltä odotettuun bruttovoittoon,
jota seurataan päivittäin. Maksetun käyttäjähankinnan kustannusten takaisinmaksuaika vaihtelee merkittävästi
pelien ja käyttäjäryhmien välillä, mutta Yhtiö arvioi historiallisten tietojen perusteella, että sen käyttäjähankinnan
kustannusten takaisinmaksuaika on ollut keskimäärin noin 8–10 kuukautta. Yhtiö seuraa eri käyttäjäryhmien
tuottamaa bruttomyyntiä pelien lataamisen ajankohdan sekä latauslähteen ja markkinointikanavan mukaan. Rovio
on siirtymässä kohti reaaliaikaista analytiikkaa, jolla mitataan maksettuun käyttäjähankintaan tehtyjen
investointien tuottoa reaaliaikaisesti tuntitasolla. Tämän ansiosta Rovio voi nopeasti määrittää hankittujen
käyttäjäryhmien kannattavuuden ja reagoida tämän perusteella. Rovio priorisoi pelit niiden tuottaman ROI-luvun
perusteella. Käyttäjähankinnan kampanjoiden kustannukset alkavat muutamasta tuhannesta eurosta ja ne voivat
nousta miljooniin euroihin päivässä.
Käyttäjähankinnan vuosibudjetti perustuu Games-liiketoimintayksikön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden
yhdistelmään. Kuukausittaiset investoinnit käyttäjähankintaan ja eri pelien priorisointi määritetään kunkin pelin
saavuttamien operatiivisten tunnuslukujen perusteella. Viikoittaisilla pelikohtaisilla investoinneilla priorisoidaan
muutamaa peliä kerrallaan kunkin pelin saavuttamien keskeisten operatiivisten tunnuslukujen sekä esimerkiksi
päivitysten ja kampanjoiden strategisen ajoituksen perusteella. Käyttäjähankinnan investointien päivittäisessä
toteutuksessa keskitytään yleensä reaaliaikaiseen analytiikkaan.
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Peli palveluna -malli (Game-as-a-Service, GaaS)
Rovio käyttää julkaistuissa peleissään GaaS-mallia, joka mahdollistaa pelien jatkuvan kehittämisen uuden sisällön
kautta. GaaS-mallissa peli kehittyy jatkuvasti ja kunnolla toteutetuista GaaS-peleistä tulee digitaalisia harrastuksia,
joita käyttäjät voivat pelata vuosia. GaaS-mallin tarkoituksena on lisätä käyttäjien sitoutumista ja pysyvyyttä ja
siten tukea myös monetisaatiota.
Rovio tavoittelee peliensä suunnittelussa tasapainoa haasteellisuuden ja onnistumisen tunteen välillä. Haasteiden
puuttuminen voi saada käyttäjät menettämään mielenkiintonsa ja liian hidas eteneminen voi viime kädessä
heikentää pysyvyyttä. Rovio uskoo, että onnistuminen tuottaa iloa ja jännitystä, ja Rovio pyrkii optimoimaan
tämän tasapainon käyttäjien sitoutumisen edistämiseksi. Uuden sisällön tuominen peliin on hyvin tärkeä osa
sitouttamista, koska sen ansiosta peli tuntuu jatkuvasti uudelta ja haastavalta ja samalla käyttäjien taidot kasvavat.
Rovion pelien käyttäjien pysyvyyttä ja sitoutumista edistetään muun muassa seuraavilla osa-alueilla ja
aktiviteeteilla:
Uuden käyttäjän ensikokemus: Käyttäjän ensikokemukseen kiinnitetään hyvin paljon huomiota jokaisen
pelin suunnittelussa ja toteutuksessa: uusi käyttäjä tutustuu peleihin opastusten kautta, jotta hän voi
perehtyä luontevasti pelin kulkuun ja toimintaan.
Käyttäjille kohdistettu viestintä: Pitääkseen käyttäjät ajan tasalla erilaisista pelieventeistä, päivityksistä,
kampanjoiden sisällöstä ja aikarajoista, Rovio viestii käyttäjien kanssa esimerkiksi sovelluksen sisäisten
viestien, push-ilmoituksien, sähköpostiviestien ja peliyhteisöjen kautta.
Sisältöpäivitykset: Uutta sisältöä, kuten uusia hahmoja ja pelin etenemisvaihtoehtoja, sekä lyhytaikaisia
kampanjoita ja tarjouksia julkaistaan säännöllisin väliajoin.
Suuret sisältöpäivitykset: Käyttäjille toimitetaan säännöllisesti suuria pelipäivityksiä, kuten uusia
pelimoodeja, uusia sisältöpaketteja tai sesonkiluonteisia teemoja. Tällaiset uudet päivitykset saattavat
saada näkyvyyttä myös App Storen ja Google Playn esittelyissä, mikä edistää käyttäjien palaamista peliin
ja tuo uusia latauksia.
Pelieventit: Peli voidaan pitää aktiivisena ja kasvavana monin tavoin, mutta pelieventit ovat yksi eniten
käytetyistä välineistä. Pelieventit voivat merkitä olemassa olevan sisällön uudelleenpaketointia ja
muokkaamista yhdessä päivitettyjen palkitsemismekanismien kanssa. Pelieventtisyklissä voi olla
päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia pelieventtejä. Rovion peleissä voidaan järjestää säännöllisiä
turnauksia, joissa käyttäjät kilpailevat toisiaan vastaan erilaisista sovelluksen sisäisistä palkinnoista.
Markkinointi: Käyttäjiin kohdistuva markkinointi on tärkeä osa aktiivista toimintavaihetta, ja usein se
jatkuu pelin koko elinkaaren ajan. Käyttäjäkuntaa pyritään kasvattamaan mahdollisimman
kustannustehokkaasti useilla toimenpiteillä, kuten käyttäjää seuraavalla retargeting-mainonnalla.
Käyttäjien sitouttaminen: Tavoittaakseen tietystä pelistä luopuneita käyttäjiä Rovio voi järjestää
kohdennettuja sitouttamiskampanjoita mainosalustojen kuten Facebookin ja Instagramin sekä pushilmoitusten välityksellä.
Osana sitouttamisstrategiaansa Rovio on jatkuvassa yhteydessä käyttäjäyhteisöön. Rovion yhteisönhallinnalla ja
asiakaspalvelulla on merkittävä rooli viestinnässä ja yhteydenpidossa käyttäjien kanssa sekä pelejä ja pelieventtejä
koskevan palautteen keräämisessä käyttäjiltä. Jatkuva viestintä meneillään olevista pelieventeistä, kampanjoista,
promootioista sekä pelien päivityksistä ja parannuksista tapahtuu monissa eri kanavissa, mukaan lukien sosiaalisen
median yhteisöissä, kuten Facebookissa, YouTubessa ja pelikohtaisissa foorumeissa.
Uuden sisällön tuominen peliin ja huolellinen yhteisönhallinta pitävät käyttäjät sitoutuneina ja parantavat
käyttäjien pysyvyyttä, ja lisäksi ruokkivat aktiivista keskustelua sekä lisäävät Rovion pelien suosittelemista ja
viraalisuutta.
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Rovio tyypillisesti mittaa retentiota (eli sitä, miten suuri osa käyttäjistä palaa pelin pariin) sen perusteella, kuinka
suuri osa käyttäjistä palaa pelin pariin tiettyjen päivien (esimerkiksi 1, 7 tai 30 päivän) kuluttua ensimmäisestä
pelikerrastaan. Peliin palaavien käyttäjien määrillä arvioidaan ja ennustetaan, kuinka monta päivää keskimääräinen
käyttäjä pelaa peliä, ja aikaskaala rajoitetaan tyypillisesti yhteen vuoteen. Retentiotiedon ja käyttäjän
keskimääräisen päivittäisen rahankäytön perusteella Rovio voi laskea käyttäjän odotetun monetisaation ja
elinkaariarvon.
Monetisaatio
Rovion pelit perustuvat free-to-play-monetisaatiomalliin. Free-to-play-mallissa Rovio saa liikevaihtoa sovelluksen
sisäisistä ostoksista (toisin sanoen mobiilipeleissä myytävistä virtuaalituotteista), peleihin sijoitetuista mainoksista
ja jakelukumppaneiden kanssa tehdyistä asiakassopimuksista. Sovelluksen sisäiset ostokset muodostivat 83
prosenttia, peliin sijoitetut mainokset 14 prosenttia ja asiakassopimukset loppuosan Games-liiketoimintayksikön
liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
Monetisaation suunnittelu on olennainen osa free-to-play-pelien kehittämistä. Rovio pyrkii luomaan pelien sisään
rajattoman talouden, jossa omistautuneet käyttäjät voivat nopeuttaa pelissä etenemistä ja syventää pelikokemusta
tekemällä sovelluksen sisäisiä ostoksia. Erilaisia monetisaatioelementtejä testataan ja arvioidaan jatkuvasti
tuottojen ja pelikokemuksen optimoimiseksi.
Virtuaalituotteet ovat olennainen osa free-to-play-monetisaatiota. Rovio pyrkii maksimoimaan peliensä
tuottopotentiaalin optimoimalla erilaisia monetisaatiomalleja ja suunnittelemalla valikoiman virtuaalituotteita,
joita käyttäjät arvostavat. Rovion free-to-play-pelit tarjoavat monia mahdollisuuksia sovelluksen sisäisiin
ostoksiin, kuten:
Pelivaluutta: käyttäjät voivat ostaa pelivaluuttaa, jota käytetään sovelluksen sisäisiin ostoksiin.
Virtuaalituotteet: käyttäjät voivat ostaa sovelluksen sisäisiä tuotteita, jotka parantavat pelin
ominaisuuksia, tarjoavat mahdollisuuksia visuaalisen ilmeen räätälöintiin tai nopeuttavat pelissä
etenemistä. Virtuaalituotteet voidaan yleisesti ottaen jakaa heti käytettäviin kulutushyödykkeisiin ja
pysyviin kestohyödykkeisiin.
Tilaukset: käyttäjät voivat tehdä määräaikaisia tai kestotilauksia, joilla saa lisäbonuksia tai uusia
ominaisuuksia tai sisältöä.
Aktiivisessa toimintavaiheessa olevien pelien jatkuva kehittäminen mahdollistaa asteittaiset muutokset ja
parannukset monetisaatioon. Yhtiön on kuitenkin oltava huolellinen kehittäessään pelimekaniikoita, jotka
kannustavat käyttäjiä maksamaan kykyjensä parantamisesta pelin sisällä ja pelin etenemisen nopeuttamisesta, jotta
tämä ei saa sellaisia käyttäjiä, jotka eivät käytä peliin raha, luopumaan pelistä.
Sovelluksen sisäisten ostosten lisäksi Rovio monetisoi pelejään tarjouksilla ja sovelluksiin sijoitetuilla
mainoksilla, mukaan lukien erikoistarjoukset ja palkintoja tarjoavat mainokset. Peliin sijoitetut mainokset
mahdollistavat monetisaation myös sellaisten käyttäjien kohdalla, jotka eivät tee sovelluksen sisäisiä ostoksia.
Erikoistarjouksien avulla käyttäjät voivat saada virtuaalivaluuttaa maksutta, kun he tekevät tiettyjä toimenpiteitä,
kuten lataavat muita sovelluksia, katsovat lyhyen videon, tilaavat palvelun tai vastaavat kyselyyn. Rovio järjestää
erikoistarjouksia kolmansien osapuolten kanssa ja saa niiltä maksun sen mukaan, miten Rovion käyttäjät tarttuvat
näihin tarjouksiin. Palkintoja tarjoavat mainokset voivat olla esimerkiksi koko ruudun täyttäviä videomainoksia,
jotka käyttäjä voi halutessaan katsoa ja saada tästä palkinnoksi virtuaalituotteen. Palkintoja tarjoavat mainokset on
integroitu pelin rakenteeseen jo suunnitteluvaiheessa, ja Rovion pelit ovat rakenteeltaan sellaisia, että palkintoja
tarjoavien mainosten katsominen on hauskaa ja osa päivittäistä pelirutiinia. Rovio toimii yhteistyössä
mainosverkostojen kanssa, jotka sijoittavat mainoksia peleihin. Mainosverkostot maksavat yleensä Roviolle
palkkion mainoksen näyttökertojen perusteella eli sen mukaan, kuinka monta kertaa mainos on näytetty käyttäjille.
Kehittyvillä markkinoilla Rovio on tehnyt alueellisten kumppaneiden kanssa alueellisia jakelusopimuksia, joita
kutsutaan asiakassopimuksiksi. Asiakassopimusten perusteella kumppani lataa Rovion ohjelmia valmiiksi omalle
laitteelleen tai levittää Rovion pelejä oman jakelualustansa kautta. Nämä sopimukset sisältävät yleensä
vähimmäistakuun ja tuotto-osuuden Roviolle. Asiakassopimusten vaikutus Rovion liiketoimintaan on vähentynyt
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viime aikoina ja niiden osuus Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta on laskenut 8 prosentista 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella 3 prosenttiin 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
Jakelualustat
Maailmanlaajuiset mobiilipelimarkkinat on jaettu kahden käyttöjärjestelmän kesken: Apple iOS ja Google
Android. iOS-pohjaisten pelien jakelu tapahtuu Apple App Storessa ja Android-pelien jakelu pääasiassa Google
Playssä. Verkossa on muitakin markkinapaikkoja, mutta Apple App Storella on arviolta noin 55 prosentin
markkinaosuus ja Google Playllä arviolta noin 30 prosentin markkinaosuus. 131 Kuitenkin Aasian markkinoilla ja
erityisesti Kiinassa muilla markkinapaikoilla, joita tarjoavat Tencent (kuten MyApp), NetEase Games ja Baidu,
on merkittävä markkinaosuus Android-pelien jakelussa.
Käyttäjät löytävät markkinapaikoilla jakelussa olevia pelejä jakelualustojen hakutyökaluilla, selaamalla
suosituimpien pelien listoja, lataustrendejä ja muita kategorialistoja sekä käyttämällä markkinapaikkojen muita
ominaisuuksia. Jokaisella markkinapaikalla on sisäänrakennettuja markkinointimenetelmiä ja mainospaikkoja, ja
mobiilipelien julkaisijat pyrkivät ylläpitämään hyvät suhteet markkinapaikkoihin päästäkseen näille hyvin
näkyville mainospaikoille. Viime kädessä markkinapaikat päättävät itse, mitkä pelit pääsevät näihin mainostiloihin
(ja saavat siten parempaa näkyvyyttä ja mainontaa) ja muihin erilaisiin markkinointimenetelmiin.
Jakelualustoina toimimisen lisäksi internetin markkinapaikat tarjoavat integroituja maksujärjestelmiä, joilla
käyttäjät voivat tehdä toistuvia sovelluksen sisäisiä ostoksia käyttäen luotettavaa infrastruktuuria. Tämän
Listalleottoesitteen päivämääränä sekä Google Play että Apple App Store veloittavat 30 prosenttia pelin sisäisten
ostoksien tuottamasta liikevaihdosta. Markkinapaikat tekevät tilitykset sekä Yhdysvaltain dollareina että euroina.
Rovion sovelluksen sisäisten ostosten bruttomyynti 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla muodostui
pääasiassa Apple App Storen, Google Playn ja Facebookin suorittamista tilityksistä. Apple App Storen osuus oli
62,4 prosenttia, Google Playn 28,3 prosenttia, Facebookin 7,1 prosenttia ja muiden 2,1 prosenttia.
Teknologia
Teknologiayksikkö
Roviolla on oma teknologiayksikkö, joka tukee analytiikalla pelien kaikkia Flightpath-vaiheita kehittämisestä
käyttäjähankintaan ja monetisaation optimointiin. Teknologiyksikkö tarjoaa Rovion omille pelistudioille
analytiikkajatkumon (sekä reaaliaikaisen että eräpohjaisen), teknistä valvontaa, pelitiimikohtaisia mittaristoja ja
työkaluja erilaisten toimintojen ohjaamiseen (esimerkiksi A/B-testaus, peleissä järjestettävät pelieventit,
pelisisällön kohdentaminen, mainosten monetisaatio ja ristiinmainonta).
Rovio on vuodesta 2011 investoinut kattavasti oman pilvipohjaisen teknologia-alustansa kehittämiseen ja alusta
palvelee Rovion kaikkia pelejä ja pystyy suoriutumaan erittäin tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti miljoonien
käyttäjien aiheuttamista äkillisistä kuormitushuipuista. Tavoitteena alustan kehittämisessä oli tukea Rovion kasvua
teknologisella riippumattomuudella sekä koota Rovion peliportfoliossa käytettävät ominaisuudet
helppokäyttöiseksi, hyvin dokumentoiduksi ja alusta loppuun testatuksi järjestelmäksi, jolla Rovio pystyy
hallitsemaan täysimittaisesti käyttäjätietojaan ja palveluitaan. Tällä hetkellä Rovion 24/7-alusta, jota valvotaan
jatkuvasti, käsittelee jopa 4 miljardia analytiikkatapahtumaa päivässä ja ruuhka-aikaan yli 45 000
ohjelmointirajapintaan (application programming interface, API) tulevaa pyyntöä sekunnissa. Kuukausitasolla
Rovio siirtää jopa kuusi petatavua dataa palveluidensa ja loppukäyttäjiensä välillä. Itse kehitetty aidosti
pilvipohjainen alusta tuo lukuisia etuja. Alusta on skaalautuva, joustava ja vakaa. Vuonna 2016 alustan
käytettävyys, eli palvelun kyky suorittaa haluttuja toimintoja vaadittuna aikana, oli 99,97 prosenttia. Sisäisesti
teknologia-alusta tarjoaa vakioidut työkalut ja teknologiat, joiden ansiosta kehittäjät voivat työskennellä yhdessä
kaikkien pelitiimien välillä ja keskittyä pelien kehittämiseen.
Rovion Games-liiketoimintayksikön Central Technology -tiimi, jota johtaa peliteknologiastrategiasta vastaava
kokenut teknologiajohtaja, tarjoaa Rovion pelistudioille teknistä tukea ja resursseja sekä teknisiä työkaluja ja
131
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palveluja. Tiimissä on 50 työntekijää, ja se tarjoaa yli 60 palvelua. Rovion Central Technology -tiimi ei ainoastaan
kehitä palveluja itse, vaan täydentää omaa palveluvalikoimaa luomalla kumppanuuksia ulkopuolisten
palveluntarjoajien kanssa. Central Technology -tiimi päättää palvelujen sisäisestä tarjoamisesta tai niiden
hankkimisesta kumppanuuksien kautta Yhtiön tarpeiden, tarvittavien taitojen ja riskin perusteella.
Rovion tuleva menestys riippuu sen kyvystä tunnistaa uusien ja kehittyvien teknologioiden käytön yleistyminen
sekä ymmärtää erot teknologisten käännekohtien ja hetkellisten villitysten välillä. Rovio seuraa jatkuvasti
peliteollisuuden uusia ja kehittyviä teknologioita ja teknologisia trendejä (katso myös edellä ” – Strategia –
Pelialustojen ja palvelujen tulevaisuuden tutkiminen pitkän aikavälin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi”).
Muutokset digitaalisissa teknologioissa tarjoavat sisältö- ja viihdeteollisuudelle uusia mahdollisuuksia, joita Rovio
voi hyödyntää. Rovio seuraa uusia ja kehittyviä teknologioita ja teknologisia trendejä osallistumalla
konferensseihin, ylläpitämällä tiiviitä suhteita tutkimuslaitoksiin sekä tutkimalla ja analysoimalla yleisesti
saatavilla olevia tietoja. Rovio etsii kiinnostavia teknologioita, joita se pitää merkityksellisinä ja jotka voivat
vaikuttaa
Rovion
toimintaympäristöön,
kuluttajien
käyttäytymiseen
ja
mobiilipeliteollisuuden
liiketoimintamalleihin erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rovio panostaa tällä hetkellä koneoppimiseen
parantaakseen valmiuksiaan data-analytiikassa entisestään. Rovio käyttää tekoälyä laadunvalvontatestauksissa, ja
Yhtiö tutkii tällä hetkellä mahdollisuuksia käyttää koneoppimista myös pelien kehittämisessä ja aktiivisessa
toimintavaiheessa.
Teknologiapalvelukokonaisuus
Rovion oma teknologiapalvelukokonaisuus kattaa datakeskusten ja pilvipalveluinfrastruktuurin hallintatyökalut,
pelien kehittämisessä käytettävät kehitystyökalut, itse rakennetun ja hallitun analytiikka-alustan, joka käsittelee
miljardeja tapahtumia joka päivä, sekä pelien monetisaatiossa ja ristiinmainonnassa käytettävät datapohjaiset
mittaristot ja toiminnot.
Pilvipalvelut. Rovion pilvipalvelutiimiä käytetään, kun tarvitaan tukea pilvipohjaisten pelipalvelimien
käyttöönotossa, valvonnassa ja skaalaamisessa. Rovio käyttää pitkälle automatisoitua ja vähän ylläpitoa vaativaa
pilvipalvelualustaa, jossa taustapalvelujen käytettävyys on mahdollisimman suuri. Palvelua valvotaan ympäri
vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, ja häiriötilanteessa ylläpitäjät aloittavat ongelmanratkaisun välittömästi.
Rovion tekninen alusta toimii Amazonin pilvipalveluissa (AWS). Rovion alusta on OpenStack-yhteensopiva, jotta
voidaan välttää sitoutuminen yhteen pilvipalveluiden toimittajaan. Roviolla on pelien kehitystiimeille omat Build
and Test -automaatiojärjestelmät, joissa käytetään sekä yksityisiä että julkisia pilvipalveluita.
A/B-testaus. A/B-testaus on menetelmä, jolla verrataan kahta versiota, kuten pelin taso- tai hinnoittelumalleja,
suhteessa toisiinsa sen määrittämiseksi, kumpi toimii paremmin. A/B-testaus on pohjimmiltaan kokeilu, jossa eri
käyttäjäryhmille näytetään kahta tai useampaa muunnelmaa ja tilastollisella analyysilla määritetään, kumpi
muunnelma tuottaa halutun tavoitteen paremmin.
Analytiikka. Analytiikka mahdollista käyttäjien pisteytyksen, arvioinnin ja ennakoimisen peleissä, ja siksi se on
Rovion keskeinen painopistealue. Rovio kerää ja tallentaa käyttäjien käyttäytymistä koskevia tietoja ja käyttää
tällaista sekä määrällistä että laadullista dataa kaikissa pelikehityksen ja aktiivisen toimintavaiheen vaiheissa.
Rovio analysoi kerätyn datan ja päättää, miten saatavilla olevaa dataa voidaan parhaiten hyödyntää ja mihin
toimenpiteisiin ryhdytään. Mobiilipelimarkkinoita, kilpailijoita ja käyttäjiä koskevia tietoja käytetään yhä
enemmän uusien peli-ideoiden tuottamisessa, suunnittelussa ja prototyyppivaiheessa, kun taas määrällistä
käyttäjädataa käytetään suuremmassa määrin avattaessa peli laajaan jakeluun. Lisäksi Rovio käyttää tilastollisia ja
ennakoivia menetelmiä, jotta jo tapahtuneen seuraamisen lisäksi voidaan arvioida pelien päivitysten ja testien
todennäköisimmät seuraukset.
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Seuraava kaavio kuvaa Rovion pelien kehitysprosessia ja analytiikan käyttöä eri vaiheissa:

Rovio on rakentanut kattavat analytiikkavalmiudet ja oman teknologia-alustan tekemällä investointeja kasvun ja
käyttäjien pysyvyyden tukemiseksi. Tässä painotetaan analyyttisten havaintojen hyödyntämistä käyttäjätason
toimenpiteissä. Teknologia-alustan kautta jokaisella pelitiimillä on pääsy peliensä vakiomuotoisiin ja
pelikohtaisiin keskeisiin operatiivisiin tunnuslukuihin mittaristoilla, joita tiimit voivat luoda itse esimerkiksi
pelieventtien luomiseksi kaikille käyttäjille tai vain tietyille kohdesegmenteille sekä pelieventtien ajoittamiseksi
ja hallitsemiseksi. Tärkeimpiä valmiuksia ovat yksittäisen käyttäjän seuraaminen eri alustoilla ja peleissä, sillä tätä
kautta saadaan Rovion päätöksentekoa ja käyttäjähankintainvestointeja ohjaavaa tietoa. Rovion kehittyneiden
analytiikkavalmiuksien avulla aiotaan kohdistaa resursseja segmentointiin, eri pelien käyttäjien tuntemiseen sekä
eniten rahaa käyttävien ja sitoutuneimpien käyttäjien monetisaation lisäämiseen. Rovio pyrkii yhdistämään kaikki
analytiikasta ja monisaatiotekniikoista saadut tiedot ja havainnot liiketoimintansa jokaiseen elementtiin
markkinoinnista kuluttajatuotteisiin asti käyttäjien pysyvyyden ja monetisaation parantamiseksi.
Käyttäjäanalytiikka (sekä määrällinen että laadullinen) auttaa Roviota ymmärtämään, miksi käyttäjät voivat olla
luopumassa pelin käytöstä. Tämän ansiosta voidaan kehittää tehokkaammin käyttäjien pysyvyyttä tukevia
strategioita ja tuotteiden rakennetta. Käyttäjäanalytiikka tukee myös markkinointia mainosten tuottaman
vuorovaikutuksen ja sovelluksen sisäisten virtuaalituotteiden myynnin muodossa. Esimerkiksi jos pelin kehittäjä
pystyy tunnistamaan viraaliset käyttäjät, jotka kasvattavat käyttäjäkuntaa, Rovio voi tarjota sosiaalisen median
sivustoilla palkkioita halutun käyttäytymisen jatkamisen varmistamiseksi. Mobiiliympäristön analytiikka tunnistaa
arvokkaimmat käyttäjät, jotka ovat valmiita ostamaan virtuaalituotteita, suosittelevat peliä eteenpäin tai tuottavat
mainostuloja. Rovio käyttää analytiikkaa tunnistaakseen parhaiten toimivat sisällöt ja kampanjat, jotka on usein
yhdistetty sisällön A/B-testaukseen ja tähän perustuvaan hienosäätöön. Kehittääkseen jatkuvasti
käyttäjäanalytiikkaansa Rovio kehittää uusia työkaluja, kuten hyvin suureen datamäärään perustuva pitkän
aikavälin käyttäjäpysyvyysennuste ja koneoppimiseen perustuva asiakasvaihtuvuusennuste.
Brand Licensing
Rovion Brand Licensing -liiketoimintayksikkö on jaettu kahteen alayksikköön: Consumer Products ja Content
Licensing. Consumer Products -alayksikkö sisältää lisensoidut tuotteet, kuten lelut, vaatteet, elintarvikkeet ja
juomat, lisensoidut promootiot, paikkasidonnaisen viihteen sekä kirjat ja sarjakuvat. Content
Licensing -alayksikkö sisältää Rovion animaatiosisällön, kuten elokuvat ja animaatiosarjat. Brand
Licensing -liiketoimintayksikkö tuo oman osansa Rovion liikevaihtoon ja kannattavuuteen, minkä lisäksi
liiketoimintayksikkö vahvistaa Angry Birds -brändiä tarinankerronnalla sekä monilla fyysisillä ja digitaalisilla
kuluttajakontakteilla. Vuonna 2016 Rovion yli 300 lisenssinhaltijaa myivät noin 250 miljoonaa kuluttajatuotetta,
ja Angry Birds -elokuvalla oli noin 50 miljoonaa132 katsojaa elokuvateattereissa.
Rovio toimii lisensoinnin arvoketjussa lisenssinantajana. Rovio vastaa muun muassa brändin kehittämisestä,
sisältöä koskevien suuntaviivojen ja graafisten ohjeistusten toimittamisesta sekä brändin käytön valvonnasta.
Rovio ja sen lisensointiagentit myyvät lisenssinhaltijoille lisensointioikeuksia Rovion brändeihin, ja Rovio tarjoaa
lisenssinhaltijoille niiden tarvitseman infrastruktuurin sekä back office -tuen. Lisenssinhaltijat valmistavat tuotteita
sekä tuottavat sisältöä, ja tuotekehitys on yhteinen prosessi Rovion kanssa. Tuotteet myydään kuluttajille eri
kanavien kautta, ja Rovio, lisensointiagentit ja lisenssinhaltijat tukevat vähittäismyyjiä markkinoinnilla ja
investoinneilla. Rovio ja lisensointiagentit keräävät lisenssinhaltijoilta vähimmäistakuut, jotka ovat sopimukseen
132

Rovio. PwC, Global entertainment and media outlook 2017–2021, 2017.

113

perustuvia Roviolle taattuja tuottoja, jotka yleensä maksetaan muutamassa maksuerässä, mukaan lukien
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä (ennakkomaksu, advance payment) ja sopimuskauden aikana. Tämän
lisäksi Rovio saa myös ennakkomaksuja (pre-payment) tiettyjen sopimusten allekirjoittamisen yhteydessä, kuten
elokuva- ja paikkasidonnaisen viihteen lisensoimisessa sekä rojalteja prosentteina myynnistä.
Yksittäisten viihdebrändien suosio on usein kausittaista ja ikivihreitä brändejä on vain muutama. 50 suosituinta
viihde- ja hahmobrändiä ovat pääasiassa ikivihreitä tai elokuviin perustuvia. Angry Birds -brändi on selvä
poikkeus tästä, koska se julkaistiin alun perin mobiilipelinä, ja sillä on maailmanlaajuinen, yli 3,7 miljardiin
lataukseen perustuva suuri yleisö sekä korkea bränditunnettuus, jotka mahdollistavat sekä kuluttajatuote- että
sisältölisensointiliiketoiminnan.
Angry Birds -brändillä on monia vahvuuksia lisensoinnissa. Ensinnäkin se on hyvin monipuolinen brändi, jota on
mahdollista käyttää monenlaisissa yhteyksissä, minkä ansiosta Rovio on pystynyt laajentamaan Angry
Birds -brändin monille viihteen osa-alueille. Toiseksi Angry Birds -brändillä on laaja yleisö. Suuri osa pelien
yleisöstä on aikuisia, lisenssituotteet on suunnattu lapsille ja elokuvat perheille, joten brändi kerää laajan yleisön
kaikilla segmenteillä. Yleisö tavoitetaan sekä digitaalisissa kanavissa (esimerkiksi Netflix, Amazon, Nickelodeon,
YouTube ja TV-kanavat) että fyysisissä kanavissa (esimerkiksi vähittäiskaupat, aktiviteettipuistot ja tapahtumat).
Kolmanneksi sähköisen kaupan merkitys kasvaa brändilisensointimarkkinoilla, ja Roviolla on hyvät edellytykset
tämän kehityksen hyödyntämiseen, koska Angry Birds on syntyperäinen digibrändi. Rovion kyky viestiä suoraan
suuren yleisön kanssa, tarjota digitaalisia elämyksiä ja tukea verkkokauppaa (esimerkiksi näkyvyydellä ja
mainonnalla peleissä ja sosiaalisessa mediassa) erottavat Rovion kilpailijoistaan.
Rovio sai hiljattain päätökseen strategiamuutoksen täysimittaiseen lisensointimalliin siirtymisestä (katso ” –
Historia”). Consumer Products -alayksikössä Rovio on kasvattanut lisensointiagenttien ja kumppaneiden roolia
sekä lisensoinut kirjat ja sarjakuvat Kaiken Entertainmentille. Content Licensing -alayksikössä Rovio on siirtynyt
lisensointimalliin ja myynyt Vancouverissa Kanadassa sijainneen TV -animaatiostudionsa. Uuden
lisensointimallin odotetaan parantavan Rovion kannattavuutta ja liiketoiminnan ennustettavuutta. Uuden mallin
ansiosta Rovio pystyy toimimaan paljon aikaisempaa kevyemmällä organisaatiolla. Lisensointimalli myös
vähentää merkittävästi uusien investointien tarvetta, mikä pienentää jatkossa lisensointiliiketoiminnan
taloudellisia riskejä.
Seuraavassa taulukossa esitetään Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto, käyttökate, oikaistu
käyttökate, liikevoitto ja oikaistu liikevoitto ilmoitetuilla ajanjaksoilla. Lisätietoja on kohdassa ”Liiketoiminnan
tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät”.
2017

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)

tuhatta euroa
Liikevaihto
Käyttökate
Oikaistu käyttökate
Liikevoitto
Oikaistu liikevoitto

(tilintarkastamaton)
34 639
11 631
22 362
-930
24 251
-930
4 935
-2 616
6 824
-2 616

2016
2015
1.1.–31.12.
(IFRS)

2015
2014
1.1.–31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton)
32 664
28 580
5 803
-5 894
5 803
-4 671
-1 741
-13 563
-1 741
-12 340

(tilintarkastamaton)
28 580
47 624
-5 464
966
-4 241
1 726
-13 133
-728
-11 910
68

Consumer Products
Consumer Products -alayksikön liikevaihto oli 16,7 miljoonaa euroa eli 30 prosenttia Brand
Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Consumer
Products -alayksikkö käyttää Rovion brändejä (tällä hetkellä ensisijaisesti Angry Birds) fyysisissä tuotteissa, kuten
leluissa, vaatteissa, elintarvikkeissa, juomissa, kirjoissa ja sarjakuvissa, paikkasidonnaisessa viihteessä
(aktiviteettipuistot, live-esitykset ja teemakohteet) sekä digitaalisissa tuotteissa (paitsi pelit), kuten digitaalisissa
emojeissa, joita käytetään suosituissa pikaviestintäalustoissa, esimerkiksi Applen iMessagessa, ja englannin
opiskeluun tarkoitetussa Papagei-sovelluksessa. Consumer Products -alayksikön liikevaihto jakautui 31.12.2016
päättyneellä tilikaudella maantieteellisesti seuraavasti: Pohjois-Amerikka 16 prosenttia, Eurooppa 51 prosenttia,
Aasian ja Tyynenmeren alue 18 prosenttia ja muut alueet 15 prosenttia.
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Rovio käyttää Consumer Products -alayksikössä liiketoimintamallia, jossa Rovio kehittää ja ylläpitää Angry
Birds -brändiä ja luo kysyntää kuluttajatuotteille luomalla sisältöä pelien ja muun viihteen muodossa. Rovio ei
kuitenkaan valmista tai myy mitään kuluttajatuotteita itse. Roviolla on maailmanlaajuinen laadukkaiden
lisensointiagenttien, lisenssinhaltijoiden ja vähittäismyyjien verkosto, joka vastaa brändin myymisestä sekä
tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja myynnistä kuluttajille.
Rovion lisensointiverkosto käsittää maailmanlaajuisesti noin 300 lisenssinhaltijaa ja 23 lisensointiagenttia, jotka
toimivat Rovion laajennettuna myyntiverkostona. Lisenssinhaltijat myivät yli 250 miljoonaa kuluttajatuotetta 120
maassa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Lisensointiagentit edustavat Roviota omilla alueillaan ja vastaavat
brändin myynnistä kuluttajatuotelisensoijille sekä kumppanisuhteiden hoitamisesta lisenssinhaltijoihin ja
vähittäismyyjiin. Rovio kehittää brändistrategiaa, tarjoaa lisensointiagenteille infrastruktuurin ja bränditukea
(esimerkiksi graafiset ohjeistot, kirjastot ja muu tuki), hoitaa suurelta osin tuotteiden hyväksynnän tuotteiden
laadun varmistamiseksi ja tarjoaa back office -palveluja. Lisenssinhaltijan tehtävänä on myydä ja jakaa
valmistamansa tuotteet vähittäismyyjille. Uudessa lisensointimallissa valikoidut lisensointiagentit hoitavat
valtaosan tuotteiden hyväksyntäprosesseista Rovion puolesta omilla alueillaan, minkä ansiosta tuotteiden
hyväksymisprosessi vaatii vähemmän Rovion omia resursseja. Agenttimallin ansiosta Rovio pystyy hallinnoimaan
suurta lisensointiliiketoimintaa maailmanlaajuisesti hyvin kevyellä omalla organisaatiolla.
Lisensointiagentit hoitavat kuluttajatuoteliiketoimintaa kaikissa muissa maissa paitsi Suomessa, jossa Rovio hoitaa
kuluttajatuoteliiketoimintaansa suoraan itse. Lisäksi Rovio hoitaa valikoituja avainasiakkuuksia itse saadakseen
suuremman osuuden liikevaihdosta ja varmistaakseen pitkäaikaiset asiakassuhteet. Rovio pyrkii keskittymään
pääasiassa strategisiin lisenssinhaltijoihin ja kasvattamaan sopimusten kokoa sen sijaan, että lisenssinhaltijoiden
määrää kasvatettaisiin merkittävästi. Kymmenellä suurimmalla lisenssinhaltijalla oli 42 prosentin osuus kaikista
raportoiduista lisenssirojalteista 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Vähittäismyyjät vastaavat tuotteiden myymisestä kuluttajille perinteisissä vähittäiskaupoissa ja sähköisen kaupan
kanavissa. Rovio ja lisensointiagentit tukevat vähittäismyyjien markkinointia ja investointeja. Rovio ja
lisenssinhaltijat tukevat vähittäiskauppojen myyntiä markkinoinnilla ja muilla investoinneilla parhaaksi
katsomallaan tavalla tarpeen mukaan.
Sopimuksen allekirjoittamisesta myynnin aloittamiseen kestää yleensä 6–18 kuukautta riippuen muun muassa
tuotekategoriasta. Tuotteen elinkaari riippuu myyntimenestyksestä, arvioidusta tulevasta kysynnästä ja
tuotekategoriasta.
Consumer Products -alayksikössä liikevaihto saadaan rojalteina, jotka Rovio kerää lisenssinhaltijoiltaan.
Toimialan tyypillinen rojalti on noin 6 prosenttia vähittäismyynnin arvosta 133, ja tyypilliset lisensointisopimukset
sisältävät ehtoja vähimmäistakuista ja ennakkomaksuista. Vähimmäistakuut on usein jaettu etukäteen maksettaviin
maksueriin, mikä pienentää Rovion taloudellista riskiä. Ennakkomaksut liittyvät allekirjoitushetkellä maksettuihin
maksuihin, jotka voivat olla osa vähimmäistakuita tai erillään niistä. Ennakkomaksut ovat yleisempiä
paikkasidonnaisessa viihteessä. Rojaltit raportoidaan tyypillisesti neljännesvuosittain ja kuluttajatuotteita
koskevien lisensointisopimusten sopimuskausi on yleensä 2–3 vuotta. Paikkasidonnaisessa viihteessä
sopimuskausi on tyypillisesti 3–10 vuotta.
Kuluttajatuotteiden lisensointi
Rovio tärkeimmät tuotekategoriat kuluttajatuotteiden lisensoinnissa ovat lelut, pukeutuminen, elintarvikkeet,
juomat ja promootiot. Leluihin lukeutuvat rakennussarjat ja muut lelut, keräilyhahmot, lautapelit, pelikortit ja
pehmolelut. Pukeutumiseen lasketetaan vaatteet, jalkineet, päähineet ja asusteet, kuten laukut. Elintarvikkeet ja
juomat muodostuvat makeisista, välipaloista, maitotuotteista, virvoitusjuomista, vesistä ja mehuista. Rovio tekee
myös yhdessä tunnettujen kuluttajabrändien kanssa promootioita sekä lyhytaikaisia markkinointikampanjoita.
Paikkasidonnainen viihde
Paikkasidonnainen viihde on lupaava kategoria kuluttajatuotteissa, ja Rovio keskittyy tähän osa-alueeseen
aktiviteettipuistoilla. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä eri puolilla maailmaa on kymmenen Angry
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Birds -aktiviteettipuistoa ja suunnitteilla on avata yksi uusi puisto. Aktiviteettipuistot tukevat Angry Birds -brändiä
ja tuovat vakaata pitkäaikaista liikevaihtoa.
Kirjat ja sarjakuvat
Kirjat, sarjakuvat sekä kuva- ja värityskirjat vahvistavat Angry Birds -brändiä tarinankerronnan avulla. Kaiken
Kustannus, joka oli aikaisemmin Rovion konserniyhtiö, perustettiin vuonna 2016 jatkamaan Rovion
kirjaliiketoimintaa sekä kehittämään ja myymään uusien tarinoiden, maailmojen ja hahmojen julkaisuja. Vuonna
2017 Rovion tytäryhtiö Dark Matter Oy myi omistamansa Kaiken Kustannuksen Kaiken Entertainmentille, eikä
Rovio enää omista yhtään Kaiken Kustannuksen osaketta. Kaiken Kustannus jatkaa kuitenkin Rovion kumppanina
toimien Angry Birds -brändin päälisenssinhaltijana kirjojen ja sarjakuvien kustantamisessa. Kaiken Kustannus
toimii yhteistyössä yli 20 kirjakustantajan kanssa maailmanlaajuisesti yli 30 kielellä ja laajentaa näin ollen Angry
Birds -brändiä fyysisillä ja digitaalisilla kirjoilla.
Eri puolilla maailmaa toimivat kustantajakumppanit ovat perustaneet julkaisuohjelmia, kirja-, lehti- ja
sarjakuvasarjoja, joissa kerrotaan Angry Birdsin ja Angry Birds -elokuvan maailmojen tarinaa.
Content Licensing
Content Licensing -alayksikön liikevaihto oli 39 miljoonaa euroa eli 70 prosenttia Brand
Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Content
Licensing -alayksikkö pyrkii kehittämään Rovion Angry Birds -brändiä edelleen, lisäämään brändisitoutumista
tarinankerronnan avulla, kasvattamaan Rovion tuotteiden kysyntää koko liiketoimintaportfoliossa sekä
laajentamaan Rovion brändien yleisöä. Content Licensing -alayksikköön kuuluvat Angry Birds -elokuva ja sen
jatko-osa sekä animaatiosarjat. Rovio on toteuttanut liiketoiminnassaan strategisen muutoksen siirtymällä omasta
sisällöntuottamisesta lisensointimalliin, jossa lisenssinhaltija rahoittaa, tuottaa ja myy sisällön jakelijoille.
Rovio toimii Content Licensing -alayksikön liiketoiminnassa lisenssinantajana. Brändi joko lisensoidaan
lisenssinhaltijalle tai oikeudet myydään jakeluagentin kautta. Lisenssinhaltija rahoittaa, tuottaa ja myy sisällön
jakelijoille, kuten elokuvateattereille, televisioyhtiöille, digitaalisille kanaville ja jälleenmyyjille. Jakeluagentti
myy maailmanlaajuisesti levitysyhtiöille oikeuksia olemassa oleviin animaatiosisältöihin. Liikevaihto muodostuu
lipputuloista, mainoksista, tilauksista sekä tuotteiden myynnistä ja vuokraamisesta. Tyypillisesti Rovio saa
lisenssitulon, joskus vähimmäistakuun ja rojaltimaksuja, jotka voivat jatkua yli 10 vuotta, vaikka suurin osa
rojalteista kerätäänkin ensimmäisten vuosien aikana.
Elokuvat
Vuonna 2013 Rovio aloitti Angry Birds -elokuvan tuotannon ja allekirjoitti jakelu- ja tuotantosopimukset Sony
Pictures Entertainment -konserniin kuuluvien Columbia Pictures Industries Inc:n ja Sony Pictures Imageworks,
Inc:n kanssa koskien Angry Birds -elokuvaa, joka sai ensi-iltansa toukokuussa 2016. 3D-animaatioelokuvan
rahoituksesta, kehityksestä ja tuotannosta vastasi Rovio, ja Columbia Pictures Industries Inc vastasi elokuvan
maailmanlaajuisesta jakelusta ja markkinoinnista Rovion rahoittamana kun taas Sony Pictures Imageworks, Inc
vastasi elokuvan käytännön toteutuksesta kuten esimerkiksi animoinnista suurimmaksi osaksi. Rovio halusi
rahoittaa elokuvan kokonaan itse muun muassa säilyttääkseen täydellisen luovan kontrollin elokuvan kehityksessä.
Rovio perusti konserniyhtiöidensä kautta tuotantoa varten kaksi elokuvastudiota: yhden Los Angelesiin
Yhdysvaltoihin ja toisen Vancouveriin Kanadaan. Elokuva elävöitti tutut Angry Birds -hahmot antamalla niille
kädet, jalat ja äänen sekä luomalla niiden ympärille kokonaan uuden Angry Birds -maailman. Elokuva kehitti
pelihahmoja edelleen ja kertoi Angry Birdsin tarinan eli miten vihaisten lentokyvyttömien lintujen ja vihreiden
possujen välinen konflikti syntyi.
Toukokuussa 2016 ensi-iltansa saanut elokuva on julkaistu 88 maassa. Se oli ensi-iltaviikonloppunaan katsotuin
elokuva Yhdysvalloissa ja Kiinassa (ja yhteensä 50 maassa), ja se oli Kiinassa kaikkien aikojen kolmanneksi suurin
ulkomainen animaatioelokuva lipputuloilla mitattuna (76 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)134 vuoden 2016

134

Box Office Mojo.

116

loppuun mennessä. Elokuva tuotti maailmanlaajuisina lipputuloina hieman alle 350 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria, josta 108 miljoonaa muodostui Yhdysvalloissa.135
Elokuva auttoi laajentamaan Angry Birdsin yleisöä ja lisäämään brändin kysyntää. Suorien lipputulojen ja muiden
elokuvan levitykseen perustuneiden tuottojen lisäksi (esimerkiksi suoratoisto ja televisio) elokuva edisti ja edistää
edelleen Angry Birds -kuluttajatuotteiden myyntiä. Elokuvan markkinointi tuki myös Gamesliiketoimintayksikköä kasvattamalla DAU-lukua ja pienentämällä käyttäjähankinnan kustannuksia.
Elokuvan menestys mahdollistaa jatko-osien ja spin-off-sarjojen luomisen. Toukokuussa 2017 Rovio ilmoitti
yhdessä Columbia Pictures Industries Inc:n ja Sony Pictures Entertainmentin kanssa Angry Birds -elokuvan jatkoosan julkaisemisesta syyskuussa 2019 (katso “ – Olennaiset sopimukset – Studiolisensointisopimus Columbia
Pictures Industries Inc:n kanssa”). Jatko-osan tuotannossa käytetään lisensointimallia, jossa Rovio lisensoi
oikeudet Angry Birds –brändiin, mutta ei enää itse jatkossa investoi elokuvan tuotantoon eikä osallistu
jakelukustannuksiin, toisin kuin ensimmäisessä Angry Birds -elokuvassa. Jatko-osa tulee perustumaan samoihin
hahmoihin kuin ensimmäinen elokuva, ja lisensointimallista huolimatta Roviolla on tietyssä määrin mahdollisuus
vaikuttaa muun muassa elokuvan tarinaan ja avainhenkilöiden valintaan. Tuottojen ajallisen jakauman odotetaan
vastaavan ensimmäistä Angry Birds -elokuvaa, mutta koska Rovion saama liikevaihto perustuu rojalteihin, jatkoosan tuottopotentiaali on pienempi Rovion kannalta. Rovion taloudellinen alkuinvestointi jatko-osaan on kuitenkin
pienempi, mikä alentaa myös siitä saatavaan voittoon ja rahavirtaan liittyviä riskejä merkittävästi.
Animaatiosarjat
Roviolla on neljä alkuperäistä Angry Birds -animaatiosarjaa: Angry Birds Toons (kaudet 1–3), Angry Birds Stella
(kaudet 1–2), Piggy Tales (kaudet 1–4) ja Angry Birds Blues, joissa on yhteensä yli 250 lyhyttä animaatiojaksoa
ja yli 1 200 minuuttia sisältöä. Sarjoja levitetään maailmanlaajuisesti erilaisten lähetyskanavien kautta (esimerkiksi
television maksu- ja ilmaiskanavat, video-on-demand -palvelut (VOD)136 ja digitaaliset myyntivideot (electronic
sell-through, EST)137 sekä tilaajapohjaiset suoratoistopalvelut, kuten Netflix) sekä YouTubessa. Rovion sisällön
jakeluagentti vastaa oikeuksien myymisestä levitysyhtiöille maailmanlaajuisesti. Kaikkiaan Angry
Birds -animaatiosisällöllä, mukaan lukien animaatiosarjat sekä peli- ja markkinointivideot, on ollut yhteensä yli
10 miljardia katselukertaa pelkästään YouTubessa ja ToonsTV:ssä 30.6.2017 mennessä. Rovion sisältöä tarjotaan
maksu- ja ilmaiskanavilla 63 maassa eri puolilla maailmaa.138 Rovio ei suunnittele oman sisällön tuottamista
tulevaisuudessa, mutta se harkitsee uuden animaatiosisällön kehittämistä lisensointimallin mukaisesti.
Myynti ja markkinointi
Rovio on syntyperäinen digitaalinen yhtiö ja siksi brändin edistäminen digitaalisissa kanavissa, kuten
mobiilipeleissä, internetissä, sosiaalisessa mediassa, videopeleissä, video-on-demand -palveluissa, YouTubessa ja
sähköisessä kaupassa on luontaista brändille ja tukee brändimielikuvaa kohdeyleisön keskuudessa. Lisäksi Rovio
on suorassa vuorovaikutuksessa kuluttajiin B2C-markkinoinnin avulla, jota käytetään Rovion
markkinointitoimenpiteisiin, kuluttajatuotteiden myynnin kasvattamiseen ja Rovion tuotteiden ja sisällön
ristiinmainontaan. Brand Licensing -liiketoimintayksikön markkinointitoimenpiteet myös pienentävät Rovion
Games-liiketoimintayksikön käyttäjähankinnan kustannuksia ja auttavat saamaan uusia käyttäjiä orgaanisesti.
Rovion Brand Licensing -liiketoimintayksikön markkinointityökalut kattavat mainonnan sosiaalisessa mediassa,
mainonnan Angry Birds -peleissä, sähköiseen kauppaan liittyvän yhteistyön Amazonin, Alibaban ja muiden
verkkokauppojen kanssa, osallistumisen perinteisille myyntimessuille sekä muun suhdetoiminnan. Rovio ja/tai sen
lisensointiagentit keräävät kuluttajatuotelisensseistä myyntipohjaisia maksuosuuksia markkinointirahastoon, jolla
tuetaan lisenssituotteiden myyntiä ja markkinointia alueella, jolla maksuosuudet on kerätty. Rovio sekä sen
lisensointiagentit ja lisenssinhaltijat investoivat yhdessä kuluttajamarkkinointiin ja näkyvyyteen myyntipisteissä
Angry Birds -tuotteiden kysynnän kasvattamiseksi. Rovion osalta nämä investoinnit ovat suhteellisen pieniä.
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Video-on-demand -palvelut ovat palveluja, joissa käyttäjä tilaa katsottavakseen videosisältöä internetin välityksellä. Videon katsomisesta
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Lisensointiagentit vastaavat pääosin kuluttajatuotteiden lisenssien myynnistä lukuun ottamatta avainasiakkaita,
joita Rovio palvelee itse. Brändilisensointiliiketoimintansa optimoimiseksi Rovio on kehittänyt ERP-järjestelmän,
jolla hallitaan koko prosessia myyntikanavasta tuotteiden hyväksyntään, raportointiin ja laskutukseen. Kaikki tämä
toteutetaan integroituna palveluna käyttäen Salesforce-alustaa. Agenttimallin ja hyvin järjestetyn myyntiprosessin
ansiosta Rovio pystyy tarvittaessa laajentamaan liiketoimintaansa merkittävästi kasvattamatta operatiivisia tai
investointikustannuksia esimerkiksi lisäämällä portofolioon uusia brändejä.
Hatch Entertainment
Rovio perusti Hatch Entertainmentin vuonna 2016. Tällä hetkellä Rovio omistaa 80 prosenttia. Hatch
Entertainmentista, ja Hatch Entertainmentin avainhenkilöstö omistaa loput 20 prosenttia. Hatch Entertainmentilla
on oma johtoryhmä ja hallintorakenne, eikä se vaadi Rovion johdon panosta. Hatch Entertainment raportoidaan
osana Muut-segmenttiä.
Hatch Entertainmentin kehittämä Hatch on uusi tapa pelata mobiilipelejä. Hatch on mobiilipelien
suoratoistopalvelu, jossa käyttäjien ei tarvitse ladata, asentaa tai päivittää pelejä. Hatchin suunniteltu
liiketoimintamalli perustuu maksulliseen ja mainoksien varassa toimivaan ilmaiseen tilausmalliin. Hatch ei tarjoa
sovelluksen sisäisiä ostoksia, vaan käyttäjien monetisaatio perustuu maksullisiin tilauksiin ja
mainosrahoitteisuuteen. Hatchin käyttäjille maksuton mainosrahoitteinen vaihtoehto tarjoaa helpon ja nopean
tavan kokeilla palvelua. Maksullisessa tilausversiossa käyttäjät saavat premium-kokemuksen, jossa on erityistä
sisältöä ja uusia ominaisuuksia, mutta ei mainoksia.
Hatch on rakennettu pelien sosiaalisen näkökulman ympärille. Käyttäjät voivat pelata kaikkia pelejä yhdessä sekä
jakaa ja kommentoida pelipätkiä sosiaalisessa mediassa. Hatchin jaetussa yksinpelitilassa mikä tahansa yksinpeli
voidaan muuttaa monipelikokemukseksi. Esimerkiksi jos käyttäjä ei pääse etenemään tietyltä tasolta, hän voi
kutsua ystävän mukaan peliin ja luovuttaa tälle pelin hallinnan, jolloin ystävä voi auttaa häntä suorittamaan tason.
Hatch tarjoaa pelien kehittäjille jakelualustan, jonka ansiosta ne voivat keskittyä yksinomaan pelin kehittämiseen
tarvitsematta miettiä pelien monetisaatiota. Kehittäjät saavat tyypillisesti 70 prosentin osuuden
nettoliikevaihdosta.139 Hatchin beta-versio on ollut saatavilla Suomessa kaikille Android-käyttäjille 22.8.2017
lähtien. Hatch Entertainment on tehnyt sopimuksia yli 200 pelin julkaisemisesta yli 80 pelinkehittäjän ja julkaisijan
kanssa (esimerkiksi Bandai Namco, Ubisoft, GungHo, Taito, Frogmind ja Rovio), ja Hatch Entertainment etsii
jatkuvasti uusia kumppaneita liittymään Hatchiin.
Brändinhallinta
Rovio on muodostanut sisäisen bränditiimin Angry Birds -brändin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi pitkällä
aikavälillä. Rovio uskoo, että strateginen pitkän aikavälin suunnittelu on yksi tapa saavuttaa Angry Birds -brändin
visio pysyä yhtenä markkinoiden suosituimmista hahmobrändeistä. Tiimillä on myös useita muita tavoitteita, ja se
vastaa muun muassa pitkän aikavälin brändi- ja sisältösuuntaviivoista sekä Games- ja Brand
Licensing -liiketoimintayksiköiden brändiohjeistuksesta, joka auttaa sekä sisäisiä että ulkoisia sidosryhmiä
käyttämään brändiä oikein. Lisäksi tiimi kehittää ja ylläpitää brändikäsikirjaa, jossa esitetään yleiset ohjeet Angry
Birds -brändin käyttämiselle ja joka mahdollistaa nopean päätöksenteon brändiin liittyvissä asioissa.
Bränditiimi johtaa brändien kokonaisvaltaista kehittämistä pitkällä
lisäksi se edistää luovaa vapautta liiketoimintayksiköissä, jotka
liiketoimintayksikkö vastaa peleihin liittyvistä asioista, kuten
Licensing -liiketoimintayksikkö ohjaa osa-alueita, jotka eivät
kuluttajatuotteita.

aikavälillä koko konsernin tasolla, minkä
vastaavat omista osa-alueistaan. GamesGames-suuntaviivoista, kun taas Brand
liity peleihin: sisällön lisensointia ja

Bränditiimin jäsenillä on yhteensä yli 44 vuoden kokemus Angry Birds -brändistä. Tiimi muodostuu Games- ja
Brand Licensing -liiketoimintayksiköiden sekä konsernitoimintojen valituista henkilöistä, joilla on monipuolinen
tausta ja osaaminen luovasta toiminnasta liiketoimintaan. Tiimiä johtaa Brand Licensing -liiketoimintayksikön
johtaja.
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Uusien immateriaalioikeuksien kehittäminen
Rovio pitää uusien immateriaalioikeuksien kehittämistä tärkeänä pitkän aikavälin kasvulleen, koska sillä voidaan
monipuolistaa brändiportfoliota, houkutella uusia yleisöjä ja laajentua uusille liiketoiminta-alueille, kuten uusiin
pelityyppeihin. Roviolla on kolme tapaa saada uusia immateriaalioikeuksia: sisäinen kehittäminen, kumppanuudet
ja yritysjärjestelyt.
Sisäinen kehittäminen on Rovion uusien immateriaalioikeuksien strategian painopiste. Rovio kehittää tällä
hetkellä uusia immateriaalioikeuksia ainoastaan Games-liiketoimintayksikössään, jonka viidestä pelistudiosta
neljä kehittää pelejä uusien immateriaalioikeuksien pohjalta (lisätietoja edellä kohdassa ” – Liiketoimintayksiköt –
Games – Pelityyppikohtaiset pelistudiot”). Ainoastaan Rovion massiivisiin monen pelaajan mobiilisti pelattaviin
verkkopeleihin erikoistunut studio keskittyy yksinomaan uusiin immateriaalioikeuksiin perustuviin peleihin, kun
taas ritsapelistudio keskittyy yksinomaan Angry Birds -peleihin. Sisäisen kehittämisen ensisijainen tavoite on
kehittää free-to-play-peli, jolla on mahdollisuudet päästä eniten tuottavien pelien joukkoon, eikä keskittyä uusien
immateriaalioikeuksien luomiseen. Jos kehitetystä pelistä tulee huippusuosittu ja se saa suuren yleisön, ja tarve
uudelle viihdemuodolle, kuten televisiosarjalle, elokuvalle tai kuluttajatuotteille on suuri, Rovion Brand
Licensing -liiketoimintayksikkö alkaa työstää mahdollisuuksia kattavan kumppaniverkostonsa ja valmiuksiensa
avulla. Erityisesti animaatiosisältö on tehokas tapa laajentaa yleisöä ja kehittää immateriaalioikeuksia
tarinankerronnan kautta. Kuluttajien entistä laajempi ja syvempi kohtaaminen pidentää immateriaalioikeuksien
elinkaarta ja lopulta immateriaalioikeudet kehittyvät brändiksi, jolla on mahdollisuudet pitkäaikaiseen
arvonluomiseen. Viimeisin hyvin menestynyt sisäinen uusien immateriaalioikeuksien kehitysprojekti on Battle
Bay, joka julkaistiin toukokuussa 2017.
Kumppanuudet ovat toinen tapa kehittää uusia immateriaalioikeuksia. Kumppanuuksien avulla Rovio voi
hyödyntää olemassa olevaa brändiä ja/tai immateriaalioikeuksia, joita se ei voi tai halua hankkia itselleen, mutta
jotka mahdollisesti luovat arvoa Roviolle. Games-liiketoiminnassa kumppanuudet vakiintuneiden ja tunnettujen
immateriaalioikeuksien kanssa tarjoavat usein immateriaalioikeuksien tai niiden omistajan ostamista paremman
vaihtoehdon, ja lisäksi ne voivat alentaa käyttäjähankinnan kustannuksia. Brand Licensing -liiketoimintayksikössä
Rovio pyrkii käyttämään nykyisiä valmiuksiaan ja kumppaniverkostoaan lisätäkseen uusien
immateriaalioikeuksien varantoa tehokkaasti. Rovio on hiljattain solminut kumppanuuden esiopetukseen liittyvän
Kit^n^Kate-immateriaalioikeuden omistavaan Toonboxiin rakentaakseen Kit^n^Katelle maailmanlaajuisen
lisensointiohjelman (Kiinaa lukuun ottamatta).
Myös integroivat yritysostot ovat yksi Rovion uusien immateriaalioikeuksien hankkimisen vaihtoehto pääasiassa
Games-liiketoimintayksikön tarpeisiin. Jos hankitulla immateriaalioikeudella on lisensointipotentiaalia, Brand
Licensing -liiketoimintayksikkö alkaa kehittää lisensointiohjelmaa.
Immateriaalioikeudet
Rovion tärkeimmät immateriaalioikeudet liittyvät Angry Birds -brändiin (kuten ANGRY BIRDS -sanamerkki,
Angry Birds -hahmot, yksittäisten pelien nimet sekä tekijänoikeudet Angry Birds -elokuvaan ja Angry
Birds -animaatiosarjaan ja niiden elementteihin, sekä muuhun sisältöön). Rovio on luonut muitakin
immateriaalioikeuksia, kuten Battle Bay ja Nibblers. Rovion immateriaalioikeuksiin kuuluvat myös muun muassa
sovelluskuvakkeet, pelielementit, ohjelmistokoodi, patentoitu teknologia ja liikesalaisuudet, joita Rovio käyttää
peliensä kehittämisessä ja esimerkiksi niiden sovittamisessa eri alustoille.
Angry Birds -brändi ja siihen liittyvät hahmot on rekisteröity kattavasti tavaramerkeiksi useimmissa maissa
Afrikan manteretta lukuun ottamatta. Ennen Angry Birds -elokuvan julkaisemista toukokuussa 2016 tehtiin uudet
hakemukset elokuvan päähahmoista, koska niiden ulkoasu poikkeaa olennaisesti alkuperäisten mobiilipelien
perinteisistä hahmoista. ANGRY BIRDS -sanamerkki ja erilaiset hahmot on rekisteröity 15–25 luokassa.140
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Maailman henkisen omaisuuden järjestö (World Intellectual Property Organization, WIPO) hallinnoi tavaramerkkien rekisteröinnissä
käytettävää tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä luokitusta (nk. Nizzan luokitus), joka on otettu käyttöön useissa maissa. Nizzan luokitus
sisältää 45 luokkaa, joista luokat 1–34 on varattu tuotteille ja luokat 35–45 palveluille. Jokaisella luokalla on otsikko, joka antaa yleiskuvan
luokkaan kuuluvista tuotteista tai palveluista.

119

Hakemuksia on hylätty suhteellisen vähän, ja lukuun ottamatta vilpillisten rekisteröintien Kiinassa asettamia
haasteita useimmat Angry Birdsiin liittyvät immateriaalioikeudet on rekisteröity vaikeuksitta.
Tyypillisesti kaikkien uusien pelien nimet rekisteröidään tavaramerkkeinä Rovion päämarkkinoilla. Kaikkien
muiden immateriaalioikeuksien, kuten nimien, iskulauseiden, logojen ja hahmojen rekisteröintiä harkitaan aina
huolellisesti, ja kustannussyistä rekisteröinti tehdään yleensä vain silloin, jos uutta immateriaalioikeutta käytetään
tavaramerkin tapaan, kuten uuden brändin nimenä. Rovio on laatinut sisäiset tavaramerkkiohjeet, joissa on
tarkastuslistat liiketoiminnan omistajia varten, ja järjestänyt sisäistä koulutusta immateriaalioikeuksien
merkityksestä Roviolle sen varmistamiseksi, että kaikki työntekijät ovat tietoisia immateriaaliasioista ja
ilmoittavat immateriaalioikeuksiin liittyvästä kehityksestä lakiasianosastolle hyvissä ajoin ennen julkaisemista.
Roviolla on myös kirjallinen verkkotunnuspolitiikka.
Tavaramerkkien rekisteröintiä hallinnoidaan sisäisesti, ja yleensä se alkaa Euroopan unionin teollisoikeuksien
virastoon (”EUIPO”) tehtävästä hakemuksesta luokissa 9, 16, 25, 28 ja 41. Tavaramerkkihakemus tehdään juuri
ennen pelin julkaisemista, jotta julkisesti saatavilla oleva hakemus ei paljastaisi uuden pelin nimeä liian aikaisin.
Lisäksi tämä strategia mahdollistaa kuuden kuukauden ensisijaisuusjakson täyden hyödyntämisen. Pelin
menestystä ja suosiota seurataan tarkasti tämän jakson aikana ja jakson loppupuolella päätetään, mitkä muut maat
otetaan mukaan EU:n lisäksi. Valituissa maissa tehdään tämän jälkeen hakemus Madridin pöytäkirjan mukaisesti.
Rekisteröinti tehdään pääsääntöisesti myös Yhdysvalloissa, Kiinassa, Venäjällä, Etelä-Koreassa ja Japanissa.
Tavaramerkit ovat Rovion tärkein immateriaalioikeuksien suojaamismenetelmä. Tämä johtuu Rovion
liiketoimintamallista, joka keskittyy uusien mobiilipelien kehittämiseen ja immateriaalioikeuksien lisensointiin
luotettaville kumppaneille. Koska Rovion lisenssinhaltijat valmistavat ja myyvät hyvin monenlaisia
kuluttajatuotteita, tavaramerkit ovat joustava ratkaisu, koska ne on helppo sijoittaa erimuotoisiin ja kokoisiin
tuotteisiin sekä niiden pakkauksiin.
Kolmansien osapuolten tekemiä tavaramerkkihakemuksia seurataan päivittäin ja Rovio vastustaa kaikkia
oikeuksiaan loukkaavia hakemuksia. Rovio on aggressiivisesti vastustanut sekä Yhdysvalloissa että EUIPO:ssa
kaikkia luokassa 9 tehtyjä hakemuksia, joissa tavaramerkki alkaa sanalla ”angry”. Tämän tuloksena luokka 9 on
onnistuttu pitämään kaikilla alueilla puhtaana angry-pohjaisista ulkopuolisista tavaramerkeistä, mikä on auttanut
estämään Angry Birds -brändin laimentumista. Lisäksi sana ”angry” on Yhdysvalloissa luokassa 9 mobiilipeleihin
rekisteröity sanamerkki.
Tavaramerkkien lisäksi Rovio yleensä rekisteröi tekijänoikeudet uusiin hahmoihin, kun tällainen rekisteröinti on
mahdollista, pääasiassa Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Tekijänoikeudet kaikkiin sekä peliin että elokuvaan
perustuviin Angry Birds -päähahmoihin (mukaan lukien Hatchlingit) on rekisteröity molemmilla alueilla. Rovio
tukeutuu tekijänoikeuksien rekisteröintiin erityisesti Kiinassa vastustaakseen tavaramerkkien rekisteröintejä, joita
kolmannet osapuolet pyrkivät tekemään vilpillisessä mielessä tai jäljitelmien perusteella.
Immateriaalioikeudet ovat tärkein omaisuuserä Rovion kaltaisissa yhtiöissä, joilla ei ole perinteisiä omaisuuseriä,
kuten kiinteistöjä tai tehtaita. Siksi Rovion immateriaalioikeusstrategian lähtökohtana on hallita
immateriaalioikeusportfoliota sisäisesti niin laajasti kuin mahdollista, jotta voidaan muun muassa tunnistaa
nopeasti uudet immateriaalioikeudet, jotka pitää suojata. Rovion lakiosastolla asiaan perehtynyt henkilö vastaa
sekä immateriaalioikeuksia koskevista oikeudenkäynneistä että Rovion oikeuksien täytäntöönpanosta taisteltaessa
väärennöksiä vastaan maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Vakiintuneiden ulkopuolisten neuvonantajien verkosto
avustaa päivittäisessä työssä immateriaalioikeusportfolion pitämiseksi ajan tasalla ja merkityksellisenä sekä
immateriaalioikeuksien puolustamisessa.
Rovio suhtautuu hyvin vakavasti immateriaalioikeuksiensa suojaamiseen väärennöksiltä, jotta voidaan suojata
tärkeää Angry Birds -brändiä ja muita brändejä sekä niitä hyödyntäviä lisenssinhaltijoita ja kumppaneita. Sekä
online- että offline-seurantaa painotetaan voimakkaasti. Rovion tärkeimmät tavaramerkit on kirjattu
tulliviranomaisille useilla alueilla, esimerkiksi EU:ssa ja Yhdysvalloissa, ja takavarikoidut väärennökset
toimitetaan yleensä tuhottaviksi. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Kiinassa Rovio on myös aktiivisesti nostanut
kanteita immateriaalioikeuksiensa loukkaajia vastaan ja saanut tällä perusteella korvauksia. Online-seurannassa
Rovio käyttää ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka valvoo jatkuvasti noin 100:aa markkinapaikkaa eri puolilla
maailmaa ja pyrkii aktiivisesti poistamaan kaikki tunnistetut väärennökset. Rovio välttää lisenssien myöntämistä
immateriaalioikeuksia loukanneille.
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Suurin osa Rovion uusista peleistä on rakennettu kaupallisesti saatavilla olevalle unity-pelialustalle. Rovio kehittää
myös pelejä ja niiden palveluja käyttäen erilaisia ohjelmointikieliä, kuten Objective-C, Swift, Java, C++, C#.
Rovio omistaa tekijänoikeudet ohjelmakoodiin, jonka se on kehittänyt itse tai jonka ulkopuolinen pelistudio on
kehittänyt Roviolle alihankintana. Rovio hallitsee pääsyä itse kehittämäänsä teknologiaan tekemällä salassapitoja kehityssopimuksia kolmansien osapuolten kanssa sekä keksintösopimuksia työntekijöidensä, kumppaneidensa
ja alihankkijoidensa kanssa. Rovio pyrkii siirtämään työsopimuksin itselleen kaikki oikeudet työntekijöidensä työn
tuloksiin. Ulkopuolisen kehittäjän liiketoimintamallista riippuen Rovion julkaisema peli voi kuitenkin perustua
ulkopuolisen kehittäjän kehittämään olemassa olevaan peliin ja olla tämän omaisuutta. Rovio myöntää kehittäjälle
rajoitettuja oikeuksia omiin immateriaalioikeuksiinsa, jotta kehittäjä voi kehittää Rovion brändeihin perustuvan
pelin. Rovio hoitaa pelin julkaisemisen ja jakelun. Olemassa oleva peliteknologia, koodipohja ja niihin liittyvät
immateriaalioikeudet voivat olla tämän kehittäjän omaisuutta. Rovio on jossain määrin riippuvainen ulkopuolisista
kehittäjistä olemassa olevan koodin ylläpidossa, tukemisessa ja päivittämisessä.
Vaikka Rovio on luonut suurimman osan käyttämistään immateriaalioikeuksista, Rovio on myös rakentanut
kumppanuuksia muiden pelejä kehittävien yhtiöiden kanssa. Tällaisissa tapauksissa Rovio joko omistaa
tekijänoikeudet (ja muut immateriaalioikeudet) ulkopuolisen osapuolen kehittämään/ohjelmoimaan peliin tai on
lisensoinut kyseiseltä pelikehittäjältä tarvittavat oikeudet peliin ja sen käyttämiseen (mukaan lukien
immateriaalioikeudet). Rovion tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien omistusta ei
ole siirretty ulkopuoliselle kehittäjälle, vaan heille lisensoidaan tarvittaessa käyttöoikeus Rovion pelinkehitystä
varten.
Vuokrakiinteistöt ja ympäristö
Rovio harjoittaa toimintaansa vuokratiloissa. Rovio vuokraa 5 700 neliömetriä toimistotilaa Espoossa (Suomi),
jossa Rovion pääkonttori sijaitsee. Pelistudioitaan varten Roviolla on 1 000 neliömetriä vuokratilaa Tukholmassa
(Ruotsi) ja 200 neliömetriä Lontoossa (Iso-Britannia). Lisäksi Rovio vuokraa toimistotilaa Shanghaissa (Kiina) ja
Los Angelesissa (Yhdysvallat). Rovion toimintaan ei liity merkittäviä ympäristönäkökohtia.
Henkilöstö
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Roviolla on 400 työntekijää, joista noin 79 prosenttia työskentelee
Games-liiketoimintayksikössä, noin 9 prosenttia Brand Licensing -liiketoimintayksikössä ja noin 4 prosenttia
Hatch Entertainmentissa. Loput noin 9 prosenttia työskentelevät muissa toiminnoissa ja hallinnossa. Roviolla oli
474 työntekijää 31.12.2016, 542 työntekijää 31.12.2015 ja 813 työntekijää 31.12.2014. Roviossa on toteutettu
muodonmuutos yksinomaan peleihin keskittyvästä yhtiöstä pelit etusijalle asettavaksi yhtiöksi, ja osana tätä
kehitystä Rovio on toteuttanut useita uudelleenjärjestelyjä toimintojensa virtaviivaistamiseksi. Henkilöstömäärää
on sopeutettu uuden liiketoimintarakenteen ja uuden liiketoimintamallin mukaisesti.
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Roviolla on 345 työntekijää Suomessa ja 55 työntekijää Suomen
ulkopuolella. Silti vain 65 prosenttia Rovion työntekijöistä on suomalaisia, koska Rovio vetää puoleensa osaajia
kaikkialta maailmasta. Rovion toimialalle tyypilliseen tapaan enemmistö Rovion henkilöstöstä, eli 73 prosenttia,
on miehiä.141 Suurin osa Rovion työntekijöistä on alle 45 vuotta vanhoja: 47 prosenttia työntekijöistä on alle 35vuotiaita ja 45 prosenttia on 35–45-vuotiaita. Rovio on laatinut tasa-arvosuunnitelman, jonka mukaan työnantajan
ja työntekijöiden edustajia sisältävä yhteistapaaminen arvioi tasa-arvotilanteen vuosittain. Tasa-arvosuunnittelulla
pyritään ehkäisemään syrjintää sukupuolen, iän, kansalaisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen,
vanhemmuuden tai minkään muun syyn perusteella.
Rovio on alentanut Roviosta riippumatonta henkilöstön vaihtuvuutta onnistuneiden HR-käytäntöjen ansiosta.
Roviosta riippumaton henkilöstön vaihtuvuus oli 9,6 prosenttia 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella verrattuna
10,8 prosenttiin 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Lisäksi Roviosta riippumaton henkilöstön vaihtuvuus oli 3,2
prosenttia 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 5,7 prosenttiin 30.6.2016 päättyneellä
kuuden kuukauden jaksolla.142
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Henkilöstön sukupuolijakauma tämän Listalleottoesitteen päivämääränä: naisia 27 prosenttia ja miehiä 73 prosenttia.

142

Ilman määräaikaisia työntekijöitä ja yhteistoimintaneuvotteluihin perustuneita henkilöstövähennyksiä.
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Henkilöstön palkat ja palkkiot (sisältäen myös hallituksen palkkiot) olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella
yhteensä 39,7 miljoonaa euroa.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion henkilöstön jakautuminen eri toimintoihin mainittuina ajankohtina.
2017
15.9.
Rovion henkilöstö
Games
Brand Licensing
Muut toiminnot
Hallinto
Hatch
Yhteensä

2017

2016

2016

2015
31.12.

30.6.
315
34
27
8
16
400

286
40
26
8
16
376

296
134
40
9
13
492

276
139
35
9
15
474

257
170
48
15
52
542

2014
334
334
60
10
75
813

Konsernin juridinen rakenne
Rovio Entertainment Oyj on Rovio-konsernin emoyhtiö, ja Rovio-konserniin kuuluu 13 tytäryhtiötä, joista kuusi
on operatiivista toimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä.
Alla oleva kaavio kuvaa Rovio-konsernin juridista rakennetta tämän Listalleottoesitteen päivämääränä.

Uudelleenjärjestelyt
Rovio on virtaviivaistanut organisaatiotaan merkittävästi 1.1.2014 jälkeen. Yhtiön henkilöstömäärä on pienentynyt
422 työntekijällä 1.1.2014 ja 30.6.2017 välisenä aikana. Yhtiö sulki 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella
pelistudionsa Tampereella. Toinen henkilöstövähennys toteutettiin 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, ja sillä
pyrittiin virtaviivaistamaan Yhtiön toimintoja erityisesti Brand Licensing -liiketoimintayksikössä (tai Brand
Licensing -liiketoimintayksikön edeltäjässä). Rovion henkilöstömäärää vähennettiin myös 31.3.2017 päättyneellä
kolmen kuukauden jaksolla pääasiassa Content Licensing -alayksikössä, koska ensimmäisen Angry
Birds -elokuvan valmistuminen ja Content Licensing -liiketoimintamallin muuttaminen vähensi henkilöstön
tarvetta tässä alayksikössä. Henkilöstövähennysten lisäksi Rovio on virtaviivaistanut liiketoimintaansa
yritysmyynneillä. Maaliskuussa 2017 Rovion kokonaan omistamat tytäryhtiöt Rovio Animation Oy ja Dark Matter
Oy myivät Kaiken Entertainmentille kaikki osakkeensa televisioanimaatioita tuottavassa studioyksikössä
Vancouverissa, Kanadassa (Rovio Animation Company Ltd), kaikki osakkeensa Rovion kirjoja kustantavassa
yksikössä Kaiken Kustannuksessa sekä tiettyjä Angry Birds -brändiin liittymättömiä immateriaalioikeuksia.
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Yritys- ja liiketoimintakaupat tämän Listalleottoesitteen sisältämien taloudellisten tietojen kattamalla
jaksolla
Tilikausi 2014
Vuonna 2014 Sunwoo Entertainment Co., Ltd:stä tuli Rovio-konsernin osakkuusyhtiö. Rovio omistaa 34,74
prosenttia Sunwoo Entertainment Co., Ltd:n osakkeista.
Tilikausi 2015
Joulukuussa
2015
Rovio
myi
varhaiskasvatuksen
opetustuotteisiin liittyvän
Angry Birds
Playground -liiketoimintansa Fun Academy Oy:lle. Rovio lisensoi tiettyjä Angry Birds Playground liiketoimintaan liittyviä immateriaalioikeuksiaan Fun Academy Oy:lle. Rovio omistaa 19,9 prosenttia Fun
Academy Oy:n osakkeista.
Tilikausi 2016
Helmikuussa 2016 Rovio siirsi kustannusliiketoimintansa tytäryhtiölleen Kaiken Kustannukselle, josta Rovio
tuolloin omisti 80 prosenttia kokonaan omistamansa tytäryhtiön Dark Matter Oy:n kautta. Rovio solmi Kaiken
Kustannuksen kanssa myös erillisen päälisenssisopimuksen Angry Birds -brändin käytöstä kirjojen ja sarjakuvien
kustantamisessa. Katso lisätietoja kohdasta ”Lähipiiriliiketoimet – Liiketoimet lähipiirin kanssa – Kaiken
Kustannus ja Kaiken Entertainment ”.
Vuonna 2016 Rovion Hatch-liiketoiminta jaettiin kahteen osaan ja se lakkasi olemasta erillinen
liiketoimintayksikkö. Hatchin teknologia- ja kehitystoiminnot (eli Hatch-alusta) siirrettiin ja integroitiin Gamesliiketoimintayksikköön, ja loppuosa Hatch-liiketoiminnasta siirrettiin heinäkuussa 2016 Dark Fluid Oy:lle, jonka
nimeksi vaihdettiin Hatch Entertainment Oy. Hatch Entertainment on Rovion tytäryhtiö, josta Rovio omistaa 80
prosenttia.
Tilikausi 2017 tämän Listalleottoesitteen päivämäärään asti
Maaliskuussa 2017 Rovion kokonaan omistamat tytäryhtiöt Rovio Animation Oy ja Dark Matter Oy myivät kaikki
osakkeensa televisioanimaatioita tuottavassa studioyksikössä Vancouverissa, Kanadassa (Rovio Animation
Company Ltd), kaikki osakkeensa Rovion kirjoja kustantavassa yksikössä Kaiken Kustannuksessa sekä tiettyjä
Angry Birds -brändiin liittymättömiä immateriaalioikeuksia Kaiken Entertainmentille, jonka perustajiin kuuluu
muun muassa Rovion aikaisempi toimitusjohtaja ja animaatiotoimintojen vetäjä Mikael Hed. Rovio Animation
Company Ltd:n nimeksi muutettiin Kaiken Animation Ltd maaliskuussa 2017. Tällä hetkellä Rovio lisensoi Angry
Birds -brändiä Kaiken Kustannukselle kirjoihin, sarjakuviin ja muihin painotuotteisiin liittyvää lisensointia varten.
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Kaiken Animation Ltd on myös viimeistellyt tuotantosopimuksen
perusteella Rovion kahden lyhyen animaatiosarjan tuotannon.
Oikeudenkäynnit
Rovio ei ole ollut osallisena 12 kuukauden aikana ennen tämän Listalleottoesitteen päivämäärää mihinkään
viranomaismenettelyyn, oikeudenkäyntiin tai välimiesmenettelyyn, jolla voi olla tai on voinut olla
lähimenneisyydessä merkittävä vaikutus Rovion tai sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen,
eikä Rovio ole tietoinen mistään vireillä olevasta menettelystä tai sellaisen uhasta. Rovion johto ei ole tietoinen
mistään tosiseikoista tai olosuhteista, joiden voisi kohtuudella olettaa johtavan olennaisiin vaatimuksiin Roviota
tai sen tytäryhtiöitä vastaan lähitulevaisuudessa.
Rovion animaatioliiketoiminnan uudelleenjärjestelyjen yhteydessä Rovion yhdysvaltalaisen tytäryhtiön entinen
työntekijä on esittänyt väitteitä Roviota kohtaan työsuhteensa irtisanomiseensa liittyen, mukaanlukien
whistleblowing ja kiusaamis -väitteitä. Vaatimukset eivät ole olennaisia Rovion liiketoiminnan tai taloudellisen
aseman kannalta, ja Rovio katsoo vaatimukset perusteettomiksi.
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Vakuutukset
Rovio-konsernin vakuutussuojaa on kehitetty vastaamaan Rovion tarpeita ja sen toimintaan liittyviä riskejä.
Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus, varallisuusvastuuvakuutus, omaisuus- ja keskeytysvakuutus, johdon
vastuuvakuutus sekä omaisuusrikosvakuutus on toteutettu maailmanlaajuisina vakuutusohjelmina, joissa
vakuutusturva on yhtenäinen Rovio-konsernille. Vakuutusohjelmat muodostuvat Suomessa myönnetystä
päävakuutuksesta sekä valikoituihin maihin tehdyistä vakuutusohjelmaan sisältyvistä paikallisista vakuutuksista.
Edellä listattujen vakuutusohjelmien lisäksi Roviolla on paikallisesti järjestettyjä henkilöstöä koskevia
vakuutuksia.
Rovion vakuutuksiin sovelletaan vakuutussopimuksissa sovittuja omavastuita sekä vakuutusmääriä.
Vakuutusehdoissa on kyseisille vakuutuslajeille tyypillisiä rajoitusehtoja. Rovion johdon käsityksen mukaan
Rovion vakuutussopimukset vastaavat toimialan ja markkinoiden käytäntöjä ja kattavat riskit, joiden
vakuuttaminen on asianmukaista ottaen huomioon Rovion tarpeet ja liiketoiminnan olosuhteet. Vakuutukset eivät
kuitenkaan välttämättä kata kaikkia Roviolle aiheutuneita vahinkoja. Lisätietoja vakuutuksiin liittyvistä riskeistä
on kohdassa ”Riskitekijät – Rovion liiketoimintaan liittyviä riskejä – Rovion vakuutussuoja ei välttämättä kata
kaikkia Rovion liiketoimintaan liittyviä riskejä.”.
Olennaiset sopimukset
Sopimukset Applen ja Googlen kanssa
Rovio on solminut Applen ja Googlen kanssa sopimukset peliensä jakelusta Apple App Storen ja Google Playn
kautta. Nämä sopimukset koskevat muun muassa Rovion pelien kehittämistä, myynninedistämistä ja jakelua Apple
App Storessa ja Google Playssä, minkä lisäksi ne mahdollistavat free-to-play-mallissa elintärkeät sovelluksen
sisäiset ostokset. Näissä sopimuksissa on standardiehdot, ja ne soveltuvat kaikkiin pelinkehittäjiin, joiden täytyy
sitoutua näihin sopimuksiin voidakseen jakaa pelejään Apple App Storessa ja Google Playssä. Sopimukset
sisältävät Applen ja Googlen vastuun rajoituksia ja oikeuttavat ne muuttamaan sopimusehtoja milloin tahansa
harkintansa mukaisesti sekä poistamaan sovellukset, joiden ne katsovat esimerkiksi rikkovan sopimusehtoja.
Applen kanssa solmitussa sopimuksessa on yhden vuoden sopimuskausi, ja sopimus uusiutuu automaattisesti
seuraavalle yhden vuoden jaksolle. Googlen kanssa solmittu sopimus on voimassa toistaiseksi.
Studiolisensointisopimus Columbia Pictures Industries Inc:n kanssa
Rovio solmi Columbia Pictures Industries Inc:n kanssa 15.3.2017 studiolisensointisopimuksen, joka koskee
syyskuussa 2019 julkaistavaksi aiottua Angry Birds –elokuvan jatko-osaa. Studiolisensointisopimuksella Rovio
antaa Columbia Pictures Industries Inc:lle yksinoikeuden ja lisenssin Angry Birds -elokuvan jatko-osan
tuottamiseen ja jakeluun. Columbia Pictures Industries Inc on amerikkalainen elokuvastudio, joka tuottaa ja
jakelee elokuvia. Columbia Pictures Industries Inc on Sony Pictures Entertainment -konserniin kuuluva yhtiö.
Angry Birds -elokuvan jatko-osaa tulee perustumaan samoihin hahmoihin kuin ensimmäinen elokuva, ja
lisensointimallista huolimatta Roviolla on tietyssä määrin mahdollisuus vaikuttaa muun muassa elokuvan tarinaan
ja avainhenkilöiden valintaan.
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA
Rovio on laatinut ensimmäisen EU:n käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen
konsernitilinpäätöksensä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Tämän Listalleottoesitteen liitteenä oleva Rovion
ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta sekä avaavan
IFRS-taseen siirtymäpäivältä 1.1.2015. Tätä ennen Rovio on noudattanut konsernitilinpäätöksessään suomalaista
tilinpäätösnormistoa (Finnish Accounting Standards, FAS).
Jäljempänä esitettävät konsernin taloudelliset tiedot on johdettu tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevasta,
IFRS-standardien mukaisesti laaditusta Rovion tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta, joka sisältää tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta,
tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevista, FAS:n mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastetuista
konsernitilinpäätöksistä 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta sekä tämän Listalleottoesitteen liitteenä
olevista, IAS 34 -standardin mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastamattomista osavuositiedoista 30.6.2017
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 30.6.2016 päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevine
vertailutietoineen.
Jäljempänä esitettävät tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on
muodostettu lisäämällä Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta
tilintarkastettuihin Rovio-konsernin taloudellisiin tietoihin 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta ja vähentämällä
tästä tilintarkastamattomat Rovio-konsernin taloudelliset tiedot 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden
jaksolta. Tilintarkastamattomat tiedot 30.6.2017 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta on laadittu ainoastaan tätä
Listalleottoesitettä varten ja pelkästään havainnollistavassa tarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä kuvasta Rovion
liiketoiminnan tulosta minkään tulevan ajanjakson osalta tai Rovion taloudellista asemaa minään tulevana
ajankohtana.
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Liiketoimintayksiköt
muodostavat myös Yhtiön raportointisegmentit. Lisäksi Roviolla on kolmas raportointisegmentti Muut, joka
sisältää Hatch Entertainment tytäryhtiön, josta Rovio omistaa 80 prosenttia, ja muihin segmentteihin
kohdistamattomat konsernin yleiskulut, kuten konsernihallinnon, immateriaalioikeuksien suojaamisen,
johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta Games -liiketoimintayksikön ja Brand Licensing -liiketoimintayksikön
johtajia) osakepohjaiset kannustinohjelmat ja muut kulut, joita ei ole suoraan kohdistettu liiketoimintayksiköihin.
Rovio ei ole raportoinut segmenttikohtaisia tietoja 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta
laadituissa konsernitilinpäätöksissään, joten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon
mukaisesti ensimmäisen kerran 30.6.2017 päättynyttä jaksoa koskevissa osavuositiedoissa. Tätä
Listalleottoesitettä varten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon mukaisesti myös
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta IFRS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin sekä 31.12.2015
ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta FAS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin perustuvien
taloudellisten tietojen osalta. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt segmenttikohtaiset tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on
31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt
vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan nettorahavirtoja.
30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadituissa osavuositiedoissa aineettomien ennakkomaksujen
vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin. Esittämistapaa on
muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion konsernin tuloslaskelmatiedot ilmoitettuina ajanjaksoina:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastettu)

(tilintarkastamaton)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden jakso

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton)

(IFRS)
(tilintarkastamaton)

(tilintarkastettu)

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA,
tuhatta euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

152 565
581
-38 681

78 502
82
-22 517

191 704
50
-52 949

142 067
1 034
-37 506

142 067
511
-37 506

158 349
1 893
-37 395

265 767
549
-69 113

-27 285
-20 503
-47 300
19 377

-22 540
-4 198
-22 548
6 780

-49 532
-18 490
-53 897
16 886

-55 537
-15 103
-56 518
-21 564

-54 2481
-15 3872
-56 5212
-21 083

-57 0421
-7 0702
-48 7582
9 977

-54 277
-34 794
-78 649
29 483

Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta

-2 146

-1 130

-1 372

864

792

1 426

-2 388

0

0

-142

-

-

-

-142

Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto (tappio)

17 231
-3 884
13 347

5 650
-2 016
3 634

15 372
-4 813
10 560

-20 700
2 632
-18 068

-20 292
1 5053
-18 7873

11 403
-3 3273
8 0763

26 953
-6 681
20 273

Jakautuminen
Määräysvallattomille
omistajille
Emoyrityksen omistajille

0
13 347

0
3 634

-39
10 599

-18 068

-

-

-39
20 312

Muut laajan tulokset tuotot/kulut
Erät jotka siirretään myöhemmillä kausilla tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Muuntoerot

-245

-31

-9

-8

-

-

-223

Laaja tulos verojen jälkeen

13 102

3 603

10 551

-18 076

-

-

20 050

Jakautuminen
Määräysvallattomille
omistajille
Emoyrityksen omistajille

0
13 102

0
3 603

-39
10 590

-18 076

-

-

-39
20 089

1

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “henkilöstökulut”.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

3

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä tilinpäätöksissä.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion konsernitasetiedot ilmoitettuina päivinä:
2017
30.6.
(IFRS)

2016
30.6.
(IFRS)

2016

2015

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastettu)

31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

2015
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin
mainittu)

2014
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin
mainittu)

KONSERNIN TASE,
tuhatta euroa
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja
yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Ennakkomaksut ja
siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Varat yhteensä
Oma pääoma
Osakepääoma
Rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto
Emoyhtiön omistajien
osuus omasta pääomasta
Määräysvallattomien
omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Korolliset velat
Muut lyhytaikaiset
rahoitusvelat
Saadut ennakot
Myyntitulojen jaksotus
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Siirtovelat

60 605

84 014

76 860

77 469

75 7071,2,3

42 3431,2,3

476
58 898

942
79 695

717
73 758

1 087
68 783

1 05911
68 903

1 88711
38 846

58
828
344

200
1 909
1 267

58
1 098
1 229

200
1 856
5 544

2004
1 8561,2
3 6901,2

1 3831,2
2281,2

85 869
30 492

70 926
23 640

72 840
27 981

66 017
37
18 648

65 4951,3
37
18 648

95 1821,3
80
24 559

9 623

21 247

15 232

10 898

10 375

15 781

899
-

1 807
-

682
-

1 086
915

1 08614
91514

1 10914
-

44 855
146 474

24 232
154 939

28 945
149 700

34 433
143 486

34 4335
141 20213

53 6535
137 52513

733
772
-344
81 932
13 347

733
751
-31
73 504
3 634

733
751
-99
74 881
10 590

733
751
-90
91 066
-18 068

733
75113
-10
88 66513
-18 787

733
70013
-10
84 03513
8 076

96 439

78 591

86 856

74 392

71 3621

93 5441

0
96 439

0
78 591

-17
86 839

74 392

71 362

93 544

2 785
2 466

10 895
10 750

2 620
2 466

16 506
16 376

16 68213
16 66712

2013
-

213
105

27
117

46
108

11
120

15

20

47 250
9 284
8 284

65 453
5 958
16 424

60 241
7 852
16 520

52 588
8 355
8 188

53 1583
8 3556
8 33312

43 9613
5 7506
-

469
9 800
2 069

452
17 339
10 500

358
11 480
2 820

661
7 115
10 463

6457
7 115
10 46314

1 0517
9 429
10 78314

1 156
719
15 469

439
1 243
13 099

824
20 388

465
3 265
14 076

4658
3 2651,9
14 5181,9

3558
1 2891,9
15 3021,9
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Velat yhteensä
50 035
76 348
62 861
69 095
69 84013
43 98113
Oma pääoma ja velat
yhteensä
146 474
154 939
149 700
143 486
141 20213
137 52513
1 Tilintarkastamaton.
2 Luku sisältää FAS-taseissa vaihtuviin vastaaviin luokitellut ”pitkäaikaiset muut saamiset” (1 856 tuhatta euroa 31.12.2015
ja 1 383 tuhatta euroa 31.12.2014) ja ”pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset” (3 690 tuhatta euroa 31.12.2015 ja 228
tuhatta euroa 31.12.2014). Luvut on siirretty pitkäaikaisiin varoihin vertailukelpoisuuden takia.
3
Taseen esitystä vertailupäivinä 31.12.2015 ja 31.12.2014 on muutettu pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sekä lyhytaikaisten
velkojen ryhmittelyn osalta vastaamaan 31.12.2016 IFRS-tietojen ryhmittelyä. Muutettuja lukuja ei ole tilintarkastettu.
4 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on ”sijoitukset”.
5 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja pankkisaamiset”.
6 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “ostovelat”.
7 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “muut velat”.
8 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “siirtovelkojen olennaiset
erät - verot”.
9 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erät “siirtovelkojen olennaiset erät –
henkilöstökulut” ja ”siirtovelkojen olennaiset erät – muut siirtovelat” sisälsivät nyt esitetyt erät ”varaukset” ja ”siirtovelat”.
10 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä muuntoerot sisältyvät voittovaroihin.
11 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”aineelliset hyödykkeet”.
12 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on “lainat rahoituslaitoksilta”.
13
IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä
tilinpäätöskäännöksissä.
14 IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä
tilinpäätöksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion rahavirtalaskelmatiedot ilmoitettuina ajanjaksoina:
2017

2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastettu, ellei
(tilintarkasta- (tilintarkastatoisin
(tilintarkasmaton)
maton)
mainittu)
tamaton)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(FAS)
(tilintarkastettu)2

(tilintarkastettu)2

KONSERNIN
RAHAVIRTALASKELMA,
tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden poistot ja
arvonalentumiset
Valuuttakurssien muutos
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot
Rahoituskulut
Osuus osakkuus- ja
yhteisyrityksen tuloksesta
Muut ei-rahamääräiset erät
Rahavirrat ennen
käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten, muiden
saamisten ja ennakkomaksujen muutos
Vaihto-omaisuuden muutos

17 231

5 650

15 364

-20 700

-20 292

11 403

20 503
1 298

4 198
392

18 490
-411

15 103
-1 694

15 387
-1 694

7 069
-2 267

-323
1 094

769

-40
1 791

824

824

270

0
992

0
645

142
1 883

1 290

-

-

40 795

11 655

37 220

-5 177

-5 776

16 475

2 654
-

-12 491
37

-10 171
37

5 264
43

5 854
43

15 030
427
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Ostovelkojen ja muiden
velkojen muutos
Rahavirrat ennen korkoja
ja veroja
Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan
nettorahavirta

-6 926

5 717

-2 3711

749

749

-5 673

36 523

4 918

24 7151

879

870

26 258

2
-667
-123

6
-619
-1 652

34
-1 806
-97

66
-895
1 311

72
-895
1 311

766
-1 036
-9 130

35 735

2 652

22 8461

1 361

1 358

16 859

Investointien rahavirrat
Tuotot aineellisten ja
aineettomien hyödykkeiden
myynnistä
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Hankitut osakkuusyritykset
vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
Investointien
nettorahavirta

323

-

-

-

-

-

-5 830

-14 910

-23 2791,3

-43 872

-43 869

-37 925

-

-

-

-200

-200

-

-5 508

-14 910

-23 2791

-44 072

-44 069

-37 925

Rahoituksen rahavirrat
Määräysvallattomien
omistusosuuksien hankinta
Lainojen nostot ja maksut
Emoyhtiön omistajille
maksetut osingot

-8 333

2 466

22
-5 578

25 000

25 000

-

-4 430

-

-

-2 997

-2 997

-4 495

-12 763

2 466

-5 557

22 003

22 003

-4 495

17 465

-9 792

-5 990

-20 708

-20 708

-25 561

-1 555
28 945

-409
34 433

502
34 433

1 488
53 653

1 488
53 653

1 696
77 518

44 855

24 232

28 945

34 433

34 433

53 653

Rahoituksen
nettorahavirta
Rahavarojen nettomuutos
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus
Rahavirrat kauden alussa
Rahavirrat kauden
lopussa
1

Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on 31.12.2016, 31.12.2015 ja
31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden
ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan nettorahavirtoja. 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadituissa osavuositiedoissa
aineettomien ennakkomaksujen vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin. Esittämistapaa
on muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiden tilikausien FAS-tiedoissa rahavirtalaskelmien erien nimiä on muutettu vastaamaan erien nimiä
sellaisina kuin ne on esitetty 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa IFRS-tilinpäätöksessä. Erien välillä ei ole tehty siirtoja.
3

31.12.2016 päättyneeltä
käyttöomaisuushyödykkeisiin”.

tilikaudelta

laaditussa

IFRS-tilinpäätöksessä
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erän

nimi

on

”investoinnit

aineettomiin

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevaihto, oikaistu käyttökate, käyttökate, oikaistu liikevoitto ja
liikevoitto ja investointikustannukset segmenteittäin ilmoitettuina ajanjaksoina:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

(tilintarkastamaton)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
(tilinellei toisin tarkastamainittu)
maton)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

KONSERNIN
SEGMENTTITIEDOT,
tuhatta euroa
152 565

78 502

191 7041

142 067

142 0671

158 3491

265 767

117 926
34 639
-

66 871
11 631
-

159 039
32 664
-

113 487
28 580
-

113 487
28 580
-

110 725
47 624
-

210 094
55 673
-

Käyttökate
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

39 880
22 426
22 362
-4 908

10 979
16 801
-930
-4 893

35 376
39 788
5 803
-10 215

-6 461
11 106
-5 894
-11 673

-5 696
11 582
-5 464
-11 815

17 047
24 727
966
-8 646

64 277
45 414
29 095
-10 232

Oikaistu käyttökate
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

41 847
22 496
24 251
-4 900

10 979
16 801
-930
-4 893

35 376
39 788
5 803
-10 215

-3 197
12 765
-4 671
-11 291

-2 432
13 241
-4 241
-11 433

18 336
25 201
1 726
-8 591

66 243
45 483
30 984
-10 224

Liikevoitto
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

19 377
19 452
4 935
-5 010

6 780
14 287
-2 616
-4 891

16 8861
28 950
-1 741
-10 323

-21 564
3 599
-13 563
-11 600

-21 0831
4 075
-13 133
-12 025

9 9771
19 485
-728
-8 780

29 483
34 115
5 810
-10 442

Oikaistu liikevoitto
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

21 344
19 522
6 824
-5 002

6 780
14 287
-2 616
-4 891

16 886
28 950
-1 741
-10 323

-18 300
5 258
-12 340
-11 218

-17 819
5 734
-11 910
-11 643

11 326
19 981
68
-8 722

31 450
34 185
7 699
-10 434

5 830
2 421
3 002
407

14 910
3 936
10 512
462

23 279
7 255
15 327
697

43 872
11 912
31 529
431

43 869
11 912
31 529
428

37 925
8 507
27 634
1 784

14 199
5 740
7 817
642

Liikevaihto
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut

Investoinnit
Yhteensä
Games
Brand Licensing
Muut
1

Tilintarkastettu.
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Lisätietoja Brand Licensing -liiketoimintayksiköstä
Seuraavassa taulukossa esitetään Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto sen kahdelle alayksikölle,
Consumer Products ja Content Licensing:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(IFRS)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso

(IFRS)
(tilintarkas(tilintarkastamaton)
tamaton)

KONSERNIN
SEGMENTTITIEDOT,
tuhatta euroa
Liikevaihto
Brand Licensing liiketoimintayksikkö yhteensä
Consumer Products
Content Licensing

34 639
5 270
29 369

11 631
9 095
2 536

32 664
12 188
20 476

28 580
22 358
6 222

28 580
22 358
6 222

47 624
41 413
6 211

55 672
8 363
47 309

Keskeisiä tunnuslukuja
Rovio seuraa useita tunnuslukuja, joita se käyttää liiketoimintansa tuloskehityksen mittaamiseen. Tunnuslukuihin
sisältyy myös vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja niiden määritelmistä on
kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut” sekä” – Eräiden
vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen”.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion keskeisiä tunnuslukuja ilmoitetuilta ajanjaksoilta:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
tuhatta euroa, ellei toisin
mainita
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Käyttökate- %
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate
Oikaistu käyttökate-%
Liikevoitto
Liikevoittomarginaali
Oikaistu liikevoitto
Oikaistu liikevoittomarginaali
Käyttäjien hankintaan liittyvät
kustannukset
Käyttäjien hankintaan liittyvien
kustannusten osuus Gamesliiketoimintayksikön
liikevaihdosta, %
Tilikauden voitto (tappio)
Osakekohtainen tulos

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt 12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

152 565
39 880
26,1 %

78 502
10 979
14,0 %

191 7041
35 376
18,5 %

142 067
-6 461
-4,5 %

142 0671
-5 696
-4,0 %

158 3491
17 047
10,8 %

265 767
64 278
24,2 %

1 967
41 847
27,4 %
19 377
12,7 %
21 344
14,0 %

10 979
14,0 %
6 780
8,6 %
6 780
8,6 %

35 376
18,5 %
16 8861
8,8 %
16 886
8,8 %

3 264
-3 197
-2,3 %
-21 564
-15,2 %
-18 300
-12,9 %

3 264
-2 432
-1,7 %
-21 0831
-14,8 %
-17 819
-12,5 %

1 289
18 336
11,6 %
9 9771
6,3 %
11 266
7,2 %

1 967
66 244
24,9 %
29 483
11,1 %
31 450
11,8 %

31 484

5 130

18 219

6 326

6 326

1 822

44 573

26,7 %
13 347
0,18

7,7 %
3 634
0,05

11,5 %
10 5601
0,14

5,6 %
-18 068
-0,24

5,6 %
-18 7871,2
-0,25

1,6 %
8 0761,2
0,11

21,2 %
20 273
-
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2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
tuhatta euroa, ellei toisin
mainita
Osinko/osake
Omavaraisuusaste, %
Oman pääoman tuotto (ROE), %
(liukuvalta 12kk jaksolta)
Nettovelka
Nettovelkaantumisaste (net
gearing), %
Investoinnit
Bruttomyynti

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt 12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

71,6 %

61,8 %

0,06
64,1 %

0,00
59,1 %

0,00
57,7 %

0,04
79,7 %

71,6 %

30,8 %
-34 105

2 942

19,1 %
-9 959

-24,6 %
-9 869

-24,6 %
-9 433

12,4 %
-53 653

30,8 %
-34 105

-35,4 %
5 830
118 153

3,7 %
14 910
65 885

-11,5 %
23 279
151 913

-13,3 %
43 872
102 088

-13,2 %
43 869
102 088

-57,4 %
37 925
-

-35,4 %
14 199
204 181

1

Tilintarkastettu.

2

IFRS ja FAS termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä tilinpäätöksissä

Tunnuslukujen määritelmät ja laskentaperiaatteet
Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate- %

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Liikevaihto

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

=

Olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kyseisellä
ajanjaksolla, kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot
liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät
transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä Yhtiön
omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut. Lisätietoja alla kohdassa
” – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen”.

Oikaistu käyttökate

=

Käyttökate – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Oikaistu käyttökate-%

=

Oikaistu käyttökate
Liikevaihto

Liikevoitto

=

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut - poistot ja arvonalentumiset muut liiketoiminnan kulut

Liikevoittomarginaali

=

Liikevoitto
Liikevaihto

Oikaistu liikevoitto

=

Oikaistu liikevoittomarginaali

=

Oikaistu liikevoitto
Liikevaihto

Käyttäjien hankintaan liittyvät
kustannukset

=

Käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset liittyvät uusien pelaajien
hankkimiseen
yhtiön
peleissä
tulosperusteisten
markkinointikampanjoiden kautta.

x 100

x 100

x 100

Liikevoitto – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
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x 100

Käyttäjien hankintaan liittyvien
kustannusten osuus Gamesliiketoimintayksikön
liikevaihdosta, %

=

Osinko/osake

=

Kokonaisosinko
Tarkastelukauden lopussa olevien osakkeiden osakeantioikaistu
määrä – omat osakkeet

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä – saadut ennakot – myyntitulojen
jaksotus

x 100

Oman pääoman tuotto (ROE), %
(liukuvalta 12kk jaksolta)

=

Voitto tai tappio ennen veroja
Oma pääoma yhteensä (keskiarvo)

x 100

Nettovelka

=

Korolliset velat – rahat ja lyhytaikaiset talletukset

Nettovelkaantumisaste
(net gearing), %

=

Nettovelka
Oma pääoma yhteensä

Investoinnit

=

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten rahavirta

=

Bruttomyynti vastaa kunkin kalenterikuukauden aikaisia sovelluksen
sisäisiä ostoksia ja sovelluksen sisäistä mainosmyyntiä osto/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei sisällä liikevaihtoa
asiakassopimuksista, myyntitulon jaksotuksia tai kirjanpidollisia
oikaisueriä kuten jaksotetun myyntituoton ja maksusuoritusten välisiä
valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi raportoidusta liikevaihdosta.
Bruttomyynnin täsmäytys liikevaihtoon esitetään kohdassa ” – Eräiden
vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen”. Bruttomyyntiä
käytetään eräiden operatiivisten tunnuslukujen (ARPDAU ja
MARPPU) laskemiseen, koska se antaa liikevaihtoa paremman kuvan
Rovion operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanhetkenä.

Bruttomyynti

Käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset
Games-liiketoimintayksikön liikevaihto

x 100

x 100

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen
Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen (käyttökate, oikaistu käyttökate ja
oikaistu liikevoitto) täsmäytykset liikevoittoon 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneillä tilikausilla sekä
30.6.2017 ja 30.6.2016 päättyneillä kuuden kuukauden jaksoilla (katso lisätietoja kohdasta ”Tilinpäätökseen
liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut” ).

133

Seuraavassa taulukossa esitetään oikaistun käyttökatteen täsmäytys:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
tuhatta euroa
Liikevoitto
Poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate
Uudelleenjärjestelyn
vuokrakulut
Muut uudelleenjärjestelykulut
Järjestelykulut yhteensä
Oikaistu käyttökate

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin (tilintarkasmainittu)
tamaton)

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

19 377
20 503
39 880

6 780
4 198
10 979

16 8861
18 4901
35 376

-21 564
15 103
-6 461

-21 0831
15 3871, 2
-5 696

9 9771
7 0701, 2
17 047

29 483
34 795
64 277

1 967
1 967
41 847

10 979

35 376

1 406
1 858
3 264
-3 197

1 406
1 858
3 264
- 2 432

1 289
1 289
18 336

1 967
1 967
66 244

1

Tilintarkastettu.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

Oikaistusta käyttökatteesta ja oikaistusta liikevoitosta on oikaistu olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta
poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät
välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä Yhtiön omistuspohjan laajentamiseen
liittyvät kulut.
Seuraavassa taulukossa esitetään liikevoiton täsmäytys tuloslaskelman kautta:
2017
1.1.–30.6.

2016
1.1.–30.6.

Tuloslaskelma
ilman
Vertailuvertailukelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavat
vaikuttavia
IFRS
erät
eriä
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

Tuloslaskelma
ilman
Vertailuvertailukelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavat
vaikuttavia
IFRS
erät
eriä
(tilintarkastamaton)

152 565

-

152 565

78 502

-

78 502

581
-38 681

-

581
-38 681

82
-22 517

-

82
-22 517

-27 285

1 841

-25 444

-22 540

-

-22 540

-20 503
-47 300
19 377

125
1 967

-20 503
-47 175
21 344

-4 198
-22 548
6 780

-

-4 198
-22 548
6 780
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2016
1.1.–31.12.

IFRS

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

30.6.2017 päättynyt
12 kuukauden jakso

2015
1.1.–31.12.

Tuloslaskelma
Vertailuilman
kelpoivertailusuuteen kelpoisuuvaikutta- teen vaikutvat erät tavia eriä

(tilintar- (tilintar(tilintar- kastakastakastettu) maton) maton)
191 704
- 191 704

IFRS

Tuloslaskelma
Vertailuilman
kelpoivertailusuuteen kelpoisuuvaikutta- teen vaikutvat erät tavia eriä

(tilintarkastamaton)
(tilintarkastamaton)
142 067
- 142 067 265 767
- 265 767

50
-52 949

-

50
-52 949

1 034
-37 506

-

1 034
-37 506

549
-69 113

-

549
-69 113

-49 532

-

-49 532

-55 537

1 629

-53 908

-54 277

1 841

-52 436

-18 490
-53 897
16 886

-

-18 490
-53 897
16 886

-15 103
-56 518
-21 564

1 636
3 264

-15 103
-54 882
-18 300

-34 795
-78 649
29 483

125
1 967

-34 795
-78 524
31 450

2015
1.1.–31.12.

2014
1.1.–31.12.

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat
FAS
erät
(tilintarkas- (tilintarkastettu)
tamaton)
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut
tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttaIFRS vat erät

Tuloslaskelma
ilman
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä

Tuloslaskelma
Tuloslaskelma
ilman
ilman
vertailuVertailuvertailukelpoisuuteen
kelpoisuuteen kelpoisuuteen
vaikuttavia
vaikuttavat
vaikuttavia
eriä
FAS
erät
eriä
(tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkas- (tilintarkastamaton)
tettu)
tamaton)
tamaton)

142 067

-

142 067

158 349

-

158 349

511
-37 506

-

511
-37 506

1 893
-37 395

-

1 893
-37 395

-54 2481

1 629

-52 619

-57 0421

959

-56 083

-15 3872
-56 5212
-21 083

1 636
3 264

-15 387
-54 885
-17 819

-7 0702
-48 7582
9 977

60
330
1 349

-7 010
-48 428
11 326

1

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “henkilöstökulut”.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.
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Seuraavassa taulukossa esitetään oikaistun liikevoiton ja käyttökatteen täsmäytys segmenteittäin:

2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)

30.6.2017
päättynyt
12
kuukauden
jakso

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(IFRS)
(tilintarkastamaton, ellei (tilintarkastoisin mainittu)
tamaton)

Oikaistun liikevoiton ja
käyttökatteen täsmäytys
segmenteittäin, tuhatta
euroa
Games
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate
Brand Licensing
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate
Muut
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto
Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate
Yhteensä
Liikevoitto
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liikevoitto

19 452

14 287

28 950

3 599

4 075

19 485

34 115

70
19 522

14 287

28 950

1 659
5 258

1 659
5 734

496
19 981

70
34 185

19 452

14 287

28 950

3 599

4 075

19 485

34 115

2 974
22 426

2 514
16 801

10 838
39 788

7 507
11 106

7 507
11 582

5 242
24 727

11 298
45 414

70
22 496

16 801

39 788

1 659
12 765

1 659
13 241

474
25 201

70
45 483

4 935

-2 616

-1 741

-13 563

-13 133

-728

5 810

1 889
6 824

-2 616

-1 741

1 223
-12 340

1 223
-11 910

796
68

1 889
7 699

4 935

-2 616

-1 741

-13 563

-13 133

-728

5 810

17 427
22 362

1 686
-930

7 544
5 803

7 669
-5 894

7 669
-5 464

1 694
966

23 285
29 095

1 889
24 251

-930

5 803

1 223
-4 671

1 223
-4 241

760
1 726

1 889
30 984

-5 010

-4 891

-10 323

-11 600

-12 025

-8 780

-10 442

8
-5 002

-4 891

-10 323

382
-11 218

382
-11 643

58
-8 722

8
-10 434

-5 010

-4 891

-10 323

-11 600

-12 025

-8 780

-10 442

102
-4 908

-2
-4 893

108
-10 215

-73
-11 673

210
-11 815

134
-8 646

212
-10 232

8
-4 900

-4 893

-10 215

382
-11 291

382
-11 433

55
-8 591

8
-10 224

19 377

6 780

16 8861

-21 564

-21 0831

9 9771

29 483

1 967
21 344

6 780

16 886

3 264
-18 300

3 264
-17 819

1 349
11 326

1 967
31 450
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Liikevoitto
Poistot ja
arvonalentumiset
Käyttökate
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu käyttökate

19 377

6 780

16 8861

-21 564

-21 0831

9 9771

29 483

20 503
39 880

4 198
10 979

18 4901
35 376

15 103
-6 461

15 3871,2
-5 696

7 0701,2
17 047

34 794
64 278

1 967
41 847

10 979

35 376

3 264
-3 197

3 264
-2 432

1 289
18 336

1 967
66 244

1

Tilintarkastettu.

2

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

Seuraavassa taulukossa esitetään nettovelan täsmäytys:
2017

2016
30.6.
(IFRS)

(tuhatta euroa)
Pitkäaikaiset korolliset
velat
Lyhytaikaiset korolliset
velat
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Nettovelka

(tilintarkastamaton)

2016

2015
31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
(tilintarkasmainittu)
tamaton)

2015

2014
31.12.
(FAS)

(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)

2 466

10 750

2 4661

16 376

16 6671,3

-

8 284

16 424

16 5201

8 188

8 3331,3

-

44 855
-34 105

24 232
2 942

28 9451
-9 959

34 433
-9 869

34 4331, 2
-9 433

53 6531, 2
-53 653

1

Tilintarkastettu.

2

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja pankkisaamiset”.

3

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on “lainat rahoituslaitoksilta”.

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion käyttöpääoma ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

2016

2016

30.6.
(IFRS)

(tuhatta euroa)
Lyhytaikaiset saamiset5
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Lyhytaikaiset velat
Käyttöpääoma

(tilintarkastamaton)
41 014
46 694
44 855
-47 250
38 619

2015

2015

31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
(tilinmainittu)
tarkastamaton)
43 895
31 584
28 9451
-60 2411,4
12 599

24 232
-65 453
5 473

2014
31.12.
(FAS)

34 433
-52 588
13 429

(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)
31 061
41 529
34 4331,2
-53 1581,3
12 336

53 6531,2
-43 9611,3
51 221

1

Tilintarkastettu.

2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja pankkisaamiset”.

3

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “lyhytaikainen vieras pääoma”.

4

IFRS termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä tilinpäätöksissä.

5

Lyhytaikaiset saamiset on laskettu seuraavalla tavalla: IFRS = lyhytaikaiset varat – rahat ja lyhytaikaiset talletukset; FAS = vaihtoomaisuus + lyhytaikaiset saamiset – rahat ja pankkisaamiset.
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Seuraavassa taulukossa esitetään omavaraisuusasteen, %, oman pääoman tuoton, % ja nettovelkaantumisasteen,
% täsmäytyslaskelmat:
2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)

(tilintarkastamaton)
Omavaraisuusasteen, %, Oman
pääoman tuoton, % ja
nettovelkaantumisasteen, %
täsmäytys
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä
Saadut ennakot
Myyntitulojen jaksotus
Oma pääoma ja velat yhteensä
Oman pääoman tuotto
(ROE), % (liukuvalta 12kk
jaksolta)
Voitto tai tappio ennen veroja
Tarkastelukauden alun oma
pääoma yhteensä
Tarkastelukauden lopun oma
pääoma yhteensä
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat (pitkä- ja
lyhytaikaiset)
Rahat ja lyhytaikaiset talletukset
Oma pääoma yhteensä

2015
2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)

71,6 %
96 439
9 800
2 069
146 474

61,8 %
78 591
17 339
10 500
154 939

64,1 %
86 8391
11 4801
2 8201
149 7001

59,1 %
74 392
7 115
10 463
143 486

57,7 %
71 3621
7 1151
10 4631,4
141 2021,4

79,7 %
93 5441
9 4291
10 7831,4
137 5251,4

30,8 %
26 953

-

19,1 %
15 3721

-24,6 %
-20 700

-24,6 %
-20 2921

12,4 %
11 4031

78 591

-

74 392

94 124

93 5441

89 9381

96 439
-35,4 %

3,7 %

86 8391
-11,5 %

74 392
-13,3 %

71 3621
-13,2 %

93 5441
-57,4 %

10 750
44 855
96 439

27 174
24 232
78 591

18 986
28 9451
86 8391

24 564
34 433
74 392

25 0003
34 4331,2
71 3621

53 6531,2
93 5441

1

Tilintarkastettu.

2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi oli ”rahat ja pankkisaamiset”.

3

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi oli ”lainat rahoituslaitoksilta”.

4

IFRS ja FAS termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei suomenkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

Seuraavissa taulukoissa esitetään täsmäytys operatiivisissa tunnusluvuissa käytetyn bruttomyynnin ja raportoidun
liikevaihdon välillä Games-liiketoimintayksikössä:
2017
30.6.
31.3.
Milj. euroa
Bruttomyynti
Jaksotetun myyntitulon
muutos
Asiakassopimukset
Muut liikevaihdon
oikaisuerät
Liikevaihto

Kolmen kuukauden jakso päättyen
2016
2015
31.12.
30.9.
30.6.
31.3. 31.12.
30.9.
30.6.
(tilintarkastamaton)
45 881 40 147 36 610 29 274 30 082 27 927 21 408

61 868

56 286

-260
572

927
37

515
37

-566
5 606

-834
61 346

-671
56 580

51
46 484

497
45 685

138

149 -666
1 272 1 553

31.3.
22 671

358
-181

-493
2 898

784
3 091

-283
2 879

-849 -474
319
37 182 29 688 30 579

-344
29 988

-655
24 628

3 020
28 287

2017

2016

2016

1.1. – 30.6.
Milj. euroa
Bruttomyynti
Jaksotetun myyntitulon
muutos
Asiakassopimukset
Muut liikevaihdon
oikaisuerät
Liikevaihto

30.6.2017
päättynyt 12
kuukauden
jakso

2015
1.1. – 31.12.

(tilintarkastamaton)
118 153
65 885

(tilintarkastamaton)
151 913
102 088

(tilintarkastamaton)
204 181

667
609

-517
2 825

-567
8 469

367
8 687

617
6 253

-1 505
117 926

-1 323
66 871

-775
159 039

2 345
113 487

-957
210 094

Asiakassopimukset ovat jakelusopimuksia, joita tehdään alueellisten kumppaneiden kanssa, jotka lataavat Rovion
pelejä omille laitteilleen tai jakavat niitä oman jakelualustansa kautta. Asiakassopimukset sisältävät yleensä ehtoja
vähimmäistakuusta ja tuottojen jakamisesta Rovion kanssa. Vähimmäistakuut jaksotetaan liikevaihdoksi
sopimuskauden ajaksi.
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LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Seuraava katsaus tulee lukea yhdessä kohdan ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja tähän Listalleottoesitteeseen
liitettyjen Rovion konsernitilinpäätösten kanssa.
Jäljempänä esitettävät konsernin taloudelliset tiedot on johdettu tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevasta,
IFRS-standardien mukaisesti laaditusta Rovion tilintarkastetusta konsernitilinpäätöksestä 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta, joka sisältää tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta,
tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevista, FAS:n mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastetuista
konsernitilinpäätöksistä 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta sekä tämän Listalleottoesitteen liitteenä
olevista, IAS 34 -standardin mukaisesti laadituista Rovion tilintarkastamattomista osavuositiedoista 30.6.2017
päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 30.6.2016 päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevine
vertailutietoineen.
Rovio ei ole raportoinut segmenttikohtaisia tietoja 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta
laadituissa konsernitilinpäätöksissään, joten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon
mukaisesti ensimmäisen kerran 30.6.2017 päättynyttä jaksoa koskevissa osavuositiedoissa. Tätä
Listalleottoesitettä varten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon mukaisesti myös
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta IFRS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin sekä 31.12.2015
ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta FAS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin perustuvien
taloudellisten tietojen osalta. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt segmenttikohtaiset tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
Tämä katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin väistämättä sisältyy riskejä ja epävarmuuksia.
Toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä
pääteltävissä olevista tuloksista. Katso ”Tulevaisuutta koskevat lausumat”, ”Riskitekijät” ja
” – Tulevaisuudennäkymät” alla.
Yleistä
Rovio on maailmanlaajuisesti toimiva peleihin keskittyvä viihdeyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä
sekä harjoittaa lisensointiliiketoimintaa eri viihde- ja kuluttajatuotekategorioissa. Yhtiö tunnetaan parhaiten sen
luomasta maailmanlaajuisesta Angry Birds -brändistä, joka syntyi suositusta mobiilipelistä ja on sittemmin
laajentunut useisiin muihin peleihin, animaatiosarjoihin, Angry Birds -elokuvaan, aktiviteettipuistoihin ja erilaisiin
kuluttajatuotteisiin, joita kolmannet osapuolet valmistavat Roviolta saamiensa lisenssien perusteella. Yhtiön
pääkonttori sijaitsee Suomessa, ja Yhtiöllä on toimipaikat Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja
Yhdysvalloissa.
Rovion liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintayksikköön: Games ja Brand Licensing. Liiketoimintayksiköt
muodostavat myös Yhtiön raportointisegmentit.
Games-liiketoimintayksikkö muodosti suurimman osan Rovion liikevaihdosta tarkastelujaksojen aikana. Gamesliiketoimintayksikön osuus Yhtiön liikevaihdosta oli 83 prosenttia 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 77
prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Games-liiketoimintayksikkö kehittää
ja julkaisee Angry Birdsiin -brändiin ja muihin omiin immateriaalioikeuksiin perustuvia pelejä, ja pelien jakelu
tapahtuu mobiilisovelluskaupoissa, kuten Apple App Storessa ja Google Playssä. Käyttäjät voivat ladata ja pelata
free-to-play-pelejä maksutta, ja pelien tuottama liikevaihto muodostuu sovelluksen sisäisistä ostoksista, peleihin
sijoitetuista mainoksista ja tarjouksista sekä asiakassopimuksista. 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla
Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta 83 prosenttia muodostui sovellusten sisäisistä ostoksista, 14 prosenttia
peliin sijoitetuista mainoksista ja tarjouksista ja 3 prosenttia asiakassopimuksista. Vastaavat luvut 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella olivat 68 prosenttia, 25 prosenttia ja 8 prosenttia.
Sovelluksen sisäiset ostokset. Käyttäjät tekevät Rovion sovellusten sisäisiä ostoksia parantaakseen
pelissä etenemistä, lisätäkseen kiinnostavaa sisältöä peliin ja saadakseen pelikokemusta parantavia
virtuaalituotteita. Ostokset tehdään mobiilisovelluskaupoissa, joista valtaosa veloittaa 30 prosenttia
keräämistään maksuista verojen jälkeen. Rovio tulouttaa näiden ostosten bruttomäärän liikevaihtona
ja
kirjaa
sovelluskaupoille
maksettavan
osuuden
materiaaleihin
ja
palveluihin
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konsernituloslaskelmassa. Sovellusten sisäiset ostokset tuloutetaan ostetun virtuaalituotteen
arvioidun käyttöajankohdan perusteella. Tietyissä maissa, kuten Kiinassa, Android-pelien
julkaisemisessa käytetään erilaista tuotonjakomallia kuin länsimaisilla markkinoilla, joilla Google
on hallitseva Android-jakelija. Tulonjakomalli voi vaihdella tietyissä maissa, kuten Kiinassa, jossa
Rovio neuvottelee julkaisusopimukset tapauskohtaisesti paikallisten julkaisijoiden kanssa.
Sovelluksiin sijoitetut mainokset ja tarjoukset. Peleihin sijoitettuihin mainoksiin sisältyvät muun
muassa mainokset, joita katsomalla käyttäjä saa sovelluksen sisäisiä palkintoja, sekä tarjoukset, joista
käyttäjä saa virtuaalista valuuttaa maksutta tekemällä tarjouksessa pyydetyt toimenpiteet. Yhtiö saa
peleihin sijoitetuista mainoksista ja tarjouksista ulkopuolisilta mainosvälittäjiltä tai tarjousten
tekijöiltä palkkion, joka perustuu katselukertoihin (eli kuinka monta kertaa mainos tai tarjous on
näytetty käyttäjälle) tai kuluttajien vasteeseen (esimerkiksi muiden sovellusten lataaminen, lyhyen
videon katsominen, palvelun tilaaminen tai kyselyyn vastaaminen).
Asiakassopimukset. Asiakassopimukset ovat jakelusopimuksia, joita tehdään alueellisten
kumppaneiden kanssa, jotka lataavat Rovion pelejä omille laitteilleen tai jakavat niitä oman
jakelualustansa kautta. Asiakassopimukset sisältävät yleensä ehtoja vähimmäistakuusta ja tuottojen
jakamisesta Rovion kanssa.
Brand Licensing -liiketoimintayksikön osuus Yhtiön liikevaihdosta oli 17 prosenttia 31.12.2016 päättyneellä
tilikaudella ja 23 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Brand
Licensing -liiketoimintayksikön kaksi alayksikköä, Consumer Products ja Content Licensing, tuottavat rojalteihin
perustuvaa liikevaihtoa lisensoimalla Angry Birds -brändiä muissa tuotekategorioissa kuin mobiilipeleissä.
Consumer Products tuotti 30 prosenttia ja Content Licensing 70 prosenttia Brand Licensing -liiketoimintayksikön
liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla. Consumer Products -alayksikkö keskittyy kirjojen,
sarjakuvien ja fyysisten kuluttajatuotteiden lisensointiin, kuten leluihin, vaatteisiin, elintarvikkeisiin ja juomiin,
sekä paikkasidonnaiseen Angry Birds -viihteeseen, kuten aktiviteettipuistoihin. Content Licensing -alayksikkö
vastaa Angry Birds -elokuvasta ja sille suunnitellusta jatko-osasta sekä animaatiosarjoista. Consumer Products alayksikön lisensointisopimukset sisältävät tyypillisesti etukäteen maksettavan vähimmäistakuun, joka tuloutetaan
liikevaihtona kertyneiden rojaltien perusteella.
Lisäksi Roviolla on kolmas raportointisegmentti Muut, joka sisältää Hatch Entertainment -tytäryhtiön, josta Rovio
omistaa 80 prosenttia, ja muihin segmentteihin kohdistamattomat konsernin yleiskulut, kuten konsernihallinnon,
immateriaalioikeuksien suojaamisen, johtoryhmän jäsenten (lukuun ottamatta Games -liiketoimintayksikön ja
Brand Licensing -liiketoimintayksikön johtajia) osakepohjaiset kannustinohjelmat ja muut kulut, joita ei ole
suoraan kohdistettu liiketoimintayksiköihin.
Rovion liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä
Rovion liiketoimintaan ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat tulevaisuudessakin lukuisat sisäiset ja ulkoiset tekijät,
joista moniin Rovio ei voi vaikuttaa. Tietyt näistä tekijöistä ovat vaihdelleet historiallisesti, eikä Rovion aikaisempi
tulos välttämättä anna viitteitä sen tulevasta tuloksesta. Alla on esitetty tiettyjä tällaisia keskeisiä tekijöitä, jotka
ovat vaikuttaneet tai voivat vaikuttaa Rovion liiketoiminnan tulokseen.
Games
Peliportfolio
Rovion taloudellinen tulos on riippunut ja riippuu tulevaisuudessa sen kyvystä kehittää ja julkaista korkealaatuisia
pelejä, joista tulee suosittuja ja jotka pysyvät suosittuina. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiöllä on
jakelussa 20 peliä, joista 17 perustuu Angry Birds -brändiin. Rovion peliportfolio edustaa useita erilaisia
pelityyppejä ja pelimekaniikkoja, ja ne on suunniteltu vetoamaan demografisilta ominaisuuksiltaan erilaisiin
laajoihin yleisöihin. Rovio keskittyy nykyisen portfoliologiikkansa mukaisesti luomaan ”vähemmän, suurempia
ja parempia” pelejä, ja Rovio voi keskeyttää pelin kehitysprosessin missä tahansa vaiheessa, jos se ei usko, että
kyseisen pelin tuotto- ja elinkaarivaatimukset täyttyvät. Perustamisensa jälkeen Rovio on luonut yli 100
peliprototyyppiä ja julkaissut yli 50 peliä. Yhtiöllä on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 13 peliä eri
kehitysvaiheissa prototyypeistä tuotantovaiheeseen. Uusien pelien kehityksen menestys ja ajoitus ovat vaihdelleet
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tarkastelujaksoilla, eikä tuleva taloudellinen menestys siten välttämättä jatku yhdenmukaisena vuosineljännesten
tai vuosien välillä.
Rovion viisi eniten tuottanutta peliä bruttomyynnillä mitattuna 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla
olivat Angry Birds 2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds POP! ja Battle Bay, joilla oli 82
prosentin osuus Games-liiketoimintayksikön bruttomyynnistä kyseisellä jaksolla. Angry Birds 2 julkaistiin
heinäkuussa 2015, Angry Birds Blast joulukuussa 2016, Angry Birds Friends helmikuussa 2012, Angry Birds POP!
maaliskuussa 2015 ja Battle Bay toukokuussa 2017. Kesäkuussa 2017 julkaistu Angry Birds Evolution oli
äskettäisestä julkaisustaan huolimatta Rovion kuudenneksi suurin peli 30.6.2017 päättyneen kolmen kuukauden
jakson bruttomyynnillä mitattuna.
Rovio on pystynyt kasvattamaan peliportfolionsa tuottamaa liikevaihtoa merkittävästi tarkastelujakson aikana
viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelinsä tukemana. Rovion kaikkien pelien liikevaihto kasvoi
117 prosenttia 61,3 miljoonaan euroon 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla verrattuna 28,3
miljoonaan euroon 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Yhtiön viiden bruttomyynnillä mitattuna
eniten tuottaneet pelit kasvoivat samalla jaksolla 233 prosenttia. Viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten
tuottaneen pelin liikevaihdon osuus kasvoi 69 prosentista 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 82
prosenttiin 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, mikä tukee Yhtiön ”vähemmän, suurempia ja
parempia” -portfoliologiikkaa. Games -liiketoimintayksikön bruttomyynti jakautui 30.6.2017 päättyneellä
kahdentoista kuukauden jaksolla maantieteellisesti seuraavasti: Pohjois-Amerikka 64 prosenttia, Eurooppa 23
prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alue 8 prosenttia ja muut alueet 5 prosenttia.
Seuraavassa taulukossa esitetään Games-liiketoimintayksikön liikevaihto ilmoitetuilla jaksoilla:143
Kolmen kuukauden jakso päättyen
30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015

Milj. euroa
Liikevaihto
Top-5
Liikevaihto
muut
Liikevaihto
yhteensä

(tilintarkastamaton)
49,8

47,6

37,3

31,9

27,9

20,0

20,8

17,7

14,2

16,7

11,0

8,9

9,1

8,2

8,0

8,2

9,9

9,4

7,3

8,7

61,3

56,6

46,5

45,7

37,2

29,7

30,6

30,0

24,6

28,3

Liikevaihdon sijaan Yhtiö käyttää eräiden operatiivisten tunnuslukujen (ARPDAU ja MARPPU) laskemiseen
bruttomyyntiä, sillä se antaa liikevaihtoa paremman kuvan Rovion operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä
ajanhetkenä. Bruttomyynti vastaa kalenterikuukauden aikaisia pelien sisäisiä ostoksia ja mainosmyyntiä
välittömästi osto-/myyntihetkellä kirjattuna.
Seuraavassa taulukossa esitetään Games-liiketoimintayksikön bruttomyynti ilmoitetuilla jaksoilla:144
Kolmen kuukauden jakso päättyen
30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015

Milj. euroa
Bruttomyynti
Top-5
Bruttomyynti
yhteensä

(tilintarkastamaton)
50,6

47,9

37,2

32,3

28,0

20,7

20,4

18,3

13,6

15,2

61,9

56,3

45,9

40,1

36,6

29,3

30,1

27,9

21,4

22,7

Käyttäjäkunta
Suuren ja aktiivisen käyttäjäverkoston luominen ja ylläpitäminen on olennaista Rovion taloudelliselle tulokselle.
Yhtiön pelejä oli ladattu 30.6.2017 mennessä noin 3,7 miljardia kertaa, mistä noin 94 miljoonaa latausta tehtiin 12
edellisen kuukauden aikana. Rovion tehokas käyttäjähankintamalli perustuu suureen määrään orgaanisia latauksia
143

Liikevaihto yhteensä sisältää asiakassopimusten liikevaihdon ja vastaa Games-liiketoimintayksikön raportoitua liikevaihtoa. Liikevaihto
Top-5 ja Liikevaihto muut eivät sisällä asiakassopimusten liikevaihtoa, ja ne eroavat IFRS:n mukaan raportoidusta liikevaihdosta
valuuttakurssimuutosten ja muiden liikevaihdon oikaisuerien peliportfoliolle allokoimisen takia.
144

Bruttomyynnin määritelmä on esitetty kohdassa ”Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja – Vaihtoehtoiset tunnusluvut”.
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ja kehittyneeseen analyyttiseen lähestymistapaan käyttäjähankinnassa. Maksettuun käyttäjähankintaan
perustuvien latausten osuus kaikista latauksista oli 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla 21 prosenttia,
kun vastaava luku oli 13 prosenttia 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 4 prosenttia 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella. Orgaanisten latausten suuri osuus auttaa alentamaan Rovion latausten kokonaiskustannuksia.
Orgaanisia latauksia tukevat näkyvyys jakelualustojen etusivujen näkyvimmillä paikoilla, pelien ristiinmainonta
ja vahva Angry Birds -brändi.
Käyttäjähankinnassa Yhtiö soveltaa mallinnusta, joka ennustaa käyttäjähankintaan tehdyistä panostuksista
vastaavaa tuottoa ja joka perustuu Yhtiön keräämään käyttäjätietoon. Rovio pyrkii saavuttamaan positiivisen
vuosituoton maksettuun käyttäjähankintaan tekemilleen panostuksille, ja tuoton mallintaminen perustuu
maksetuista käyttäjistä koostuvan käyttäjäryhmän odotettuun bruttomyyntiin. Käyttäjähankinnan kustannuksia
seurataan päivittäin tai toisinaan tunneittain, minkä ansiosta Rovio pystyy määrittämään nopeasti eri
käyttäjäryhmien kannattavuuden ja säätämään panostuksia tämän perusteella. Maksetun käyttäjähankinnan
kustannusten takaisinmaksuaika vaihtelee merkittävästi pelien ja käyttäjäryhmien välillä, mutta Rovio arvioi
historiallisten tietojen perusteella, että sen käyttäjähankinnan kustannusten keskimääräinen takaisinmaksuaika on
ollut 8–10 kuukautta. Peliensä vahvan monetisaation ansiosta Rovio on voinut kasvattaa merkittävästi
käyttäjähankintaan tekemiään investointeja ja siten kasvattaa maksavien käyttäjien määrää. Yhtiön
käyttäjähankinnan kustannukset ovat nousseet 6,3 miljoonasta eurosta eli 5,6 prosentista Gamesliiketoimintayksikön liikevaihdosta 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 44,6 miljoonaan euroon eli 21,1
prosenttiin Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla.
Käyttäjähankinnan kustannusten merkittävä kasvu kuvaa Yhtiön strategiaa panostaa bruttomyynnillä mitattuna
viiteen eniten tuottavaan peliin ja äskettäin julkaistuihin peleihin, jotta Yhtiö saisi hankittua
monetisaatiopotentiaaliltaan hyviä käyttäjiä.
Rovion pelien kyky säilyttää käyttäjien mielenkiinto ja kannustaa säännölliseen pelaamiseen on kriittistä
rakennettaessa aktiivista käyttäjäverkostoa, joka luo kysyntää sovelluksen sisäisille ostoksille. Yhtiöllä on laaja
aktiviinen käyttäjäkunta, jossa oli 11 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää (DAU) ja 80 miljoonaa
kuukausittaista aktiivista käyttäjää (MAU) 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Rovion käyttäjien
sitoutumisen lisääntyminen näkyy siten, että Yhtiön viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin
DAU/MAU-suhde kasvoi 12 prosentista 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 19 prosenttiin
30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Tämä tarkoittaa, että näitä pelejä kuukausittain pelaavista
käyttäjistä 19 prosenttia pelaa joka päivä.
Aktiivisten käyttäjien määrässä on näkynyt yleisesti laskeva trendi tarkastelujaksoilla. Kunkin vuosineljänneksen
eniten tuottavat pelit määräytyvät vuosineljänneksen bruttomyynninperusteella, mikä voi aiheuttaa heilahtelua
DAU- ja MAU-luvuissa, koska valikoimaan tulee monetisaatioprofiililtaan erilaisia uusia pelejä. Vaikka DAU- ja
MAU-luvuissa on ollut laskeva trendi, free-to-play-monetisaatiomallissa Yhtiön taloudellinen tulos riippuu
olennaisesti sen kyvystä muuntaa käyttäjäkunta maksaviksi käyttäjiksi, jotka tekevät pelien sisäisiä ostoksia (katso
”Rovion liiketoiminta – Liiketoimintayksiköt – Games – Monetisaatio”). Yhtiö pyrkiikin suuntaamaan pelinsä
pienemmille käyttäjäryhmille, joilla on suurempi potentiaali tulla maksaviksi käyttäjiksi, ja tämän ansiosta Rovion
pelien monetisaatio on parantunut, vaikka aktiivinen käyttäjäkunta on pienentynyt (katso ” – Pelien sisäinen
monetisaatio”). Suuret pelijulkaisut vaikuttavat vuosineljänneksittäisiin DAU- ja MAU-lukuihin, koska
käyttäjämäärä kohoaa tyypillisesti pelin julkaisun jälkeen. Angry Birds POP! julkaistiin 31.3.2015 päättyneellä
kolmen kuukauden jaksolla, ja Angry Birds 2 julkaistiin 30.9.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla, ja
julkaisut nostivat DAU- ja MAU-lukuja kyseisillä vuosineljänneksillä.
Seuraavassa taulukossa esitetään DAU- ja MAU-luvut ilmoitetuilla jaksoilla:145
Kolmen kuukauden jakso päättyen
30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015

Miljoonaa
DAU Top-5
DAU Kaikki
MAU Top-5
MAU Kaikki
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4,9
10,6
25,6
79,7

5,0
11,2
25,4
83,1

6,0
11,1
40,2
88,5

6,2
12,6
41,4
102,8

(tilintarkastamaton)
6,7
6,0
13,5
13,2
46,4
42,2
112,7
108,9

Luvut on määritelty kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja”.
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5,0
13,0
40,8
110,5

7,1
15,9
56,7
138,5

6,3
14,4
50,7
125,1

9,2
17,7
74,5
150,6

Pelien sisäinen monetisaatio
Valtaosa Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta muodostuu sovelluksen sisäisistä ostoksista. Kyky luoda
käyttäjän sitoutumista kasvattavaa sisältöä ja tarjota käyttäjäkokemusta parantavia virtuaalituotteita, jotka
kannustavat käyttäjiä tekemään sovelluksen sisäisiä ostoksia sekä ylläpitävät tai lisäävät ostohalukkuutta, on
ensiarvoista Rovion taloudelliselle suorituskyvylle.
Rovio on onnistunut kasvattamaan maksavien käyttäjien määrää (sekä absoluuttista määrää että määrää suhteessa
käyttäjiin) sekä keskimääräistä liikevaihtoa maksavaa käyttäjää kohden. Yhtiöllä oli 30.6.2017 päättyneellä
kolmen kuukauden jaksolla 563 tuhatta kuukausittaista yksittäistä maksavaa käyttäjää (”MUP”): määrä kasvoi 83
prosenttia 307 tuhannesta 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Yhtiön MUP-luvun olennainen
parantuminen johtuu onnistuneesta datapohjaisesta käyttäjähankinnasta ja GaaS-mallista, joka sitouttaa käyttäjiä
ja lisää heidän ostohalukkuuttaan. Yhtiön MUP-lukua ovat kasvattaneet etenkin viisi bruttomyynnillä mitattuna
eniten tuottavaa peliä, joiden MUP-luku on kasvanut 127 prosenttia samalla ajanjaksolla, koska panostukset
käyttäjähankintaan keskittyvät pitkälti näihin peleihin. Kesäkuussa 2017 Yhtiön viiden bruttomyynnillä mitattuna
eniten tuottavan pelin MUP-luku oli 2,1 prosenttia kuukausittaisista yksittäisistä käyttäjistä verrattuna 0,4
prosenttiin tammikuussa 2015, mikä viittaa vahvaan parannukseen käyttäjien konvertoimisessa maksaviksi
käyttäjiksi.
Seuraavassa taulukossa esitetään MUP-luku ilmoitetuilla jaksoilla:146
Kolmen kuukauden jakso päättyen
30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015

Tuhatta
MUP Top-5
MUP Kaikki

479
563

495
550

382
456

354
435

(tilintarkastamaton)
341
257
440
357

285
392

291
409

204
306

211
307

Yhtiö on myös onnistunut luomaan pelikokemuksen, joka on lisännyt maksavien käyttäjien ostohalukkuutta.
ARPDAU on kasvanut 448 prosenttia 0,01 eurosta 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 0,06 euroon
30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Monetisaation parantumista ovat ohjanneet Yhtiön viisi eniten
tuottavaa peliä bruttomyynnillä mitattuna, joiden ARPDAU-luku on kasvanut 615 prosenttia 0,02 eurosta
31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 0,11 euroon 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden
jaksolla. ARPDAU-luvun kasvu on johtunut pääasiassa Rovion käyttäjähankinnasta, joka on lisännyt maksavien
käyttäjien määrää. Lisäksi Yhtiön GaaS-malli ja tuoreen sisällön jatkuva lisääminen on lisännyt käyttäjien
ostohalukkuutta.
MARPPU kasvoi 82,5 prosenttia 17,8 eurosta 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 32,4 euroon
30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Yhtiön viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin
MARPPU-luku on kasvanut 86,9 prosenttia 17,5 eurosta 31.3.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla 32,6
euroon 30.6.2017 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Selvä enemmistö maksavista käyttäjistä ja
bruttomyynnistä perustuu viiteen eniten tuottavaan peliin bruttomyynnillä mitattuna, ja siksi Rovion koko
peliportfolion MARPPU-luku on hyvin lähellä viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin MARPPUlukua. ARPDAU- ja MARPPU-lukujen kasvu kertoo, että maksavien käyttäjien keskimääräinen elinkaariarvo on
kasvanut Rovion peleissä.
Seuraavassa taulukossa esitetään ARPDAU- ja MARPPU-luvut ilmoitetuilla jaksoilla:147
Kolmen kuukauden jakso päättyen
30.6.2017 31.3.2017 31.12.2016 30.9.2016 30.6.2016 31.3.2016 31.12.2015 30.9.2015 30.6.2015 31.3.2015

Euroa
ARPDAU
Top-5
ARPDAU
Kaikki

(tilintarkastamaton)
0,11

0,11

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,03

0,02

0,02

0,06

0,06

0,04

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,01
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Luvut on määritelty kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja”.
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Luvut on määritelty kohdassa ”Eräitä taloudellisia tietoja”.
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MARPPU
Top-5
MARPPU
Kaikki

32,6

29,8

28,2

26,7

23,7

22,2

18,6

16,2

17,4

17,5

32,4

30,0

27,8

25,7

22,6

21,4

18,8

17,1

17,3

17,8

Brand Licensing
Rovio on tarkastelujaksolla toteuttanut Brand Licensing -liiketoimintayksikössä uudelleenjärjestelyjä ja
tarkentanut sen painopistealuetta, kuten voidaan nähdä liiketoimintayksikön liikevaihdon kehityksestä. Brand
Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 28,6 miljoonaan euroon eli
40 prosenttia verrattuna 47,7 miljoonaan euroon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella, mutta liikevaihto on sen
jälkeen kasvanut 55,7 miljoonaan euroon 30.6.2017 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla pääasiassa Angry
Birds -elokuvan tuottaman liikevaihdon ansiosta.
Consumer Products
Rovion Consumer Products -alayksikön taloudellinen tulos perustuu pääasiassa Yhtiön tuotteiden kysyntään ja sen
lisensointikumppaneiden määrään ja laatuun sekä niiden menestykseen. Lisensointikumppanit vaikuttavat myös
Angry Birds -brändin vahvuuteen ja siten niillä on epäsuora vaikutus Games-liiketoimintayksikköön.
Consumer Products -alayksikkö tuottaa rojaltituloja. Viihde- ja hahmolisensointimarkkinoilla keskimääräinen
rojalti oli 6 prosenttia vuonna 2016.148 Rovio kerää rojalteja vuosineljänneksittäin sopimuksen kestoaikana, joka
on tyypillisesti kahdesta kolmeen vuotta. Sopimukset sisältävät tyypillisesti etukäteen maksettavan
vähimmäistakuun. Myös elokuvalisensointiohjelman päättyminen vuoden 2017 aikana vähentää Rovion
kuluttajatuotteista saamaa liikevaihtoa edelliseltä vuodelta.
Consumer Products -alayksikköön on vaikuttanut Rovion brändejä käyttävien kuluttajatuotteiden kysynnän lasku
31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneillä tilikausilla, ja tietyt suuret lisensointisopimukset ovat päättyneet tämän
seurauksena.
Consumer Products -alayksikön liikevaihto jakautui 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella maantieteellisesti
seuraavasti: Pohjois-Amerikka 16 prosenttia, Eurooppa 51 prosenttia, Aasian ja Tyynenmeren alue 18 prosenttia
ja muut alueet 15 prosenttia.
Content Licensing
Yhtiö muutti 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla Content Licensing alayksikön liiketoimintamallia
yhä enemmän kohti lisensointia. Tämä tarkoittaa, että Yhtiö ei tule jatkossa investoimaan Angry Birds -elokuvan
jatko-osan tuotantoon, markkinointiin tai levitykseen. Sisältölisensointisopimukset yleensä voivat sisältää
etukäteen maksettavan vähimmäistakuun ja tuottavat rojalteja tyypillisesti yli 10 vuoden ajan. Rovio voi myös
saada ennakkomaksuja lisensoimastaan sisällöstä.
Content Licensing -alayksikön liikevaihto 31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneillä tilikausilla muodostui pääasiassa
ToonsTV:stä ja animaatiosarjoista, ja toukokuussa 2016 julkaistu ensimmäinen Angry Birds -elokuva alkoi
vaikuttaa liikevaihtoon joulukuusta 2016 alkaen. Elokuva on vaikuttanut Angry Birds -brändin tunnettuuteen ja
tukenut myös Games-liiketoimintaa esimerkiksi lisäämällä orgaanisten latausten määrää ja mahdollistamalla
suuremman käyttäjähankintainvestoinnin.
Valtaosa ensimmäiseen Angry Birds -elokuvaan liittyvästä liikevaihdosta odotettavasti tuloutetaan 31.12.2017 ja
31.12.2018 päättyvillä tilikausilla elokuvan levityksen, kotiviihteen ja televisioesitysten perusteella, minkä jälkeen
tuottoja saadaan kotiviihteestä ja televisioesityksistä useiden vuosien ajan. Yhtiön johdon mukaan
animaatioelokuvan tuotot jakautuvat tyypillisesti kymmenelle vuodelle julkaisemisesta siten, että noin 45–50
prosenttia tuotoista saadaan ensimmäisen vuoden aikana, noin 15–20 prosenttia tuotoista toisen vuoden aikana ja
loput arviolta 30 prosenttia useiden vuosien aikana laskevina määrinä. Ensimmäisen Angry Birds -elokuvan

148

Laskettuna vuoden 2016 markkinatiedoilla siten, että 6,8 miljardin Yhdysvaltain dollarin rojaltit on jaettu 118 miljardin Yhdysvaltain
dollarin markkinalla. Lähde: LIMA, Annual Global Licensing Industry Survey, vuoden 2017 raportti.
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elokuvatuotot eivät aiheuta liiketoiminnan kuluja vuonna 2017, ja ainoat elokuvaan liittyvät kustannukset ovat
elokuvaan liittyvän aineettoman omaisuuden poistoja (katso ” – Tulokseen vaikuttavat investoinnit” alla).
Toukokuussa 2017 Rovio ilmoitti yhdessä Columbia Pictures Industries Inc:n ja Sony Pictures Entertainmentin
kanssa Angry Birds -elokuvan jatko-osan julkaisemisesta syyskuussa 2019 (katso ”Rovio:n liiketoiminta –
Olennaiset sopimukset – Studiolisensointisopimus Columbia Pictures Industries Inc:n kanssa”). Jatko-osan
tuotannossa käytetään lisensointimallia, jossa Rovio ainoastaan lisensoi oikeudet Angry Birds -brändiin, mutta ei
itse jatkossa investoi elokuvan tuotantoon eikä osallistu jakelukustannuksiin, toisin kuin ensimmäisessä Angry
Birds -elokuvassa. Tuottojen ajallisen jakauman odotetaan vastaavan ensimmäistä Angry Birds -elokuvaa, mutta
koska Rovion liikevaihto perustuu rojalteihin, Rovion liikevaihtopotentiaali on jatko-osassa pienempi. Toisaalta
Rovion alkuinvestointi ja siten elokuvan potentiaaliseen voittoon ja rahavirtaan liittyvät riskit ovat pienemmät.
Lisäksi animaatio elokuvien jatko-osilla on tapana luoda enemmän lipputuloja kun alkuperäisillä elokuvilla. 149
Kausiluonteisuus
Rovion molemmissa liiketoimintayksiköissä esiintyy kausivaihtelua. Games-liiketoimintayksikössä latausten
lukumäärä on tyypillisesti suurempi joulu- ja tammikuussa, kun käyttäjät asentavat pelejä lahjoina saamiinsa uusiin
laitteisiin. Mobiilimainonnan kustannukset ovat samalla jaksolla yleensä suurimmat, koska mobiilisovellusten
myyjät kilpailevat pääsystä näihin uusiin laitteisiin. Mainoskulut ovat myös yleisesti korkeammat joulukuussa,
koska lomakautena tehdään enemmän ostoksia. Lomakausi vaikuttaa myös Brand Licensing -liiketoimintayksikön
liikevaihtoon kuluttajatuotteiden myyntihuipun seurauksena.
Liiketoiminnan kulut
Rovion liiketoiminnan kulut olivat 143,2 miljoonaa euroa eli 90,4 prosenttia liikevaihdosta (FAS) 31.12.2014
päättyneellä tilikaudella, 149,6 miljoonaa euroa eli 105,3 prosenttia liikevaihdosta (IFRS) 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella (IFRS) ja 156,4 miljoonaa euroa eli 81,6 prosenttia liikevaihdosta (IFRS) 31.12.2016 päättyneellä
tilikaudella ja 113,3 miljoonaa euroa eli 74,2 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Rovio liiketoiminnan kulut koostuvat neljästä pääerästä, jotka ovat materiaalit ja palvelut, työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut, markkinointikulut ja liiketoiminnan muut kulut. Työsuhde-etuuksista aiheutuvien
kulujen ja liiketoiminnan muiden kulujen vähennettynä markkinointikuluilla prosenttiosuus liikevaihdosta on
laskenut 64 prosentista 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 27 prosenttiin 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla, mikä kertoo toiminnan merkittävästä skaalautumisesta. Osuuden lasku on johtunut pääasiassa
toiminnan uudelleenmitoitus- ja uudelleenjärjestelytoimenpiteistä, jotka ovat pienentäneet henkilöstökuluja ja
liiketoiminnan muita kuluja. Materiaalien ja palveluiden sekä markkinointikulujen prosenttiosuus liikevaihdosta
on kasvanut 27 prosentista 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 47 prosenttiin 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla pääasiassa siksi, että käyttäjähankintaan on panostettu enemmän liikevaihdon kasvun
tukemiseksi.
Materiaalit ja palvelut. Materiaalit ja palvelut olivat 52,9 miljoonaa euroa eli 27,6 prosenttia liikevaihdosta
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 38,7 miljoonaa euroa eli 25,4 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Materiaalit ja palvelut ovat luonteeltaan muuttuvia kustannuksia, ja niihin
sisältyvät markkinapaikkojen osuus liikevaihdosta (79 prosenttia materiaaleista ja palveluista 30.6.2017
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla), kolmansille osapuolille maksettavat rojaltit (10 prosenttia), suorat
mainoskulut (6 prosenttia), provisiot (4 prosenttia) ja muut kustannukset (0 prosenttia). Markkinapaikkojen osuus
liikevaihdosta liittyy Applen ja Googlen pidättämään 30 prosentin osuuteen niiden sovelluskaupoissa tehdyistä
sovelluksen sisäisistä ostoksista. Tulonjakomalli voi vaihdella tietyissä maissa, kuten Kiinassa, jossa Rovio
neuvottelee julkaisusopimukset tapauskohtaisesti paikallisten julkaisijoiden kanssa.
Kolmansille osapuolille maksettavat rojaltit ovat kehityskumppaneille ja Yhtiön käyttämien lisensoitujen
immateriaalioikeuksien (kuten Transformers, Star Wars ja Shakira) omistajille maksettavia rojalteja, jotka Rovio
maksaa näitä immateriaalioikeuksia käyttävien pelien bruttomyynnin ja asiakassopimuksista saadun myynnin
perusteella. Suorat mainoskulut sisältävät mainostyökalujen ja sisällön kustannukset sekä kolmansille osapuolille
maksettavan liikevaihto-osuuden. Provisiot ovat maksuja, joita Rovio maksaa pääasiassa myyntiagenteille.
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Vertailu sisältää tietokoneanimoidut elokuvat ja digitaalisen animaation ajalta 1995–2017 (12.6.2017 saakka). Vertailu sisältää yli miljoona
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Markkinapaikkojen osuus liikevaihdosta, kolmansille osapuolille maksettavat rojaltit ja suorat mainoskulut
muodostuvat pääasiassa Games-liiketoimintayksikössä, kun taas provisiot liittyvät pääasiassa Brand
Licensing -liiketoimintayksikköön.
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 49,5 miljoonaa euroa eli 25,8
prosenttia liikevaihdosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 27,3 miljoonaa euroa eli 17,9 prosenttia
liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on virtaviivaistanut toimintojaan
merkittävästi vuodesta 2014 alkaen (katso ” – Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt”), ja Rovio on onnistunut
pienentämään työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja sekä absoluuttisesti että suhteessa liikevaihtoon, mikä on
vaikuttanut positiivisesti Rovion kannattavuuteen. Yhtiön työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 17,9
prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 36,0 prosenttiin 31.12.2014
päättyneellä tilikaudella. Merkittävä enemmistö Rovion henkilöstöstä on kokoaikaisia työntekijöitä, ja työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut ovat pääasiassa kiinteitä.
Markkinointikulut. Markkinointikulut olivat 20,3 miljoonaa euroa eli 10,6 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2016
päättyneellä tilikaudella ja 32,7 miljoonaa euroa eli 21,4 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Markkinointikuluihin sisältyvät käyttäjähankinnan kustannukset ja muut markkinointikulut.
Käyttäjähankinnan kustannukset olivat 18,2 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 31,5
miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Käyttäjähankinnan kustannukset liittyvät
uusien käyttäjien hankkimiseen Yhtiön peleille tulosperusteisilla markkinointikampanjoilla esimerkiksi
Facebookin, AdColonyn ja Vunglen kautta. Käyttäjähankinnan kulujen merkittävä kasvu kuvaa Yhtiön
panostuksia bruttomyynnillä mitattuna viiteen eniten tuottavaan peliin monetisaatiopotentiaaliltaan hyvien
käyttäjien saamiseksi (katso ” – Games – Käyttäjäkunta” yllä). Muut markkinointikulut olivat 2,0 miljoonaa euroa
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 1,2 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Markkinoinnin muut kulut koostuvat ulkopuolisista markkinointikuluista, kuten peliturnauksia järjestävien,
suunnittelevien ja toteuttavien palveluntarjoajien palkkioista, mediamainonnan kustannuksista, kuten
televisiomainoskampanjoista, ulkomainonnasta ja ulkoisesti tuotetuista markkinointimateriaaleista, kuten
pelitrailereista, julisteista, PR-toimistojen palkkioista sekä markkinoinnin kehittämiseen ja jakeluun liittyvistä
työkaluista ja ohjelmistoista.
Liiketoiminnan muut kulut ilman markkinointikuluja. Liiketoiminnan muut kulut ilman markkinointikuluja olivat
33,6 miljoonaa euroa eli 17,5 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 14,6 miljoonaa euroa
eli 9,6 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Liiketoiminnan muihin
kuluihin ilman markkinointia sisältyvät ulkopuoliset kehitys- ja palvelukulut, laite- ja ohjelmistokulut,
palvelinkulut, laki-, auditointi- ja konsultointikulut, puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut sekä muut
liiketoiminnan kulut. Ulkopuoliset kehitys- ja testauskulut koostuvat pääasiassa jakelussa olevien pelien
laadunvarmistuksesta ja -valvonnasta ja vähäisemmässä määrin muista peleihin liittyvistä ulkopuolisista
palveluista, jotka voivat liittyä esimerkiksi pelien kehittämiseen, käyttäjätutkimuksiin, PR-toimistoihin ja
konsultointiin. Rovio aktivoi taseeseen valtaosan ulkopuolisista pelien kehittämiskuluista (katso ” – Tulokseen
vaikuttavat investoinnit”). Liiketoiminnan muut kulut ovat pääasiassa kiinteitä kuluja, lukuun ottamatta laite- ja
ohjelmistokuluja, jotka muodostuvat pääasiassa pelien hosting-palvelujen kustannuksista, jotka ovat
käyttäjäkunnan koosta riippuvia muuttuvia kuluja.
Tulokseen vaikuttavat investoinnit
Rovion investoinnit olivat 37,9 miljoonaa euroa eli 24,0 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2014 päättyneellä
tilikaudella, 43,9 miljoonaa euroa eli 30,9 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, 23,3
miljoonaa euroa eli 12,1 prosenttia liikevaihdosta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja 5,8 miljoonaa euroa eli
3,8 prosenttia liikevaihdosta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Games-liiketoimintayksikön
investoinnit liittyvät ulkopuolisen pelien kehittämisen kustannuksiin, jotka aktivoidaan taseeseen, ja muut
investoinnit liittyvät pääasiassa elokuvan ja animaatiosarjan sisällön tuotantoon ja markkinointiin.
Games-liiketoimintayksikön investoinnit olivat 8,5 miljoonaa euroa 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella, 11,9
miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, 7,3 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja
2,4 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio käyttää peliensä kehittämisessä
sisäisiä ja tarpeen vaatiessa myös ulkopuolisia resursseja, ja Yhtiö aktivoi ulkopuolisen pelien kehittämisen
kustannukset taseeseen. Sisäiset kehityskulut kirjataan liiketoiminnan kuluina. Sisäisten ja ulkopuolisten
kehitysresurssien käyttö riippuu Yhtiön tarpeista eri ajankohtina. Viime aikoina Yhtiö on käyttänyt vähemmän
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ulkopuolisia resursseja, mikä on vastaavasti pienentänyt investointeja. Sisäisten kehitysresurssien käyttöön
liittyvät suuremmat liiketoiminnan kustannukset voivat kuitenkin ainakin osittain tasoittaa investointien
vähenemistä. Taseeseen aktivoidut pelien kehittämiskulut ovat vaikuttaneet myös poistoihin, ja Rovio on kirjannut
31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneillä tilikausilla sekä 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla
vastaavasti 0 miljoonaa euroa, 5,8 miljoonaa euroa sekä 2,0 miljoonaa euroa arvonalentumisia liittyen taseeseen
aktivoituihin pelien kehittämiskuluihin, mikä on samalla lisännyt poistojen määrää näillä jaksoilla samalla
vähentäen tulevaisuudessa tehtäviä poistoja, koska poistopohja on pienempi. Tällaiset alaskirjaukset ovat
tyypillisiä mobiilipeliteollisuudessa, koska kaikki pelit eivät menesty. Aktivointiperiaatteista on esitetty lisätietoja
31.12.2016
päättyneeltä
tilikaudelta
laaditun
konsernitilinpäätöksen
kohdassa
”Tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet”.
Rovion investoinnit Games-liiketoimintayksikön ulkopuolella olivat 29,4 miljoonaa euroa 31.12.2014 päättyneellä
tilikaudella, 32,0 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella (IFRS), 16,0] miljoonaa euroa 31.12.2016
päättyneellä tilikaudella ja 3,4 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Investoinnit
olivat suurelta osin Angry Birds -elokuvaan ja sen jatko-osaan liittyviä taseeseen aktivoituja kehityskuluja. Rovion
tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti Angry Birds –elokuvan tuotantoon liittyvät taseeseen aktivoidut
kulut poistetaan käyttäen jaksotusta, joka perustuu elokuvan tulonmuodostukseen. Toukokuussa 2016 julkaistun
Angry Birds -elokuvan tulonmuodostus alkoi joulukuussa 2016 elokuvan elokuvateatteriesitysten päättymisen
jälkeen. 30.6.2017 päättyneellä tilikaudella taseeseen aktivoitujen kehityskulujen poistot olivat 55 prosenttia
tuloutetusta elokuvan liikevaihdosta. Poistosuhde määritetään IFRS:n mukaisesti perustuen Yhtiön johdon arvioon
elokuvan tulevista tuotoista, ja siten se voi muuttua. Rovio odottaa, että lisensiointiin perustuva elokuvia ja
animaatiosarjoja koskeva uusi liiketoimintamalli pienentää Brand Licensing -liiketoimintayksikön investointeja,
koska tässä mallissa Yhtiön investoinnit tuotantoon, markkinointiin ja jakeluun ovat minimaaliset. Lisenssimallin
mukaisesti Rovio ei itse jatkossa investoi Angry Birds -elokuvan jatko-osan tuotantoon, toisin kuin ensimmäisessä
Angry Birds -elokuvassa.
Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt
Rovio on virtaviivaistanut organisaatiotaan merkittävästi 1.1.2014 alkaen. Lisätietoja Rovion
uudelleenjärjestelystä on kohdassa ”Rovion liiketoiminta – Uudelleenjärjestelyt”. Näihin uudelleenjärjestelyihin
liittyneet kustannukset olivat 1,3 miljoonaa euroa 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella, 3,3 miljoonaa euroa
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella ja 2,0 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ei ollut uudelleenjärjestelyihin liittyneitä kustannuksia.
Yritysjärjestelyt
Yhtiön johto uskoo, että pelimarkkinoilla on mahdollisuuksia keskittymiseen ja että Yhtiön vahvaa alustaa voidaan
hyödyntää potentiaalisissa integroitavissa yritysostoissa ja liikekumppanuuksissa. Lisäksi Yhtiö tutkii jatkuvasti
uusia pelitrendejä ja mahdollisuuksia, kuten uusia alustoja ja palveluja. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 80 prosenttia
Hatch Entertainmentistä, joka kehittää mobiilipelien suoratoistopalvelua. Hatch Entertainmentin liiketulos on ollut
tappiollinen kaikilla tarkastelujaksoilla, ja sen tappiot vaikuttivat Rovio-konsernin liikevoittoon 4,6 miljoonaa
euroa vuonna 2016 ja 2,2 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Fun Academy Oy on Rovion osakkuusyhtiö. Fun Academy Oy keskittyy opetuspalveluiden ja digitaalisten
opetussovellusten ja -pelien kehittämiseen ja jakeluun. Rovio investoi Fun Academy Oy:öön 200 tuhatta euroa
joulukuussa 2015, ja tämän investoinnin tasearvo 30.6.2017 oli 58 tuhatta euroa sen jälkeen, kun Rovion 19,99
prosentin osuus Fun Academy Oy:n tappiosta 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli kirjattu.
Taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä
Rovio toteutti 31.3.2017 ja 30.6.2017 päättyneillä kolmen kuukauden jaksoilla aikaisemman animaatio-osastonsa
uudelleenjärjestelyn myymällä, muuttamalla ja lakkauttamalla tiettyjä toimintoja sekä muodostamalla uuden
Brand Licensing -liiketoimintayksikön. Tärkeimpiä muutoksia olivat:
Rovion tytäryhtiö Rovio Animation Oy myi Rovio Animation Company Ltd:n Vancouverissa,
Kanadassa, ja Rovio siirtyi tämän seurauksena animaatiosarjatoiminnassaan lisensointiimalliin, jossa
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Rovio lisensoi brändinsä animaatiosarjoja tuottavalle kumppanille. Animaatiosarjan jakelun voi hoitaa
sama tai muu kumppani ja osittain myös Rovio käyttäen suoratoistokanavia, kuten YouTubea.
Rovion tytäryhtiö Dark Matter Oy myi 80 prosentin omistusosuutensa Kaiken Kustannuksessa. Kaiken
Kustannuksen ja Rovion lisenssisopimus oikeuttaa Kaiken Kustannuksen käyttämään Angry Birds brändiä osittain yksinoikeudella tietyissä kirja- ja sarjakuvatoiminnan kategorioissa.
Rovio teki Sony Pictures Entertainment -konserniin kuuluvan Columbia Pictures Industries Inc:n kanssa
lisenssisopimuksen, jonka perusteella Columbia Pictures Industries Inc tuottaa ja levittää Angry
Birds -elokuvan jatko-osan ja myös rahoittaa sen tuotannon kokonaan. Tämä pienentää merkittävästi
Rovion investointia jatko-osaan verrattuna ensimmäiseen Angry Birds -elokuvaan.
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liiketoimintamallin muuttamisen seurauksena myös
liiketoiminnan kulut laskevat edellisvuosista, koska henkilöstömäärä on pienempi ja myös muut siihen
liittyvät liiketoiminnan kustannukset alenevat.
Rovio laati konsernitilinpäätöksensä ensimmäistä kertaa IFRS:n mukaisesti 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta. Rovion ensimmäinen IFRS:n mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös sisältää vertailutiedot
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, ja IFRS:ään siirtymäpäivä oli 1.1.2015. Tätä ennen Rovio laati
konsernitilinpäätöksensä suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti.
Ensimmäisen IFRS-standardien käyttöönoton merkittävimmät vaikutukset FAS:n mukaisesti laadittuihin
raportoituihin konsernitilinpäätöksiin olivat seuraavat:
Roviolla on avainhenkilöille suunnattuja pitkäaikaisia optiojärjestelmiä. Pitkäaikaisten optiojärjestelmien
tarkoituksena on sovittaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden edut toisiinsa Yhtiön arvon
kasvattamiseksi, avainhenkilöiden sitouttamiseksi Yhtiöön sekä arvon luomiseen perustuvan
kilpailukykyisen palkkio-ohjelman tarjoamiseksi. IFRS:n mukaan omana pääomana maksettavien
liiketoimien kustannus määritetään asianmukaista mallia käyttäen sen päivän käypänä arvona, jolloin
oikeus on myönnetty. Tämä kustannus kirjataan henkilöstöetuuksista aiheutuviin kuluihin yhdessä
vastaavan oman pääoman korotuksen kanssa jaksolle, jolloin työsuhdetta ja soveltuvissa tapauksissa
tulosta koskevat ehdot täyttyvät.
IFRS:n mukaisesti Rovio määrittää laskennalliset verosaamiset ja -velat käyttäen niitä verokantoja, joiden
odotetaan olevan voimassa sillä kaudella, jolloin omaisuuserä realisoidaan tai velka suoritetaan,
perustuen niihin verokantoihin ja verolakeihin, jotka on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty
raportointikauden viimeiseen päivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen tai -velka määritetään
omaisuuserän tai velan verotuksellisen arvon ja raportointipäivänä taseeseen merkityn kirjanpitoarvon
väliaikaisesta erosta. Laskennalliset verosaamiset tai -velat on kirjattu käyttäen vahvistettua verokantaa.
IFRS:n mukainen tase sisältää laskennalliset verot, jotka perustuvat uudelleenjärjestelyvarauksista ja
muista varauksista johtuviin väliaikaisiin eroihin. Lisäksi verotuksellisista tappioista on kirjattu
laskennallinen verosaaminen.
Rovio on saanut Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä (”Tekes”) lainan vuonna 2015 toteutettuun
projektiin. Lainan efektiivinen korko on markkinakorkoa alhaisempi Tekesin rahoituksen luonteen
seurauksena. IFRS:n mukaan markkinakoron ja efektiivisen koron erotus käsitellään julkisena
avustuksena, joka kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.
Lisätietoja IFRS-standardien käyttöönotosta on tähän Listalleottoesitteeseen liitetyn tilintarkastetun 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen liitetiedossa ”Ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto”.
Viimeaikaiset tapahtumat
Alla esitettyä lukuun ottamatta Rovion taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut
merkittäviä muutoksia 30.6.2017 ja tämän Listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana.
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Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 8.9.2017 päättänyt poistaa
lunastuslausekkeen yhtiöjärjestyksestä. Lunastuslausekkeen poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi
Kaupparekisteriin vasta Rovion hallitukselle samassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetun
osakeantivaltuutuksen perusteella Listautumisannissa annettavien Uusien Osakkeiden rekisteröitäväksi
ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen.
Tulevaisuudennäkymät
Tämä osio ”Tulevaisuudennäkymät” sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat
eivät ole takeita tulevasta kehityksestä, ja toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa
lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista johtuen useista syistä, joista joitakin on kuvattu
kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät”. Rovio kehottaa sijoittaja suhtautumaan varauksella
tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotka pätevät ainoastaan tämän Listalleottoesitteen päivämääränä ja
ja joihin liittyy epävarmuuksia.
Yhtiön vuosittaisen liikevaihdon sekä käyttökatteen odotetaan kasvavan merkittävästi 31.12.2017 päättyvällä
tilikaudella verrattuna 31.12.2016 päättyneeseen tilikauteen.
Tulosennusteen perusta
Ennuste perustuu Yhtiön johdon arvioihin Yhtiön myynnistä, tuloksesta ja toimintaympäristön kehityksestä.
Liikevaihdon merkittävä vuosittainen kasvu perustuu erityisesti Games-liiketoimintayksikön olemassa olevien
pelien kehitykseen ja vuoden 2017 toukokuun, kesäkuun ja elokuun aikana julkaistujen uusien pelien kehitykseen
sekä käyttäjähankintainvestointien merkittävään lisäykseen verrattuna aikasempaan tilikauteen. Liikevaihdon
odotettua kasvua ajaa myös Angry Birds -elokuvan liikevaihto. Elokuvan liikevaihdon profiili on laskeva kuten
tavanomaista animaatioelokuville ja täten elokuvan tulojen odotetaan olevan pienemmät tilikauden 2017 toisella
puoliskolla kuin ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö voi vaikuttaa liikevaihtoonsa ja tulokseensa jatkuvasti
kehittämällä olemassa olevia pelejään ja tuomalla peleihin uusia tapahtumia, joilla lisätään käyttäjien aktiivisuutta
sekä investoimalla käyttäjähankintaan. Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella ovat markkinoiden yleinen kehitys sekä
muutokset kilpailuasetelmissa. Yhtiö pitää yli 10 prosentin kasvua merkittävänä. Yhtiön peleihin käyttämät
käyttäjähankintainvestoinnit voivat vaihdella merkittävästi vuosineljänneksettäin riippuen uusista pelijulkaisuista
sekä olemassa olevien pelien suoriutumisesta, mikä voi johtaa merkittäviin muutoksiin ja vaihtelevuuteen Yhtiön
kannattavuudessa vuosineljänneksittäin. Tilintarkastajan lausunto tulosennusteesta on tämän Listalleottoesitteen
liitteenä C.
Raportoivat liiketoimintayksiköt
Roviolla on kolme raportoivaa liiketoimintayksikköä: Games, Brand Licensing ja Muut.
Games-liiketoimintayksikkö muodostuu Rovion mobiilipelitoiminnasta eli kaikista liiketoimintayksikön
kehittämistä Angry Birds -brändiin ja muihin immateriaalioikeuksiin perustuvista mobiilipeleistä. Pelien jakelu
tapahtuu mobiilisovelluskaupoissa, kuten Apple App Storessa ja Google Playssä, ja Rovio saa liikevaihtoa
loppukuluttajien tekemien sovelluksen sisäisten ostosten ja peleihin sijoitettujen mainosten perusteella.
Brand Licensing -liiketoimintayksiköllä on kaksi alayksikköä, Consumer Products ja Content Licensing, jotka
tuottavat rojaltituottoja lisensoimalla Angry Birds -brändiä muissa tuoteryhmissä kuin mobiilipeleissä. Consumer
Products -alaliiketoimintayksikkö keskittyy kirjoihin, sarjakuviin ja fyysisiin kuluttajatuotteisiin, kuten leluihin,
vaatteisiin sekä paikkasidonnaiseen viihteeseen, kuten aktiviteettipuistoihin. Content Licensing -alaliiketoimintayksikkö vastaa Angry Birds -elokuvasta ja sen jatko-osista sekä animaatiosarjoista. Vaikka näiden yksiköiden
taustalla olevat tuotteet ja arvoketjut ovat erilaisia, Rovion liiketoimintamalli on molemmissa alayksiköissä sama:
Rovio lisensoi brändin lisenssinhaltijoille kussakin tuoteryhmässä ja kerää lisenssituotoista vaihtelevan
prosenttiosuuden mukaiset rojaltimaksut, ja lisenssisopimukset yleensä sisältävät vähimmäistakuun, joka
maksetaan etupainotteisesti sopimuskauden alkaessa tai sovittuina maksuerinä lisenssisopimuksen keston aikana.
Myös kustannusrakenne on samanlainen Rovion näkökulmasta: Rovio kerää rojaltimaksut ja kirjaa
myyntiagentteihin ja jakeluun liittyvät kustannukset valmistuksen ja hankinnan kuluihin. Loput kustannukset
kirjataan brändin lisensoineen yksikön liiketoiminnan kuluihin. Vaikka Yhtiö on siirtynyt animaatiotuotannossa
kohti lisensiointimallia, Rovio on itse rahoittanut ja tuottanut animaatiosarjoja ja ensimmäisen Angry
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Birds -elokuvan, ja tähän liittyneet kehityskustannukset on aktivoitu taseeseen. Nämä kustannukset poistetaan
omaisuuserien taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Muut-segmentti sisältää Rovion 80-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Hatch Entertainmentin ja konsernin
yleiskulut, kuten konserninjohdon kustannukset, immateriaalioikeuksien suojaamisen ja sekä muut kulut, joita ei
ole kohdistettu suoraan liiketoimintayksiköille.
Tuloslaskelman tärkeimmät erät (IFRS)
Liikevaihto
Liikevaihto koostuu Yhtiön liiketoimintayksiköiden myynnistä ja rojaltimaksuista seuraavasti:
Games
Sovellusten sisäiset ostot (IAP) sovellusten markkinapaikoissa, kuten Apple App Storessa, Google Playssä ja
Amazon App Storessa
Rovion peleissä on kahdenlaisia sovelluksen sisäisiä ostoja: käyttötuotteita ja kestokulutustuotteita. Käyttötuotteet
hyödyttävät käyttäjää välittömästi, kun taas kestokulutustuotteiden hyödyt säilyvät niin kauan kuin käyttäjä pelaa
peliä. Sovelluksen sisäinen käyttötavaran osto tuloutetaan yhtenä ajankohtana. Sovelluksen sisäisen
kestokulutustuotteen osto tuloutetaan ajanjaksolla, joka vastaa keskimääräistä kestokulutustuotteiden välistä
ostoaikaa. Käyttäjän oletetaan siten käyttävän edellisen ostoksen kestokulutustuotteen loppuun ennen seuraavaa
ostoshetkeä. Rovio esittää sovelluksen sisäisten ostojen tuoton toimialan käytäntöjen mukaisesti bruttoperiaatteen
mukaisesti ja kirjaa muuttuvan vastikkeen vähentämällä tuotoista mahdolliset alennukset ja hyvitykset.
Markkinapaikkojen tulo-osuus mobiilisovelluskaupoille, kuten Apple App Store ja Google Play, esitetään
materiaaleissa ja palveluissa.
Tilausmaksut sovellusten markkinapaikoissa
Tilausmaksulla tarkoitetaan tuottoa, jonka käyttäjä maksaa ennakkoon koskien tiettyä ajanjaksoa. Koska
tilausmaksut käsitellään sovellusten markkinapaikoissa, kuten Google Playssä ja Apple App Storessa, ne täyttävät
samat sopimusperusteiset edellytykset kuin sovellusten sisäiset ostot. Vastaavasti tilausmaksut käsitellään
erillisinä, sillä ostajat ostavat virtuaalivaluuttaa ja voivat hyötyä siitä itse. Toisin kuin sovelluksen sisäisissä
ostoissa, tilausmaksujen transaktiohinta käsittää enemmän kuin yhden kuukauden, ja toimijalla on velvollisuus
ylläpitää palvelua läpi tilauksen voimassaoloajan. Näin ollen tilausmaksuihin liittyvä tuotto kirjataan ajan
kuluessa. Koska palautukset muodostavat vain pienen osan liikevaihdosta, niitä ei vähennetä tuotosta.
Asiakassopimukset
Asiakassopimuksissa Rovio toimittaa räätälöidyn pelin esiasennettavaksi kumppanin laitteisiin tai kumppanin
omassa jakelukanavassa jaettavaksi ja saa tästä etukäteen määrätyn korvauksen. Tähän liittyvä tuotto kirjataan
ajan kuluessa. Koska pelin käyttö tapahtuu sopimusajan kuluessa eikä Roviolla ole velvollisuutta palauttaa
vähimmäistakuuta, Rovio kirjaa vähimmäistakuuta vastaavan tuoton sopimusajalle. Rovio ottaa huomioon
epävarmuuden kirjaamalla tuoton ainoastaan jo Roviolle maksetuista asennuksista 150. Näissä tapauksissa, joihin
liittyy Rovion velvollisuuksien täyttämiseen liittyviä lisäkustannuksia (esimerkiksi sakkoja tai tulosperusteisia
maksuja), myös kustannukset jaksotetaan sopimusajalle. Virtuaalituotteisiin ja -palveluihin liittyvä tuotto kirjataan
samalla tavalla kuin sovelluksen sisäisissä ostoissa perustuen sopimusosapuolen tuottoraportteihin. Mikäli
asianmukaista tietoa ei ole saatavilla kumppanilta, sekä käyttötavaroista että kestokulutustavaroista saatava tuotto
kirjataan ostokuukautena.
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Asiakassopimuksiin sisältyy tyypillisesti vähimmäistakuu eli ennakkomaksu, jota ei palauteta. Vähimmäistakuu tuloutetaan sopimuskauden
aikana taloudellisten tai muiden tunnuslukujen perusteella tai jos sellaisia ei ole määritelty, se jaksotetaan sopimuskauden aikana tasaerinä
kullekin raportointijaksolle. Kun lisenssinhaltijan saama tuotto tai muu sopimuksessa määritelty taloudellinen etuus on yhtä suuri kuin
vähimmäistakuu, yli menevä määrä jaetaan osapuolten välillä sovitun prosenttiosuuden mukaisesti.
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Mainonta
Rovion mainonnasta saamat tuotot syntyvät, kun mainoksia esitetään pelaamisen aikana tai pelin
animaatiojaksoissa. Mainostuote voi olla katsottu tai klikattu mainos, ja tuotto perustuu sen toimittamiseen.
Mainosverkoston tuotto kirjataan nettomääräisenä ostokuukaudelle yhtenä ajankohtana perustuen mainosryhmän
toimittamiin kuukausittaisiin myyntiraportteihin, joista käy ilmi myytyjen tuotteiden määrä ja Roviolle
maksettavissa olevat erät. Mainosryhmä sitoutuu lähettämiensä myyntiraporttien perusteella maksamaan erät
samalla Roviolle, joten vastikkeen saaminen on kohtuullisen varmaa.
Immateriaalioikeuksien lisensointi ja fyysisten kulutustavaroiden myynti
Rovio on lisensoinut Angry Birds -brändin sadoille kumppaneille. Rovio hyödyntää saatavilla olevaa ulkopuolista
informaatiota määrittäessään jaksotettavan myynnin. Neljästi vuodessa eli jokaisen vuosineljänneksen
ensimmäisenä päivänä Rovion lisenssinhaltijat toimittavat myyntitietoa, joka koostuu kahden edellisen kuukauden
toteutuneesta myynnistä ja yhden kuukauden arviosta. Näitä tietoja hyödynnetään tehtäessä Rovion sisäistä johdon
arviota, jonka perusteella tuloutus kirjataan. Tulouttamaton vähimmäistakuu tuloutetaan kokonaisuudessaan
lisensointisopimuksen päättyessä. Tätä ennen vähimmäistakuuta tuloutetaan raportoitujen rojaltituottojen
perusteella. Lisenssit oikeuttavat aineettoman omaisuuden käyttöön koko lisenssikaudella, ja tästä johtuen Rovio
tulouttaa vähimmäistakuuta rojaltituottojen perusteella, ja jos rojaltituotot ylittävät vähimmäistakuun, ylimenevä
määrä tuloutetaan lisenssinhaltijan raportoimille kausille. Fyysisten tuotteiden myynti koostuu verkkokaupan ja
tukkukaupan myynnistä. Myynti tuloutetaan, kun tavarat on toimitettu varastosta perustuen sovittuun
INCOTERMS-ehtoon.
Immateriaalioikeuksiin liittyvän tuotelisensoinnin lisäksi Rovio on lisensoinut Angry Birds -brändin käytettäväksi
paikkaan sidottuna viihteenä, kuten aktiviteettipuistoissa. Tuloutus tapahtuu samoilla periaatteilla kuin
immateriaalioikeuksien lisensoinnissa. Etukäteen saatu tai brändin käyttöön perustuva palkkio tuloutetaan
sopimuskauden aikana.
Animaatio- ja jakelijamyynti
Rovio omistaa kahdenlaisia animaatiotuotantoja: lyhytanimaatiosarjoja sekä Angry Birds -elokuvan. TVanimaatiossa on kolme erityyppistä tulolähdettä: mainosmyynti (YouTube), suorat lähetyssopimukset sekä
jakelijoiden kautta tapahtuva lähetys/jakelu. Kaikissa lähetys- ja jakelulähteissä tuotto kirjataan bruttoperiaatteen
mukaisesti ja jakelijoiden palkkiot esitetään materiaaleissa ja palveluissa.
Sony Pictures Entertainment ja sen konserniyhtiöt (”Sony”) jakavat Angry Birds -elokuvaa kaikissa kanavissa
(elokuvateatterit, DVD/Blu-ray/VOD/TV). Sony Pictures Entertainment toimii paymasterina ja hallinnoi kaikkia
arvoketjun rahavirtoja. Sony vähentää tietyt sovitut kulut kuten markkinointi, lipputuloihin perustuvat bonukset
elokuvan avustajille ja näyttelijöille ja elokuvan jakelumaksut. Sony raportoi Roviolle kuukausittain ja Rovio
kirjaa saamansa käteistilityksen tuottona. Koska Rovio ansaitsee tuottonsa vasta jakelukulujen vähentämisen
jälkeen, loppukäyttäjän oston ja Rovion saaman käteistilityksen välille syntyy merkittävä ajallinen ero.
Toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan tulonmuodostus alkoi joulukuussa 2016 elokuvan
elokuvateatteriesitysten päättymisen jälkeen.
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut tuotot ovat kertaluonteisia tuottoja tai liiketoimintayksikön normaaliin päivittäiseen
toimintaan kuulumattomia tuottoja. Rovion liiketoiminnan muut tuotot ovat koostuneet Tekesiltä saaduista
avustuksista ja immateriaalioikeuksien loukkaamisesta saaduista korvauksista sekä käyttöomaisuuden myynneistä,
aineettomien hyödykkeiden myynneistä ja tytäryhtiöosuuksien myynneistä.
Materiaalit ja palvelut
Materiaalit ja palvelut ovat luonteeltaan muuttuvia kustannuksia, ja niihin sisältyvät markkinapaikkojen osuus
liikevaihdosta (30 prosentin osuus niiden sovelluskaupoissa tehdyistä sovelluksen sisäisistä ostoista),
ulkopuolisille kolmansille osapuolille maksetut maksettavat rojaltit, suorat mainoskulut, provisiot ja muut
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kustannukset. Tulonjakomalli voi vaihdella tietyissä maissa, kuten Kiinassa, jossa Rovio neuvottelee
julkaisusopimukset tapauskohtaisesti paikallisten julkaisijoiden kanssa.
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut koostuvat henkilöstölle maksetuista palkoista ja niiden sivukuluista, kuten
ennakonpidätykset, lakisääteiset eläkemaksut ja rahana maksettavat bonukset. Myös IFRS 2 -standardin mukaiset
optio-ohjelmien kulut sisältyvät työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut koostuvat pelien käyttäjähankinta- ja muista markkinointikuluista, palvelinkuluista
(hosting), ulkopuolisista kehitys- ja palvelukuluista, laite- ja ohjelmistokuluista, puhelin-, tietoliikenne- ja
toimistokuluista, laki-, auditointi-, ja konsulttikuluista sekä muista erilaisista liiketoiminnan kuluista, kuten
matka-, edustus- ja koulutuskuluista. Rovio on muuttanut liiketoiminnan muiden kulujen esitystapaa 30.6.2017
päättynyttä jaksoa koskevissa osavuositiedoissa. Aikaisemmin liiketoiminnan muina kuluina esitettiin laki- ja
konsultointikulut, ulkopuoliset kehitys- ja testauskulut, laite- ja ohjelmistokulut, puhelin-, tietoliikenne- ja
toimistokulut, markkinointikulut sekä muut liiketoiminnan kulut. Muutoksella Rovio hakee selkeämmin
raportoitavissa olevaa kuluryhmittelyä, joka vastaa paremmin kulujen luonnetta, erilaisuutta ja mahdollistaa
paremman ymmärryksen Rovion kuluista ja niiden kehityksestä myös suhteessa liikevaihtoon.
Poistot ja arvonalentumiset
Rovio-konserni poistaa taseeseen aktivoidut kehittämismenot pääsääntöisesti tasapoistoina kyseessä olevien
projektien tulosten odotetun myyntiajan kuluessa. Rovion tilinpäätöksen laskentaperiaatteiden mukaisesti Angry
Birds -elokuvan tuotantoon liittyvät taseeseen aktivoidut kulut poistetaan käyttäen jaksotusta, joka perustuu
elokuvan tulonmuodostukseen. Toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan tulonmuodostus alkoi
joulukuussa 2016 elokuvan elokuvateatteriesitysten päättymisen jälkeen. 30.6.2017 päättyneellä tilikaudella
taseeseen aktivoitujen kehityskulujen poistot olivat 55 prosenttia tuloutetusta elokuvan liikevaihdosta. Poistosuhde
määritetään IFRS:n mukaisesti perustuen Yhtiön johdon arvioon elokuvan tulevista tuotoista, ja siten se voi
muuttua.
Kehittämisen aikana omaisuuserä testataan arvonalentumisen varalta kerran vuodessa sekä aina, kun
arvonalentumisesta on viitteitä.
Liikevoitto/-tappio
Liiketoitto/-tappio on voitto/tappio materiaalien ja palveluiden, työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen,
liiketoiminnan muiden kulujen ja poistojen vähentämisen jälkeen.
Liiketoiminnan tulos
Seuraavassa katsauksessa kuvataan Rovion liiketoiminnan tuloksia 30.6.2017 ja 30.6.2016 päättyneillä kuuden
kuukauden jaksoilla sekä 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneillä tilikausilla. Rovio laati
konsernitilinpäätöksensä ensimmäistä kertaa IFRS:n mukaisesti 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta, sisältäen
tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, ja IFRS:ään siirtymäpäivä oli 1.1.2015.
Tätä ennen Rovio laati konsernitilinpäätöksensä suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Alla esitetty
analyysi 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta verrattuna 30.6.2016 päättyneeseen kuuden
kuukauden jaksoon perustuu Rovion IFRS:n mukaisesti laatimiin osavuositietoihin sekä johdon taloudellisiin
raportteihin. Analyysi 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta verrattuna 31.12.2015 päättyneeseen tilikauteen
perustuu Rovion IFRS:n mukaisesti laatimaan konsernitilinpäätökseen. Analyysi 31.12.2015 päättyneeltä
tilikaudelta verrattuna 31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen perustuu Rovion FAS:n mukaisesti laatimaan
konsernitilinpäätökseen sekä johdon taloudellisiin raportteihin. IFRS:n käyttöönoton vaikutuksia on kuvattu
kohdassa ” – Taloudellisten tietojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä” sekä tähän Listalleottoesitteeseen
liitetyn tilintarkastetun 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditun Rovion tilinpäätöksen (IFRS) osan 2 kohdassa
– ”Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto”.
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Rovio ei ole raportoinut segmenttikohtaisia tietoja 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta
laadituissa konsernitilinpäätöksissään, joten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon
mukaisesti ensimmäisen kerran 30.6.2017 päättynyttä jaksoa koskevissa osavuositiedoissa. Tätä
Listalleottoesitettä varten Rovion liiketoiminta on raportoitu Yhtiön nykyisen segmenttijaon mukaisesti myös
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta IFRS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin sekä 31.12.2015
ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta FAS:n mukaisesti laadittuihin konsernitilinpäätöstietoihin perustuvien
taloudellisten tietojen osalta. Tässä Listalleottoesitteessä esitetyt segmenttikohtaiset tiedot ovat
tilintarkastamattomia.
30.6.2017 päättynyt kuuden kuukauden jakso verrattuna 30.6.2016 päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon
(IFRS)
Liikevaihto
Konserni
Rovion liikevaihto oli 152,6 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Liikevaihto
kasvoi 74,1 miljoonaa euroa eli 94,3 prosenttia verrattuna 78,5 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Kasvu johtui pääasiassa Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin
parantuneesta monetisaatiosta, jota tuettiin Rovion merkittävästi suuremmilla panostuksilla käyttäjähankintaan
(kuten alla kuvataan kohdassa ”Games”), sekä toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan liikevaihdon
tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvateatteriesitysten päättymisen jälkeen.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevaihto ja sen muutos liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevaihto
Games
Brand Licensing
Konserni yhteensä

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
117 926
34 639
152 565

66 871
11 631
78 502

Muutos

määrä
51 055
23 008
74 063

prosenttia
76,3
197,8
94,3

Games
Games-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 117,9 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Liikevaihto kasvoi 51,1 miljoonaa euroa eli 76,3 prosenttia verrattuna 66,9 miljoonaan euroon 30.6.2016
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kasvu johtui pääasiassa Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten
tuottavan pelin parantuneesta monetisaatiosta, jota tukiRovio:n merkittävät panostukset käyttäjähankintaan
liikevaihdon kasvattamiseksi.
Brand Licensing
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Liikevaihto kasvoi 23,0 miljoonaa euroa eli 197,8 prosenttia verrattuna 11,6 miljoonaan
euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kasvu johtui pääasiassa toukokuussa 2016 julkaistun
Angry Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvateatteriesitysten
päättymisen jälkeen.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto ja sen muutos jaettuna sen
kahteen alayksikköön (Consumer Products ja Content Licensing) ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevaihto
Consumer Products
Content Licensing
Brand Licensing yhteensä

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
5 270
29 369
34 639

9 095
2 536
11 631

Muutos

määrä

prosenttia

-3 825
26 833
23 008

-42,1
1 058,1
197,8

Consumer Products -alayksikön liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Liikevaihto laski 3,8 miljoonaa euroa eli 42,1 prosenttia verrattuna 9,1 miljoonaan euroon 30.6.2016
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Lasku johtui pääasiassa toukokuussa 2016 julkaistuun Angry
Birds -elokuvaan liittyneiden elokuvalisenssiohjelmien päättymisestä Consumer Products -alayksikössä.
Consumer Licensing -alayksikön liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Liikevaihto kasvoi 26,8 miljoonaa euroa verrattuna 2,5 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Kasvu johtui pääasiassa toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan liikevaihdon
tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvateatteriesitysten päättymisen jälkeen.
Liiketoiminnan muut tuotot
Rovion liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,6 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla
verrattuna 0,1 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Liiketoiminnan muut tuotot
koostuivat suurimmalta osin myyntivoitoista Kaiken Kustannuksen, Rovio Animation Company Ltd:n (Kanada)
ja aineettomien oikeuksien myynnistä Kaiken Entertainmentille sekä vanhojen ATK-laitteistojen myynnistä Rovio
Animation Company Inc:ssä (USA) Angry Birds -elokuvan jatko-osan oikeuksien lisensointisopimuksen
yhteydessä.
Materiaalit ja palvelut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion materiaalit ja palvelut sekä niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Materiaalit ja palvelut

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
38 681
22 517

Muutos

määrä
16 164

prosenttia
71,8

Rovion materiaalit ja palvelut olivat 38,7 miljoonaa euroa 30.6.2017 päätyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Materiaalit ja palvelut kasvoivat 16,2 miljoonaa euroa eli 71,8 prosenttia verrattuna 22,5 miljoonaan euroon
30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon
kasvusta ja tästä johtuen markkinapaikan tulonjaosta.
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja niiden muutos ilmoitetuilla
jaksoilla:
2017

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
27 285
22 540
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Muutos

määrä
4 745

prosenttia
21,1

Rovion työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 27,3 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 4,7 miljoonaa euroa eli 21,1 prosenttia
verrattuna 22,5 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kasvu johtui pääasiassa
suuremmista tulospalkkioista Games-liiketoimintayksikön tuloksen parantuessa ja vähemmässä määrin yleisistä
palkankorotuksista. Brand Licensing -liiketoimintayksikön uudelleenjärjestely 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla aiheutti kertaluontoisia kuluja irtisanomisiin 1,9 miljoonaa euroa sekä kustannusten alennukset
eivät olleet vielä vaikuttaneet Yhtiön liiketoiminnan tulokseen 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Poistot ja arvonalentumiset
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion poistot ja niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2017
(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Poistot

2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
20 503
4 198

Muutos
määrä
16 304

prosenttia
388,3

Rovion poistot olivat 20,5 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Poistot kasvoivat
16,3 miljoonaa euroa verrattuna 4,2 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kasvu
johtui pääasiassa ensimmäiseen Angry Birds -elokuvaan liittyvien, taseesen aktivoitujen tuotantokustannusten
poistoista.
Muut liiketoiminnan kulut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liiketoiminnan muut kulut ja niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

2016

Muutos

1.1.–30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Käyttäjähankintakulut
Muut markkinointikulut
Palvelinkulut
Ulkopuoliset kehitys- ja palvelukulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Laki-, tilintarkastus- ja konsultointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä

(tilintarkastamaton)
31 484
5 130
1 223
1 055
3 649
3 323
3 278
4 918
2 095
1 402
1 918
2 379
2 272
2 119
1 381
2 222
47 300
22 548

määrä
26 354
168
325
-1 640
693
-461
153
-840
24 752

prosenttia
513,7
15,9
9,8
-33,3
49,4
-19,4
7,2
-37,8
109,8

Rovion liiketoiminnan muut kulut olivat 47,3 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 24,8 miljoonaa euroa verrattuna 22,5 miljoonaan euroon 30.6.2016
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui pääasiassa siitä, että
käyttäjähankintakulut kasvoivat 26,4 miljoonaa euroa. Käyttäjähankintakulujen kasvu johtui siitä, että Gamesliiketoimintayksikkö pystyi kasvattamaan käyttäjähankintaan tekemiään investointeja kannattavasti, kun viiden
bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin monetisaatio parani.
Liikevoitto
Konserni
Rovion liikevoitto oli 19,4 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Liikevoitto kasvoi
12,6 miljoonaa euroa verrattuna 6,8 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Liikevoiton kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon kasvusta ja toukokuussa 2016 julkaistun Angry
Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvaesitysten päättymisen jälkeen.

156

Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevoitto, sen muutos ja liikevoitto, prosenttia liiketoimintayksiköittäin
ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

2016

Prosenttia
segmenttiliikevaihdosta

Muutos

1.1.–30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Liikevoitto/-tappio
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

(tilintarkastamaton)
19 452
4 935
-5 010
19 377

määrä

14 287
-2 616
-4 891
6 780

prosenttia

5 165
7 551
-119
12 597

2017

36,2
185,8

16,5
14,2
12,7

2016
21,4
-22,5
8,6

Games
Games-liiketoimintayksikön liikevoitto oli 19,5 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Liikevoitto kasvoi 5,2 miljoonaa euroa verrattuna 14,3 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Liikevoiton kasvu johtui edellä kuvatusta Games–liiketoimintayksikön liikevaihdon kasvusta.
Brand Licensing
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Liikevoitto kasvoi 7,6 miljoonaa euroa verrattuna 2,6 miljoonan euron liiketappioon
30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa toukokuussa 2016
julkaistun Angry Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvaesitysten
päättymisen jälkeen.
Muut
Muut-segmentin liiketappio oli 5,0 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla verrattuna
4,9 miljoonan euron liiketappioon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Käyttökate, oikaistu käyttökate ja liikevoitto
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion käyttökate, oikaistu käyttökate, niiden muutos sekä käyttökateprosentti
ja oikaistu käyttökateprosentti Rovio-konsernin osalta ja liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

2016

Prosenttia
segmenttiliikevaihdosta

Muutos

1.1.–30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Käyttökate
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä
Oikaistu käyttökate
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

(tilintarkastamaton)

määrä

prosenttia

2017

2016

22 426
22 362
-4 908
39 880

16 801
-930
-4 893
10 979

5 625
23 292
-15
28 902

33,5
263,2

19,0
64,6
26,1

25,1
-8,0
14,0

22 496
24 251
-4 900
41 847

16 801
-930
-4 893
10 979

5 695
25 181
-7
30 868

33,9
281,2

19,1
70,0
27,4

25,1
-8,0
14,0

Oikaistu käyttökate sisältää vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä yhteensä 2,0 miljoonaa euroa 30.6.2017
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Games-liiketoimintayksikön käyttökatteen kasvu 30.6.2017 päättyneellä
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kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 30.6.2016 päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon johtui liikevaihdon
kasvusta. Brand Licensing -liiketoimintayksikön käyttökate kasvoi 23,3 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä
kuuden kuukauden jaksolla verrattuna 30.6.2016 päättyneeseen kuuden kuukauden jaksoon, mikä toukokuussa
2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvaesitysten
päättymisen jälkeen.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion oikaistu liikevoitto, sen muutos, oikaistu liikevoittoprosentti
liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2017

2016

Prosenttia
segmenttiliikevaihdosta

Muutos

1.1.–30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Oikaistu liikevoitto
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

2017
(tilintarkastamaton)
19 522
6 824
-5 002
21 344

määrä

14 287
-2 616
-4 891
6 780

5 235
9 440
-111
14 564

2016

prosenttia
36,6
214,8

16,6
19,7
14,0

21,4
-22,5
8,6

Oikaistun liikevoiton oikaisut olivat 2,0 miljoonaa euroa, ja ne liittyivät Brand Licensing -liiketoimintayksikön
uudelleenjärjestelyyn. Uudelleenjärjestelyn seurauksena liiketoimintayksikköön kohdistui 0,1 miljoonan euron ja
Brand Licensing -liiketoimintayksikköön 1,9 miljoonan euron suuruiset oikaisut 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla ei tehty liikevoiton oikaisuja.
Rahoitustuotot ja kulut
Rovion nettorahoituskulut olivat 2,1 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Nettorahoituskulut kasvoivat 1,0 miljoonaa euroa verrattuna 1,1 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Kasvu johtui valuuttakurssitappioista johtuen Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä
suhteessa euroon tarkastelujaksolla.
Tuloverot
Rovion tuloverot olivat 3,9 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Tuloverot
kasvoivat 1,9 miljoonaa euroa verrattuna 2,0 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla. Tuloveron kasvu johtui Rovio-konsernin suuremmasta liikevoitosta.
Kauden voitto
Rovion voitto oli 13,3 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kauden voitto kasvoi
9,7 miljoonaa euroa verrattuna 3,6 miljoonaan euroon 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kauden
voittoa kasvatti liikevoiton kasvu.
31.12.2016 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2015 päättyneeseen tilikauteen (IFRS)
Liikevaihto
Konserni
Rovion liikevaihto oli 191,7 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihto kasvoi 49,6
miljoonaa euroa eli 34,9 prosenttia verrattuna 142,1 miljoonaan euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Kasvu johtui pääasiassa Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin parantuneesta
monetisaatiosta, jota tuettiin Rovion merkittävästi suuremmilla panostuksilla käyttäjähankintaan ja toukokuussa
2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan positiivisesta vaikutuksesta Brand Licensing -liiketoimintayksikköön.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevaihto ja sen muutos liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2016

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevaihto
Games
Brand Licensing
Konserni yhteensä
1

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin ilmoitettu)
159 039
32 664
191 7041

113 487
28 580
142 067

Muutos

määrä

prosenttia

45 552
4 084
49 637

40,1
14,3
34,9

Tilintarkastettu.

Games
Games-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 159,0 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Liikevaihto kasvoi 45,6 miljoonaa euroa eli 40,1 prosenttia verrattuna 113,5 miljoonaan euroon 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin
monetisaation parantumisesta sekä Rovion suuremmista panostuksista kannattavaan käyttäjähankintaan. Rovion
bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavat pelit vuonna 2016 olivat Angry Birds 2, Angry Birds Friends ja Angry
Birds POP!, joiden kaikkien liikevaihto kasvoi edellisvuodesta.
Brand Licensing
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 32,7 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Liikevaihto kasvoi 4,1 miljoonaa euroa eli 14,3 prosenttia verrattuna 28,6 miljoonaan euroon 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui osittain toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvaan suoraan
liittyneen liikevaihdon (6,9 miljoonaa euroa tuloutettiin joulukuussa 2016) tuloutusten aloittamisesta
elokuvaesitysten päättymisen jälkeen.
Seuraavassa taulukossa esitetään Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto ja sen muutos Consumer
Products- ja Content Licensing -alayksiköihin jaettuna:
2016

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevaihto
Consumer Products
Content Licensing
Brand Licensing yhteensä

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
20 476
12 188
32 664

22 358
6 222
28 580

Muutos

määrä
-1 882
5 967
4 084

prosenttia
-8,4
95,9
14,3

Consumer Products -alayksikön liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Liikevaihto laski 1,9 miljoonaa euroa eli 8,4 prosenttia verrattuna 22,4 miljoonaan euroon 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella. Angry Birds -elokuva vaikutti positiivisesti kuluttajatuotteista saatuihin rojaltimaksuihin 31.12.2016
päättyneellä tilikaudella. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella liikevaihdon
tuloutus päättyneistä lisenssisopimuksista, joihin perustuneet vähimmäistakuut oli saatu ennen tilikauden päätöstä
ja kirjattu taseeseen velkana. Content Licensing -alayksikön liikevaihto oli 12,2 miljoonaa euroa 31.12.2016
päättyneellä tilikaudella. Liikevaihto kasvoi 6,0 miljoonaa euroa eli 95,9 prosenttia verrattuna 6,2 miljoonaan
euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui pääasiassa toukokuussa 2016 julkaistun Angry
Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016 elokuvaesitysten päättymisen jälkeen.
Liiketoiminnan muut tuotot
Rovion liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan
muut tuotot laskivat 0,9 miljoonaa euroa verrattuna 1,0 miljoonaan euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella pääasiassa EU:lta saaduista
avustuksista ja immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyneistä vahingonkorvauksista. Vuonna 2015
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liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat pääosin Tekesiltä ja EU:lta saaduista 0,6 miljoonan euron avustuksista
ja immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyneistä 0,4 miljoonan euron vahingonkorvauksista.
Materiaalit ja palvelut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion materiaalit ja palvelut sekä niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2016

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Materiaalit ja palvelut

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkas(tilintarkastettu)
tamaton)
52 949
37 506

Muutos

määrä
15 443

prosenttia
41,2

Rovion materiaalit ja palvelut olivat 52,9 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Materiaalit ja
palvelut kasvoivat 15,4 miljoonaa euroa eli 41,2 prosenttia verrattuna 37,5 miljoonaan euroon 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon ja vastaavasti markkinapaikkojen
liikevaihto-osuuden kasvusta.
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja niiden muutos ilmoitetuilla
jaksoilla:
2016

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkas(tilintarkastettu)
tamaton)
49 532
55 537

Muutos

määrä
-6 005

prosenttia
-10,8

Rovio työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 49,5 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut laskivat 6,0 miljoonaa euroa eli 10,8 prosenttia verrattuna 55,5 miljoonaan
euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Rovio-konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvien kulujen lasku johtui
henkilöstövähennyksistä 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella toteutetussa uudelleenjärjestelyssä, jonka tuloksena
Rovion henkilöstömäärä laski yli 25 prosenttia. Valtaosa henkilöstövähennyksistä tehtiin Consumer Products alayksikön myynnissä ja markkinoinnissa, animaatiostudiossa, Hatchissä ja tukitoiminnoissa. Uudelleenjärjestelyn
tarkoituksena oli tehostaa Rovion toimintaa, ja sen yhteydessä muutettiin liiketoimintamallia erityisesti Brand
Licensing -liiketoimintayksikössä ja animaatiosarjojen tuotannossa, jonka painopiste siirrettiin ulkopuoliseen
tuotantoon.
Poistot ja arvonalentumiset
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion poistot ja arvonalentumiset sekä sen muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2016

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Poistot ja arvonalentumiset

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkas(tilintarkastettu)
tamaton)
18 490
15 103

Muutos

määrä
3 387

prosenttia
22,4

Rovion poistot olivat 18,5 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Ne kasvoivat 3,4 miljoonaa euroa
eli 22,4 prosenttia verrattuna 15,1 miljoonaan euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui pääasiassa
Angry Birds -elokuvaan liittyneistä aktivoitujen tuotantokustannusten poistoista, jotka tehtiin kirjatun liikevaihdon
tahdissa, sekä aktivoitujen pelien kehityskustannusten 5,8 miljoonan euron arvonalentumisista.
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Muut liiketoiminnan kulut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liiketoiminnan muut kulut ja sen muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2016

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Käyttäjähankintakulut
Muut markkinointikulut
Palvelinkulut
Ulkopuoliset kehitys- ja palvelukulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Laki-, auditointi- ja konsultointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä2
1

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton, ellei
(tilintoisin mainittu)
tarkastamaton)
18 234
6 339
2 043
5 028
6 678
6 450
10 074
11 022
2 715
3 840
4 686
9 438
4 986
5 756
4 482
8 646
53 8971
56 518

Muutos

määrä
11 894
-2 986
228
-948
-1 124
-4 752
-770
-4 164
-2 621

prosenttia
187,6
-59,4
3,5
-8,6
-29,3
-50,3
-13,4
-48,2
-4,6

Tilintarkastettu.

2

Liiketoiminnan muiden kulujen jaottelu on muutettu vastaamaan uutta jaottelua sellaisena kuin se on esitetty Rovion osavuositiedoissa,
jotka on laadittu 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.

Rovion liiketoiminnan muut kulut olivat 53,9 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Liiketoiminnan muut kulut laskivat 2,6 miljoonaa euroa eli 4,6 prosenttia verrattuna 56,5 miljoonaan euroon
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Suurin osa liiketoiminnan muiden kulujen alalajeista laski 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella johtuen toteutetuista yleisistä kustannusleikkauksista. Käyttäjähankintakulujen kasvu
johtui siitä, että Games-liiketoimintayksikkö lisäsi käyttäjähankintaan tekemiään investointeja kannattavasti, kun
Rovion viiden bruttomyynnillä mitattuna eniten tuottavan pelin monetisaatiota kuvaavat keskeiset operatiiviset
tunnusluvut paranivat.
Liikevoitto
Konserni
Rovion liikevoitto oli 16,9 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Liikevoitto parani 38,5 miljoonaa
euroa verrattuna 21,6 miljoonan euron liiketappioon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevoiton
paraneminen johtui Games-liiketoimintayksikön kannattavasta kasvusta ja parantuneesta tehokkuudesta, koska
liiketoiminnan kulut laskivat 31.12.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla toteutetun uudelleenjärjestelyn
ansiosta erityisesti Brand Licensing -liiketoimintayksikössä.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevoitto, sen muutos ja liikevoiton prosenttiosuus segmentin
liikevaihdosta liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevoitto/-tappio
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä
1

2016
2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)
28 950
-1 741
-10 323
16 8861

3 599
-13 563
-11 600
-21 564

Tilintarkastettu.

161

Prosenttia
segmentin
liikevaihdosta

Muutos

määrä
25 351
11 822
1 277
38 450

prosenttia
704,4
-

2016
18,2
-5,3
8,8

2015
3,2
-47,5
-15,2

Rovio-konsernin ja liiketoimintayksiköiden liikevoittoprosentti kasvoi, koska liikevaihto kasvoi ja 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella toteutettu uudelleenjärjestely pienensi liiketoiminnan kuluja.
Games
Games-liiketoimintayksikön liikevoitto oli 29,0 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Liikevoitto
kasvoi 25,4 miljoonaa euroa verrattuna 3,6 miljoonaan euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevoiton
kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön kannattavasta kasvusta erityisesti sen viidessä tärkeimmässä pelissä.
Games-liiketoimintayksikön monetisaatio parani merkittävästi 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella, mikä näkyi
liikevoiton kasvussa. Lisäksi 5,5 miljoonan euron vähimmäistakuu, joka liittyi pelinkehityssopimukseen kirjattiin
liikevaihdoksi tilikauden 2016 aikana johtuen sopimuksen purkamisesta sopimusosapuolen toimesta. Näin ollen
5,5 miljoonan euron kirjattu tulo myös paransi Games-liiketoimintayksikön liikevoittoa samalla määrällä. Gamesliiketoimintayksikön liikevoittoon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella vaikuttivat myös Angry Birds 2 -pelin
julkaisemiseen liittyneet markkinointikulut vuoden 2015 kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä.
Brand Licensing
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liiketappio oli 1,7 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Liikevoitto parani 11,8 miljoonaa euroa verrattuna 13,6 miljoonan euron liiketappioon 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella. Liiketappion pienentyminen johtui siitä, että 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella toteutettu
uudelleenjärjestely vähensi henkilöstökuluja ja liiketoiminnan muita kuluja.
Muut
Muut-segmentin liiketappio oli 10,3 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Liiketappio pienentyi
1,3 miljoonaa euroa verrattuna 11,6 miljoonan euron liiketappioon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Käyttökate, oikaistu käyttökate ja liikevoitto
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovio-konsernin käyttökate, oikaistu käyttökate,
käyttökateprosentti ja oikaistu käyttökateprosentti segmenteittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2016
2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Käyttökate
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä
Oikaistu käyttökate
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

(tilintarkastamaton)

muutokset,

Prosenttia segmentin
liikevaihdosta

Muutos

määrä

sen

prosenttia

2016

2015

39 788
5 803
-10 215
35 376

11 106
-5 894
-11 673
-6 461

28 682
11 697
1 458
41 837

258,3
-

25,0
17,8
18,5

9,8
-20,6
-4,5

39 788
5 803
-10 215
35 376

12 765
-4 671
-11 291
-3 197

27 023
10 474
1 076
38 573

211,7
-

25,0
17,8
18,5

11,2
-16,3
-2,3

Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman 3,3 miljoonan euron vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella toteutettuun uudelleenjärjestelyyn. Games-liiketoimintayksikön käyttökatteen
kasvu 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella vastasi Rovion liikevoiton kasvua. Brand Licensing -liiketoimintayksikön käyttökate kasvoi 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella verrattuna 31.12.2015 päättyneeseen tilikauteen,
mikä johtui toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta
joulukuussa 2016 elokuvaesitysten päättymisen jälkeen.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion oikaistu liikevoitto ja sen muutos ja oikaistu liikevoittoprosentti
liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2016
2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Oikaistu liikevoitto
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

(tilintarkastamaton)
28 950
-1 741
-10 323
16 886

Prosenttia segmentin
liikevaihdosta

Muutos

määrä

5 258
-12 340
-11 218
-18 300

23 692
10 599
895
35 186

prosenttia
450,6
-

2016

2015
18,2
-5,3
8,8

4,6
-43,2
-12,9

Oikaistun liikevoiton oikaisut olivat 3,3 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, ja ne liittyivät
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella toteutettuun uudelleenjärjestelyyn. Oikaisut olivat Gamesliiketoimintayksikössä 1,7 miljoonaa euroa, Brand Licensing -liiketoimintayksikössä 1,2 miljoonaa euroa ja Muutsegmentissä 0,4 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ei tehty
liikevoiton oikaisuja
Rahoitustuotot ja -kulut
Rovion nettorahoituskulut olivat 1,4 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Nettorahoituskulut
kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa verrattuna 0,9 miljoonan euron nettorahoitustuottoon 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella. Muutos johtui valuuttakurssitappioiden kasvusta 1,5 miljoonalla eurolla ja korkokulujen kasvusta 0,6
miljoonalla eurolla. Korkokulujen kasvu johtui kesäkuussa 2015 Euroopan investointipankilta (”EIB”) nostetusta
25 miljoonan euron lainasta, jolle kertyi korkoa koko tilikaudelta 2016 verrattuna siihen, että tilikaudella 2015
korkoa kertyi vain seitsemältä kuukaudelta ja sitoutumismaksua vain viideltä kuukaudelta.
Tuloverot
Rovion tuloverot olivat 4,8 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Tuloverot kasvoivat 7,4
miljoonaa euroa verrattuna 2,6 miljoonan euron tuloverotuottoon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Tuloverojen kasvu johtui siitä, että Rovio-konsernin tulos oli voitollinen 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella ja
tappiollinen 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella Rovion verotettava tulos oli
tappiollinen, ja siitä kirjattiin laskennallista verosaamista.
Tilikauden voitto
Rovion tilikauden voitto oli 10,6 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Tilikauden tulos kasvoi
28,6 miljoonaa euroa verrattuna 18,1 miljoonan euron tappioon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
31.12.2015 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen (FAS)
Yhtiön liiketoimintayksiköt 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneillä tilikausilla ja FAS:n mukaisesti näiltä
tilikausilta laadituissa Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksissä olivat Games, Consumer Products, Media ja
Muut. Seuraavassa katsauksessa Consumer Products -liiketoimintayksikkö ja Media-liiketoimintayksikkö on
yhdistetty Yhtiön nykyisen rakenteen mukaiseksi Brand Licensing -liiketoimintayksiköksi.
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Liikevaihto
Konserni
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevaihto ja sen muutos liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2015

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevaihto
Games
Brand Licensing
Konserni yhteensä
1

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)
113 487
28 580
142 0671

110 725
47 624
158 3491

Muutos

määrä

prosenttia

2 762
-19 044
-16 282

2,5
-40,0
-10,3

Tilintarkastettu.

Rovio-konsernin liikevaihto oli 142,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihto laski 16,3
miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia verrattuna 158,3 miljoonaan euroon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Lasku
johtui Brand Licensing -liiketoimintayksikön fyysisten kuluttajatuotteiden merkittävästi pienemmästä kysynnästä,
jonka vaikutusta tasoitti Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon lievä kasvu.
Games
Games-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 113,5 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Liikevaihto kasvoi 2,8 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia verrattuna 110,7 miljoonaan euroon 31.12.2014
päättyneellä tilikaudella. 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella Games-liiketoimintayksikkö jatkoi liiketoimintansa
mukauttamista kaikkien peliensä siirtämiseksi free-to-play-liiketoimintamalliin sekä uuden sisällön peleihin
tuomisen ja datapohjaisen käyttäjähankinnan laajentamista. Angry Birds 2 -peli julkaistiin heinäkuussa 2015.
Angry Birds 2 kuitenkin saavutti riittävän monetisaation laajamittaisen kannattavan käyttäjähankinnan
lisäämiseksi vasta vuoden 2015 lopussa.
Brand Licensing
Seuraavassa taulukossa esitetään Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto ja sen muutos jaettuna sen
kahteen alayksikköön (Consumer Products ja Content Licensing).
2015

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Liikevaihto
Consumer Products
Content Licensing
Brand Licensing yhteensä

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton)
22 358
6 222
28 580

41 413
6 211
47 624

Muutos

määrä
-19 055
11
-19 044

prosenttia
-46,0
0,2
-40,0

Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 28,6 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Liikevaihto laski 19,0 miljoonaa euroa eli 40,0 prosenttia verrattuna 47,6 miljoonaan euroon 31.12.2014
päättyneellä tilikaudella. Lasku johtui fyysisten kuluttajatuotteiden pienemmästä kysynnästä vähittäiskaupassa,
minkä seurauksena Consumer Products -alayksikön liikevaihto laski 19,1 miljoonaa euroa eli 46 prosenttia 41,4
miljoonasta eurosta 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 22,4 miljoonaan euroon 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella. Liikevaihdon pienentyminen kuvastaa fyysisten kuluttajatuotteiden liiketoiminnan syklisyyttä, koska
brändiin liittyvät tapahtumat ja uusi sisältö ohjaavat fyysisten tuotteiden kysyntää vähittäiskaupassa. Vuonna 2011
alkaneen Angry Birds -kuluttajatuotteiden kasvusuuntauksen hidastuminen jatkui vuonna 2015. Kysyntää heikensi
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella myös se, että lisenssinhaltijat ja vähittäismyyjät lykkäsivät tilauksiaan
odottaen Angry Birds -elokuvan julkaisemista vuonna 2016, jotta ne voisivat hyödyntää tähän liittyviä
markkinointikampanjoita ja Angry Birds -tuotteiden kysynnän odotettua kasvua.

164

Liiketoiminnan muut tuotot
Rovio-konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella ja ne
laskivat 1,4 miljoonaa euroa verrattuna liiketoiminnan muihin tuottoihin 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella, jotka
olivat 1,9 miljoonaa euroa. Rovion liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella
pääasiassa immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyneistä vahingonkorvauksista ja Tekesiltä saadusta
avustuksesta. Rovion liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella Tekesiltä
saadusta avustuksesta. Tekesiltä saaduilla avustuksilla rahoitettiin Rovion tutkimus- ja kehittämistoimintaa liittyen
uuteen peliteknologiaan.
Materiaalit ja palvelut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion materiaalit ja palvelut sekä niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2015

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu)
37 506
37 395

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Materiaalit ja palvelut

Muutos

määrä
111

prosenttia
0,3

Rovio-konsernin materiaalit ja palvelut eivät juurikaan muuttuneet 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella verrattuna
31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen, mikä vastasi Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon kehitystä.
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja niiden muutos ilmoitetuilla
jaksoilla:
2015

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu)
54 2481
57 0421

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
1

Muutos

määrä
-2 795

prosenttia
-4,9

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “henkilöstökulut”.

Rovio-konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 54,2 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut laskivat 2,8 miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia verrattuna 57,0
miljoonaan euroon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Lasku johtui 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella
toteutetusta uudelleenjärjestelystä kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi ja siihen liittyneistä
henkilöstövähennyksistä. Kustannussäästöt pysyivät maltillisella tasolla johtuen uusien työntekijöiden
palkkaamisen kustannussäästöjä vähentävästä vaikutuksesta.
Poistot ja arvonalentumiset
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion poistot ja arvonalentumiset sekä niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2015

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu)
15 3871
7 0701

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Poistot ja arvonalentumiset
1

Muutos

määrä
8 317

prosenttia
117,6

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

Rovion poistot olivat 15,4 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Poistot kasvoivat 8,3 miljoonaa
euroa verrattuna 7,1 miljoonaan euroon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui pelien ulkopuolisten
kehittämiskulujen suuremmista poistoista pääasiassa siksi, että suurempi määrä ulkoisesti kehitettyjä pelejä oli
jakelussa vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Kasvu johtuu osittain myös lakkautetuista ulkopuolisista
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hankkeista. Myös vuosina 2014 ja 2015 julkaistujen animaatiosarjojen tuotantokulujen poistot, sekä
animaatiosarjoihin liittyvä 4,0 miljoonan euron alaskirjaus vaikuttivat poistojen kasvuun.
Animaatiosarjojen arvonalennus johtui tulevaisuuden kassavirtojen aineettoman omaisuuden kirjanpitoarvoa
alemmasta nettonykyarvosta (4,0 miljoonaa euroa alempi kuin aineettoman omaisuuden arvo). Tämä johtui
pääasiassa alemmista katsojaluvuista ToonsTV:n (joka on Rovion pelien sisäinen suoratoistokanava
animaatiosarjalle) animaatiosarjalle, mikä puolestaan johti
matalampaan
mainostuloon tästä
animaatiosarjaportfoliosta. Jonkin verran alemmat TV-lähetys- ja DVD-tuloennusteet vaikuttivat myös varojen
arvoon.
Muut liiketoiminnan kulut
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liiketoiminnan muut kulut ja niiden muutos ilmoitetuilla jaksoilla:
2015

2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)
6 342
1 822
5 028
2 755
6 450
7 364
11 022
10 183
3 840
3 912
9 438
7 878
5 756
5 413
8 646
9 432
56 5211, 3
48 7581, 3

(tuhatta euroa, paitsi prosenttiosuudet)
Käyttäjähankintakulut
Muut markkinointikulut
Palvelinkulut
Ulkopuoliset kehitys- ja palvelukulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Laki-, auditointi- ja konsultointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut yhteensä2
1

Muutos

määrä
4 521
2 273
-914
839
-72
1 560
343
786
7 763

prosenttia
248,1
82,5
-12,4
8,2
-1,8
19,8
6,3
-8,3
15,9

Tilintarkastettu.

2

Liiketoiminnan muiden kulujen jaottelu on muutettu vastaamaan uutta jaottelua sellaisena kuin se on esitetty Rovion osavuositiedoissa, jotka
on laadittu 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta.
3

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

Rovion liiketoiminnan muut kulut olivat 56,5 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 7,8 miljoonaa euroa eli 15,9 prosenttia verrattuna 48,8 miljoonaan euroon
31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui pääasiassa käyttäjähankinta- ja
muiden markkinointikulujen kasvusta Angry Birds 2 -pelin julkaisun yhteydessä.
Liikevoitto
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion liikevoitto, sen muutos liikevoittoprosentti Rovio-konsernin osalta ja
liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:

(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Liikevoitto/-tappio
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä
1

2015
2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin mainittu)
4 075
-13 133
-12 025
-21 0831

Prosenttia segmentin
liikevaihdosta

Muutos

määrä

19 485
-728
-8 780
9 9771

-15 410
-12 405
-3 245
-31 060

Tilintarkastettu.
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prosenttia
-79,1
-

2015

2014
3,6
-46,0
-14,8

17,6
-1,5
6,3

Konserni
Rovion liiketappio oli 21,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevoitto laski 31,1 miljoonaa
euroa verrattuna 10,0 miljoonan euron liikevoittoon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Muutos johtui pääasiassa
Brand Licensing -liiketoimintayksikön kuluttajatuotteiden myynnin vähentymisestä. Lisäksi 3,3 miljoonan euron
uudelleenjärjestelykulut ja animaatiosarjaan liittynyt 4,0 miljoonan euron alaskirjaus vaikuttivat negatiivisesti
Rovio-konsernin liikevoittoon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Games
Games-liiketoimintayksikön liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liikevoitto
laski 13,9 miljoonaa euroa eli 77,3 prosenttia verrattuna 18,0 miljoonaan euroon 31.12.2014 päättyneellä
tilikaudella. Lasku johtui pääasiassa markkinointikulujen kasvusta Angry Birds 2 -pelin julkaisun yhteydessä
30.6.2015 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla ja myös suuremmista kiinteistä kuluista.
Brand Licensing
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liiketappio oli 13,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Liikevoitto laski 11,9 miljoonaa euroa verrattuna 1,2 miljoonan euron liiketappioon 31.12.2014 päättyneellä
tilikaudella. Lasku johtui Angry Birds -kuluttajatuotteiden pienemmästä kysynnästä vähittäiskaupassa vuonna
2015 verrattuna vuoteen 2014.
Käyttökate, oikaistu käyttökate ja liikevoitto
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion käyttökate, oikaistu käyttökate ja niiden muutos Rovio-konsernin osalta
ja liiketoimintayksiköittäin ilmoitetuilla jaksoilla:
2015

2014

Muutos

Prosenttia segmentin
liikevaihdosta

1.1.–31.12.
(FAS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Käyttökate
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Oikaistu käyttökate
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

(tilintarkastamaton)
11 582
-5 464
-11 815
-5 697

määrä

24 727
966
-8 646
17 047

(tilintarkastamaton)
13 241
-4 241
-11 433
-2 432

-13 145
-6 430
-3 169
-22 744

määrä

25 201
1 726
-8 591
18 336

-11 960
-5 967
-2 842
-20 768

prosenttia
-53,2
-

prosenttia
-47,5
-

2015

2014

10,2
-19,1
-4,0

2015
11,7
-14,8
-1,7

22,3
2,0
10,8

2014
22,8
3,6
11,6

Oikaistun käyttökatteen oikaisut olivat 3,3 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, ja ne liittyivät
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella toteutettuun uudelleenjärjestelyyn. Oikaisut olivat Gamesliiketoimintayksikössä 1,7 miljoonaa euroa, Brand Licensing -liiketoimintayksikössä 1,2 miljoonaa euroa ja Muutsegmentissä 0,4 miljoonaa euroa.
Oikaistun käyttökatteen oikaisut olivat 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2014, ja ne liittyivät 31.12.2014 päättyneellä
tilikaudella toteutettuun uudelleenjärjestelyyn. Oikaisut olivat Games-liiketoimintayksikössä 0,5 miljoonaa euroa,
Brand Licensing -liiketoimintayksikössä 0,8 miljoonaa euroa ja Muut-segmentissä 0,1 miljoonaa euroa.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovio-konsernin oikaistu liikevoitto ja sen muutos liiketoimintayksiköittäin
ilmoitetuilla jaksoilla.
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2015
2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tuhatta euroa, paitsi
prosenttiosuudet)
Oikaistu liikevoitto
Games
Brand Licensing
Muut
Konserni yhteensä

(tilintarkastamaton)
5 734
-11 910
-11 643
-17 819

19 981
68
-8 722
11 326

Prosenttia segmentin
liikevaihdosta

Muutos

määrä
-14 247
-11 978
-2 921
-29 145

prosenttia
-71,3
-

2015
5,1
-41,7
-12,5

2014
18,0
0,0
7,2

Oikaistun liikevoiton oikaisut olivat 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2015, ja ne liittyivät 31.12.2015 päättyneellä
tilikaudella toteutettuun uudelleenjärjestelyyn. Oikaisut olivat Games-liiketoimintayksikössä 1,7 miljoonaa euroa,
Brand Licensing -liiketoimintayksikössä 1,2 miljoonaa euroa ja Muut-segmentissä 0,4 miljoonaa euroa vuonna
2015.
Oikaistun liikevoiton oikaisut olivat 1,3 miljoonaa euroa vuonna 2014, ja ne liittyivät 31.12.2014 päättyneellä
tilikaudella toteutettuun uudelleenjärjestelyn kertaluonteisiin kustannuksiin. Oikaisut olivat Gamesliiketoimintayksikössä 0,5 miljoonaa euroa, Brand Licensing -liiketoimintayksikössä 0,8 miljoonaa euroa ja Muutsegmentissä 0,1 miljoonaa euroa.
Rahoitustuotot ja -kulut
Rovio-konsernin nettorahoitustuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.
Nettorahoitustuotot laskivat 0,6 miljoonaa euroa eli 44,5 prosenttia verrattuna 1,4 miljoonaan euroon 31.12.2014
päättyneellä tilikaudella. Lasku johtui rahoituskulujen kasvusta pääasiassa kesäkuussa 2015 EIB:ltä nostetun 25,0
miljoonan euron lainan korkojen seurauksena ja rahoitustuottojen laskusta valuuttakurssivoittojen pienentymisen
seurauksena verrattuna 31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen. Lisäksi korkotuotot laskivat, koska Roviolla oli
vähemmän pankkitalletuksia vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014 ja koska korot laskivat.
Tuloverot
Rovio-konsernin tuloverotuotto oli 1,5 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Tuloverojen muutos
oli 4,8 miljoonaa euroa verrattuna 3,3 miljoonan euron tuloveroihin 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Muutos
johtui 31.12.2015 päättyneen tilikauden tappiosta. 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella Rovion verotettava tulos
oli tappiollinen, ja siitä kirjattiin laskennallista verosaamista.
Tilikauden voitto
Rovio-konsernin tappio oli 18,8 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Tilikauden tulos heikkeni
26,9 miljoonaa euroa verrattuna 8,1 miljoonan euron voittoon 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Muutos johtui
siitä, että liikevoitto laski 31,1 miljoonaa euroa, ja tämän vaikutusta tasoitti tuloverojen lasku 4,8 miljoonalla
eurolla verrattuna 31.12.2014 päättyneeseen tilikauteen.
Maksuvalmius ja pääomanlähteet
Yleistä
Rovion maksuvalmius perustuu pääasiassa liiketoiminnan rahavirtaan. Rovion maksuvalmiustarpeet liittyvät
palkkojen ja liiketoiminnan muiden kustannusten maksuun osana tavanomaista liiketoimintaa. Suurimmat maksut
liittyvät tyypillisesti kunkin vuoden maaliskuussa maksettaviin vuotuisiin bonuksiin ja osingonmaksuun.
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Rahavirrat
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Rovion rahavirroista ilmoitetuilla jaksoilla:
2017
2016
1.1.–30.6.
(IFRS)

(tilintarkastamaton)
KONSERNIN RAHAVIRTATIETOJA, tuhatta euroa
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen nettomuutos
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

2016
2015
1.1.–31.12.
(IFRS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin
(tilintarkasmainittu)
tamaton)

2015
2014
1.1.–31.12.
(FAS)

(tilintarkastettu)2

35 735
-5 508
-12 763

2 652
-14 910
2 466

22 8461
-23 2791
-5 557

1 361
-44 072
22 003

1 358
-44 069
22 003

16 859
-37 925
-4 495

17 465

-9 792

-5 990

-20 708

-20 708

-25 561

-1 555
28 945
44 855

-409
34 433
24 232

502
34 433
28 945

1 488
53 653
34 433

1 488
53 653
34 433

1 696
77 518
53 653

1

Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio on 31.12.2016, 31.12.2015 ja
31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden
ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan nettorahavirtoja. 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta laadituissa osavuositiedoissa
aineettomien ennakkomaksujen vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin. Esittämistapaa
on muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös 30.6.2016 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sekä 31.12.2016 päättyneeltä
tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta. Luvut ovat tilintarkastamattomia.
2

31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiden tilikausien tiedoissa rahavirtalaskelmien erien nimiä on muutettu vastaamaan erien nimiä sellaisina

kuin ne on esitetty 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa IFRS-tilinpäätöksessä. Erien välillä ei ole tehty siirtoja.

Liiketoiminnan nettorahavirta
Rovion liiketoiminnan nettorahavirta oli 35,7 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 33,1 miljoonaa euroa verrattuna 2,7 miljoonaan euroon 30.6.2016
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon kasvusta ja
toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds -elokuvan liikevaihdon tulouttamisen alkamisesta joulukuussa 2016
elokuvaesitysten päättymisen jälkeen.
Rovion liiketoiminnan nettorahavirta oli 22,8 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 21,5 miljoonaa euroa verrattuna 1,4 miljoonaan euroon 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella. Kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön kannattavasta kasvusta sekä 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella toteutetun uudelleenjärjestelyn suotuisista konsernin laajuisista vaikutuksista
liiketoiminnan kuluihin.
Rovion liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella (FAS).
Liiketoiminnan nettorahavirta laski 15,5 miljoonaa euroa eli 91,9 prosenttia verrattuna 16,9 miljoonaan euroon
31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Lasku johtui pääasiassa liikevaihdon laskusta ja kustannuspohjan kasvusta
vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna. Tilikaudella 2015 toteutetun uudelleenjärjestelyn täydet vaikutukset
toteutuivat vasta vuodesta 2016 alkaen.
Investointien nettorahavirta
Rovion investointien nettorahavirta oli 5,5 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Investointien nettorahavirta laski 9,4 miljoonaa euroa eli 63,1 prosenttia verrattuna 14,9 miljoonaan euroon
30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Lasku johtui investoinneista Angry Birds -elokuvan tuotantoon
30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rovio ei tehnyt 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden
jaksolla Angry Birds -elokuvan suuruusluokassa olevia investointeja.
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Rovion investointien nettorahavirta oli 23,3 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Investointien
nettorahavirta laski 20,8 miljoonaa euroa eli 47,2 prosenttia verrattuna 44,1 miljoonaan euroon 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella. 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella investoitiin yhteensä 13,4 miljoonaa euroa Angry
Birds -elokuvan tuotantoon, 7,3 miljoonaa euroa pelien kehittämiseen Games-liiketoimintayksikössä ja 2,0
miljoonaa euroa animaatiosarjatuotantoon. Investointien nettorahavirran pienentyminen 31.12.2016 päättyneellä
tilikaudella verrattuna 31.12.2015 päättyneeseen tilikauteen johtui siitä, että Angry Birds -elokuvan
päätuotantovaihe oli vuonna 2015 ja sen vuoksi pääosa siihen liittyvistä investoinneista tehtiin 31.12.2015
päättyneellä tilikaudella.
Rovion investointien nettorahavirta oli 44,1 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella (FAS).
Investointien nettorahavirta kasvoi 6,1 miljoonaa euroa eli 16,2 prosenttia verrattuna 37,9 miljoonaan euroon
31.12.2014 päättyneellä tilikaudella (FAS). 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella investoitiin yhteensä 26,5
miljoonaa euroa Angry Birds -elokuvan tuotantoon, 11,9 miljoonaa euroa pelien kehittämiseen Gamesliiketoimintayksikössä ja 5,0 miljoonaa euroa animaatiosarjatuotantoon. 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella
investoitiin yhteensä 19,4 miljoonaa euroa Angry Birds -elokuvan tuotantoon, 8,5 miljoonaa euroa pelien
kehittämiseen (Games-liiketoimintayksikössä) ja 8,2 miljoonaa euroa animaatiosarjatuotantoon.
Rahoituksen nettorahavirta
Rovion rahoituksen nettorahavirta oli 12,8 miljoonaa euroa negatiivinen 30.6.2017 päättyneellä kuuden
kuukauden jaksolla. Rahoituksen nettorahavirta kasvoi 15,2 miljoonaa euroa verrattuna 2,5 miljoonaa euroa
positiiviseen nettorahavirtaan 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rahoituksen positiivinen
rahavirta 30.6.2016 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla muodostui Tekesiltä nostetusta 2,5 miljoonan euron
lainasta, ja rahoituksen negatiivinen rahavirta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla muodostui
EIB:ltä nostetun lainan 8,3 miljoonan euron lyhennyserästä ja 4,4 miljoonan euron osinkojen maksusta.
Rovion rahoituksen nettorahavirta oli 5,6 miljoonaa euroa negatiivinen 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Rahoituksen nettorahavirta laski 27,6 miljoonaa euroa verrattuna 22,0 miljoonaa euroa positiiviseen rahavirtaan
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Rahoituksen negatiivinen rahavirta 5,6 miljoonaa euroa 31.12.2016
päättyneellä tilikaudella johtui pääasiassa EIB:n lainan ensimmäisestä 8,3 miljoonan euron lyhennyserästä, jonka
vaikutusta vähensi 2,5 miljoonan euron uuden lainan nostaminen Tekesiltä. Rahoituksen positiivinen
nettorahavirta 22,0 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta johtui pääasiassa EIB:ltä nostetusta 25,0
miljoonan euron lainasta, jonka vaikutusta vähensi 3,0 miljoonan euron osinkojen jakaminen.
Rovion rahoituksen nettorahavirta oli 22,0 miljoonaa euroa positiivinen 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, ja se
kasvoi 26,5 miljoonaa euroa verrattuna 4,5 miljoonan euroa negatiiviseen rahoituksen nettorahavirtaan 31.12.2014
päättyneellä tilikaudella. Positiivinen rahoituksen nettorahavirta 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella muodostui
EIB:ltä nostetusta 25,0 miljoonan euron lainasta, jota vähensi 3,0 miljoonan euron osinkojen maksaminen
emoyhtiön osakkeenomistajille. Rahoituksen nettorahavirta 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella muodostui
osinkojen maksamisesta Yhtiön osakkeenomistajille.
Lainat ja velat
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion lyhyt- ja pitkäaikaiset velat ilmoitettuina päivämäärinä:
2017

2016

2016

2015
31.12.
(IFRS)
(tilintar(tilintarkaskastettu)
tamaton)

30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa)
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset
rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

(tilintarkastamaton)

2015

2014
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin mainittu)

2 466

10 750

2 466

16 376

16 6672

-

213
105
2 785

27
117
10 895

46
108
2 620

11
120
16 506

15
16 682

20
20
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Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Korolliset velat
Muut lyhytaikaiset
rahoitusvelat
Saadut ennakot
Myyntitulojen jaksotus
Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verovelat
Varaukset
Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä

9 284
8 284

5 958
16 424

7 852
16 520

8 355
8 188

8 3553
8 3332

5 7503
-

469
9 800
2 069

452
17 339
10 500

358
11 480
2 820

661
7 115
10 463

6454
7 115
10 463

1 0514
9 429
10 783

1 156
719
15 402
47 250
50 035

439
1 243
13 099
65 453
76 348

824
20 388
60 241
62 861

465
3 265
14 076
52 588
69 095

4655
3 2651,6
14 5181,6
53 1587
69 8407

3555
1 2891,6
15 3021,6
43 9617
43 9817

1

Tilintarkastamaton.

2

31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS-tilinpäätöksessä erän nimi on “lainat rahoituslaitoksilta”.

3

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “ostovelat”.

4

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “muut velat”.

5

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “siirtovelkojen olennaiset erät - verot”.

6

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erät “siirtovelkojen olennaiset erät – henkilöstökulut” ja
”siirtovelkojen olennaiset erät – muut siirtovelat” sisälsivät nyt esitetyt erät ”varaukset” ja ”siirtovelat”.
7

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

Lainat ja rahoitussopimukset
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Rovion pankkilainat ja rahoitusjärjestelyt muodostuvat lainasta EIB:ltä
sekä lainasta Tekesiltä.
EIB laina
Kesäkuussa 2014 Rovio sopi EIB:n kanssa pitkäaikaisesta 25,0 miljoonan euron lainasta tutkimus- ja
kehittämishankkeen rahoittamista varten, ja lainasumma nostettiin kokonaisuudessaan (25,0 miljoonaa euroa)
kesäkuussa 2015. Laina maksetaan takaisin kolmena eränä joulukuun 2016 ja joulukuun 2017 välillä. Lainan kaksi
ensimmäistä lyhennyserää maksettiin takaisin 31.12.2016 ja 30.6.2017, ja tämän Listalleottoesitteen päivämääränä
lainamäärä oli noin 8,3 miljoonaa euroa. Lainasopimus sisältää kaksi taloudellista kovenanttia, joka liittyvät
Rovio-konsernin rahavirran ja lainanhoitokulujen suhteeseen (cash flow cover) ja velkaantumisasteeseen.
Lainasopimuksen ehtojen mukaan joulukuusta 2016 alkaen rahavirran ja lainanhoitokulujen suhteen pitää olla
enemmän kuin 1 ja velkaantumisasteen pitää olla alle 50 prosenttia. Lainasopimus sisältää pakollista
eräännyttämistä koskevan ehdon, jota sovelletaan esimerkiksi jos Yhtiössä tapahtuu määräysvallan vaihtuminen.
Lainasopimuksen mukaan määräysvalta vaihtuu esimerkiksi silloin, jos Rovio tai sen merkittävä tytäryhtiö
listautuu. Jos pakollista eräännyttämistä koskeva ehto laukeaa, EIB voi vaatia lainan ja sille kertyneen koron sekä
kaikkien muiden sopimukseen liittyvien kertyneiden tai jäljellä olevien määrien takaisinmaksua. Laina on
suunniteltu maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan sen takaisinmaksuaikataulun mukaisesti joulukuussa 2017.
Lainasopimus sisältää vakuutuksia ja sitoumuksia koskien muun muassa rahoitettavan projektin valmistumista ja
kustannuksia sekä Rovion liiketoimintaa. Lainasopimukseen sisältyvät sitoumukset asettavat myös rajoituksia
Roviolle ja Rovio-konserniyhtiöille koskien osinkojen jakamista sekä osakkeiden palauttamista ja takaisinostoa.
Lainasopimus kuitenkin sallii osinkojen maksamisen ja osakkeiden takaisinoston tilikauden aikana tai tilikauden
toisen vuosineljänneksen viimeisenä päivänä päättyvällä 12 kuukauden jaksolla edellyttäen, että (i) ei ole
esiintynyt eräännyttämistilannetta (määritelty lainasopimuksessa) tai sellainen ei jatku, (ii) osingonmaksu tai
osakkeiden takaisinosto on enintään 30 prosenttia edelliseltä tilikaudelta laaditun tilintarkastetun
konsernitilinpäätöksen osoittamasta voitosta, (iii) Rovion kassavarojen kokonaismäärä (määritelty
lainasopimuksessa) on vähintään 10 miljoonaa euroa osingonmaksun tai osakkeiden takaisinoston jälkeen, ja (iv)
lainasopimuksen kovenantit täyttyvät. Edellisen lisäksi lainasopimus sallii siinä asetetuissa rajoissa ilman EIB:n
etukäteen antamaa suostumusta Rovion osakeperusteisissa kannustinohjelmissa luovutettujen osakkeiden
ostamisen entisiltä työntekijöiltä, johtajilta ja hallituksen jäseniltä, osinkojen jakamisen tai konserniavustuksen
maksamisen konserniyhtiöltä Roviolle ja konserniavustuksen maksamisen Roviolta mille tahansa sen kokonaan
omistamalle konserniyhtiölle.
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Rovio on antanut EIB:lle yrityskiinnityksen kaikkeen omaisuuteensa lainasopimuksen perusteella nostetun lainan
vakuudeksi. Yrityskiinnitys perustuu vakuussopimukseen, johon sovelletaan Suomen lakia. EIB:lle on
vakuussopimuksen mukaisesti pantattu nimellisarvoltaan yhteensä 30 miljoonan euron panttivelkakirjat, joiden
maksamisen vakuutena on Rovion sellaiseen omaisuuteen rekisteröity yrityskiinnitys, joka voidaan kiinnittää
yrityskiinnityslain (634/1984, muutoksineen) perusteella.
Tekes laina
Tekes myönsi 17.4.2015 Roviolle enintään 4,1 miljoonan euron lainan kehitysprojektin (”Kehitysprojekti”)
rahoittamista varten. Toukokuussa 2016 Rovio nosti 2,5 miljoonaa euroa lainasta, joka on tämän
Listalleottoesitteen päivämääränä maksamatta takaisin. Laina-aika on seitsemän vuotta ja laina erääntyy
maksettavaksi vuotuisina 1,0 miljoonan euron lyhennyserinä. Lainaehtojen mukaan laina-ajan kolme ensimmäistä
vuotta ovat lyhennysvapaita. Lainan korko on Valtiokonttorin vahvistama peruskorko vähennettynä 3
prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 1 prosentti. Lainalla ei ole vakuutta.
Lainaan sisältyy 74 tuhannen euron korkotuki. Korkotuen lopullinen määrä riippuu korkojen kehityksestä,
lainaehdoista ja mahdollista lainan perimättä jättämistä. Rahoituspäätös kuuluu valtiontukiohjelmaan, johon
sovelletaan 17.6.2014 annettua Euroopan komission asetusta N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta
sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.
Tekes voi periä lainan takaisin kokonaisuudessaan tai osittain rahoitussopimuksessa määritellyissä olosuhteissa
esimerkiksi silloin, jos lainaa on käytetty muihin kuin lainasopimuksen mukaisiin tarkoituksiin, pääoman tai
korkojen maksut myöhästyvät, aloitetaan selvitysmenettely tai lainaehtoja rikotaan muulla tavalla. Lainaehtojen
mukaan Rovion on ilmoitettava Tekesille kirjallisesti etukäteen, jos lainansaaja Kehitysprojektin aikana, viiden
vuoden kuluessa rahoituksen viimeisen erän maksamisesta tai ennen kuin laina korkoineen on kokonaisuudessaan
maksettu takaisin esimerkiksi myy, panttaa tai muulla tavoin luovuttaa Kehitysprojektin tuloksena syntyneen
liiketoiminnan tai immateriaali- tai muita oikeuksia tai toteuttaa muita merkittäviä liiketoimintamuutoksia tai
yritysjärjestelyjä (kuten merkittävät muutokset omistusrakenteessa). Lisäksi tietyissä olosuhteissa Rovion on
saatava Tekesiltä etukäteen kirjallinen suostumus edellä mainittuihin toimenpiteisiin.
Konsernin sisäiset lainat
Yhtiöiden välinen vaihtovelkakirjalaina
Rovio myönsi heinäkuussa 2017 Hatch Entertainmentille 6,0 miljoonan euron pääomalainan. Laina on
osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 12 luvun 1 §:n mukainen pääomalaina. Lainaan sovelletaan
osakeyhtiölain säädöksiä, jotka koskevat pääomalainoja. Lisäksi lainsopimuksen mukaan lainalla on heikompi
etuoikeusasema suhteessa lainansaajan kaikkiin muihin pääomalainoihin, jotka on päivätty sitä ennen. Lainan
korko on 7 prosenttia vuodessa. Lainasopimus korvaa kaksi aikaisempaa lainaa yhteismäärältään arviolta 3,5
miljoonaa euroa, jotka Rovio on antanut Hatch Entertainmentille. Aikaisempien lainojen kertyneet korot lisätään
uuden lainan pääomaan.
Laina erääntyy 30.6.2018. Laina on vaihtovelkakirjalaina, ja sen koko pääoma ja korko vaihdetaan eräpäivänä
osakepääomaksi. Vaihtosuhteen määrittäminen perustuu kaikkien ehdoiltaan vastaavien vaihtovelkakirjalainojen
summaan. Rovion saaman uuden osakepääoman määrä lasketaan kertomalla kaikkien ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä lainan pääoman ja kertyneiden korkojen suhteella kaikkien vaihtovelkakirjalainojen summaan.
Lainaehtojen mukaan laina muunnetaan osakepääomaksi (lainansaajan A-sarjan osakkeisiin) ennen eräpäivää, jos
ennen eräpäivää toteutetaan hyväksytty pääomarahoituskierros. Hyväksytty rahoituskierros tarkoittaa lainansaajan
pääomittamista vähintään 5 miljoonalla eurolla. Muuntosuhdetta oikaistaan hyväksytyn rahoituskierroksen
perusteella siten, että vaihtovelkakirjalainalla voidaan merkitä osakkeita alempaan hintaan kuin hyväksytyssä
pääomarahoituskierroksessa. Alennus on 20 prosenttia hyväksytyssä rahoituskierroksessa käytetystä osakkeen
hinnasta.
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Pitkäaikaiset varat
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion pitkäaikaiset varat ilmoitettuina päivämäärinä:
2017

2016

2016

30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa)
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja
yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat
yhteensä
1

2015
31.12.
(IFRS)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

2015

2014
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin mainittu)

476
58 898

942
79 695

717
73 758

1 087
68 783

1 0595
68 903

1 8875
38 846

58
828
344

200
1 909
1 267

58
1 098
1 229

200
1 856
5 544

2004
1 8561,2
3 6901,2

1 3831,2
2281,2

60 605

84 014

76 860

77 469

75 7071,2,3

42 3431,2,3

Tilintarkastamaton.

2

Luku sisältää FAS-taseissa vaihtuviin vastaaviin luokitellut ”pitkäaikaiset muut saamiset” (1 856 tuhatta euroa 31.12.2015 ja 1 383 tuhatta
euroa 31.12.2014) ja ”pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset” (3 690 tuhatta euroa 31.12.2015 ja 228 tuhatta euroa 31.12.2014). Luvut on
siirretty pitkäaikaisiin varoihin vertailukelpoisuuden takia.
3

Taseen esitystä vertailupäivinä 31.12.2015 ja 31.12.2014 on muutettu pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sekä lyhytaikaisten velkojen
ryhmittelyn osalta vastaamaan 31.12.2016 IFRS-tietojen ryhmittelyä. Muutettuja lukuja ei ole tilintarkastettu.
4

31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”sijoitukset”.

5

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “aineelliset hyödykkeet”.

Rovion pitkäaikaiset varat 30.6.2017 olivat 60,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset varat laskivat 23,4 miljoonaa euroa
eli 27,9 prosenttia verrattuna 84,0 miljoonaan euroon 30.6.2016. Lasku johtui pääasiassa aineettomien
hyödykkeiden pienentymisestä 20,8 miljoonalla eurolla, josta suurin osa johtui Angry Birds -elokuvaan liittyneistä
poistoista liikevaihdon tulouttamisen myötä.
Rovion pitkäaikaiset varat 31.12.2016 olivat 76,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaiset varat laskivat 0,6 miljoonaa euroa
eli 0,8 prosenttia verrattuna 77,5 miljoonaan euroon 31.12.2015. Rovio-konsernin laskennalliset verosaamiset
pienenivät 4,3 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa 31.12.2016 päättyneen tilikauden Rovion positiivisesta
tuloksesta sekä varojen ja velkojen verotus- ja tasearvojen väliaikaisista eroista pääasiassa uudelleenjärjestelyyn
liittyvien tase-erien osalta. Rovio-konsernin pitkäaikaiset saamiset laskivat 0,8 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa
siitä, että Roviolle palautettiin vuokratakuita pääkonttorin muuton seurauksena. Aineellisten hyödykkeiden lasku
0,4 miljoonalla eurolla johtui pääasiassa toimistokoneiden ja taseeseen aktivoitujen perusparannuskulujen
poistoista. Laskua vähensi osittain aineettomien hyödykkeiden kasvu 5,0 miljoonalla eurolla, joka johtui
pääasiassa Angry Birds -elokuvaan liittyneiden 13,4 miljoonan euron kustannusten aktivoinnista taseeseen sekä
niiden poistoista 4,2 miljoonalla eurolla. Kasvua vähensivät osittain peleihin liittyneiden tase-erien, muiden
kehityskulujen ja tavaramerkkien poistot ja alaskirjaukset 13,7 miljoonalla eurolla, joka ylitti taseeseen aktivoidut
peleihin liittyneet ja muut kehityskulut sekä tavaramerkit, jotka olivat 9,4 miljoonaa euroa.
Rovion pitkäaikaiset varat 31.12.2015 olivat 75,7 miljoonaa euroa (FAS). Pitkäaikaiset varat kasvoivat 33,4
miljoonaa euroa eli 78,8 prosenttia verrattuna 42,3 miljoonaan euroon 31.12.2014. Kasvu johtui taseeseen
aktivoiduista kehityskuluista ja etenkin Angry Birds -elokuvan 26,5 miljoonan euron tuotantokuluista, minkä
vaikutusta osittain vähensivät 10,1 miljoonan euron poistot ja 3,1 miljoonan euron luovutukset. Laskennallinen
verosaaminen kasvoi 3,5 miljoonaa euroa 0,2 miljoonasta eurosta 31.12.2014 yhteensä 3,7 miljoonaan euroon
31.12.2015 pääasiassa 31.12.2015 päättyneen tilikauden Rovion tappion seurauksena.
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Lyhytaikaiset varat
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion lyhytaikaiset varat ilmoitettuina päivämäärinä:
2017

2016

2016

2015

30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa)
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Ennakkomaksut ja
siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset
rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Lyhytaikaiset varat
yhteensä
1

31.12.
(IFRS)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastamaton)

2015

2014
31.12.
(FAS)
(tilintarkastettu,
ellei toisin mainittu)

30 492

23 640

27 981

37
18 648

37
18 648

80
24 559

9 623

21 247

15 232

10 898

10 3755

15 7815

899
-

1 807
-

682
-

1 086
915

1 0867
9156

1 1097
-

44 855

24 232

28 945

34 433

34 4334

53 6534

85 869

70 926

72 840

66 017

65 4951,2,3

95 1821,2,3

Tilintarkastamaton.

2

Luvut eivät sisällä FAS-taseissa vaihtuviin vastaaviin luokiteltuja ”pitkäaikaisia muita saamisia” (1 856 tuhatta euroa 31.12.2015 ja 1 383
tuhatta euroa 31.12.2014) eikä ”laskennallisia verosaamisia” (3 690 tuhatta euroa 31.12.2015 ja 228 tuhatta euroa 31.12.2014). Luvut on
siirretty pitkäaikaisiin varoihin vertailukelpoisuuden takia.
3

Taseen esitystä vertailupäivinä 31.12.2015 ja 31.12.2014 on muutettu pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sekä lyhytaikaisten velkojen
ryhmittelyn osalta vastaamaan 31.12.2016 IFRS-tietojen ryhmittelyä. Muutettuja lukuja ei ole tilintarkastettu.
4

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja pankkisaamiset”.

5

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat suomenkielisissä tilinpäätöksissä, mutta ei englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä.

6

IFRS- ja FAS-termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä tilinpäätöksissä.

7

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “muut saamiset”.

Rovion lyhytaikaiset varat 30.6.2017 olivat 85,9 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset varat kasvoivat 14,9 miljoonaa
euroa eli 21,1 prosenttia verrattuna 70,9 miljoonaan euroon 30.6.2016. Kasvu johtui pääasiassa rahavarojen ja
lyhytaikaisten talletusten kasvusta 20,6 miljoonalla eurolla, josta suurin osa oli Angry Birds -elokuvan tuottoja.
Rovion lyhytaikaiset varat 31.12.2016 olivat 72,8 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset varat kasvoivat 6,8 miljoonaa
euroa eli 10,3 prosenttia verrattuna 66,0 miljoonaan euroon 31.12.2015. Kasvu johtui pääasiassa myyntisaamisten
kasvusta 9,3 miljoonalla eurolla sekä ennakkomaksujen ja siirtosaamisten kasvusta 4,3 miljoonalla eurolla. Kasvua
vähensi osittain rahavarojen ja lyhytaikaisten talletusten lasku 5,5 miljoonalla eurolla.
Rovion lyhytaikaiset varat 31.12.2015 olivat 65,5 miljoonaa euroa (FAS). Lyhytaikaiset varat laskivat 29,7
miljoonaa euroa eli 31,2 prosenttia verrattuna 95,2 miljoonaan euroon 31.12.2014. Lasku johtui pääasiassa
rahavarojen ja lyhytaikaisten talletusten laskusta 19,2 miljoonalla eurolla liittyen merkittävään negatiiviseen
rahavirtaan Angry Birds -elokuvan tuotantoon tehtyjen investointien yhteydessä.
Investoinnit
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion investoinnit ilmoitetuilla jaksoilla:
2017
2016
1.1.–30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa)
Operatiiviset investoinnit
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden lisäysten
rahavirta

2016

(tilintarkastamaton)

5 830

2015
1.1.–31.12.
(IFRS)

(tilintarkastamaton)

23 2791

14 910

174

43 8721

2015
2014
1.1.–31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)

43 8691,3

37 9251,3

Operatiiviset investoinnit
yhteensä
Yritysostot
Osakkuusyhtiön osto
Yritysostot yhteensä
Investoinnit yhteensä

5 830

14 910

23 279

43 872

43 869

37 925

5 830

14 910

23 279

2002
200
44 072

2002,3
200
44 069

37 925

1

Rovio on 31.12.2016, 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa konsernitilinpäätöksissä esittänyt vähennykset liittyen
aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan nettorahavirtoja. Rovio on muuttanut rahavirtojen esittämistapaa
30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Aineettomien ennakkomaksujen vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista
investointien nettorahavirtoihin. Esittämistapaa on muutettu tässä Listalleottoesitteessä vastaavasti myös 30.6.2016 päättyneeltä kuuden
kuukauden jaksolta sekä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta esitettyjen tietojen osalta. Erän nimi oli alun perin ”investoinnit aineettomiin
käyttöomaisuushyödykkeisiin” 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilinpäätöksessä ja ” investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin” 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta laadituissa tilinpäätöksissä.
2

Erän nimi oli ”hankitut osakkuusyritykset vähennettynä hankintahetken rahavaroilla” Rovion 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa
IFRS tilinpäätöksessä ja ”investoinnit muihin sijoituksiin” Rovion 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa FAS- tilinpäätöksessä.
3

Tilintarkastettu.

Rovion operatiiviset investoinnit olivat 5,8 miljoonaa euroa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla,
josta 2,4 miljoonaa euroa liittyi Games-liiketoimintayksikön pelihankkeisiin, 1,8 miljoonaa euroa Angry Birds elokuvan jatko-osan kehitykseen ja 1,2 miljoonaa euroa animaatiosarjojen tuotantoon.
Rovion operatiiviset investoinnit olivat 23,3 miljoonaa euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella, ja
merkittävimmät investoinnit liittyivät Angry Birds -elokuvan tuotantoon ja jatko-osan kehittämiseen ja olivat 13,4
miljoonaa euroa. Pelikehityshankkeisiin suuntautuvat investoinnit olivat yhteensä 7,3 miljoonaa euroa ja
animaatiosarjojen tuotantoon suuntautuvat investoinnit yhteensä 2,0 miljoonaa euroa.
Rovion operatiiviset investoinnit olivat 43,9 miljoonaa euroa 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella, ja
merkittävimmät investoinnit liittyivät Angry Birds -elokuvan tuotantoon ja olivat yhteensä 26,5 miljoonaa euroa.
Pelikehityshankkeisiin suuntautuvat investoinnit olivat yhteensä 11,9 miljoonaa euroa ja animaatiosarjojen
tuotantoon suuntautuvat investoinnit yhteensä 5,0 miljoonaa euroa.
Rovion operatiiviset investoinnit olivat 37,9 miljoonaa euroa 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella, ja
merkittävimmät investoinnit liittyivät Angry Birds -elokuvan tuotantoon ja olivat yhteensä 19,4 miljoonaa euroa.
Pelikehityshankkeisiin suuntautuvat investoinnit olivat yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, ja animaatiosarjojen
tuotantoon suuntautuvat hankkeet yhteensä 8,2 miljoonaa euroa.
Käyttöpääoma
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion käyttöpääoma ilmoitettuina päivinä:
2017

2016

2016

30.6.
(IFRS)

(tuhatta euroa)
Lyhytaikaiset saamiset5
Rahat ja lyhytaikaiset
talletukset
Lyhytaikaiset velat
Käyttöpääoma

(tilintarkastamaton)
41 014
46 694
44 855
-47 250
38 619

2015

2015

31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton,
ellei toisin
(tilinmainittu)
tarkastamaton)
43 895
31 584
28 9451
-60 2411,4
12 599

24 232
-65 453
5 473

2014
31.12.
(FAS)

34 433
-52 588
13 429

(tilintarkastamaton, ellei
toisin mainittu)
31 061
41 529
34 4331,2
-53 1581,3
12 336

53 6531,2
-43 9611,3
51 221

1

Tilintarkastettu.

2

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on ”rahat ja pankkisaamiset”.

3

31.12.2014 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta laadituissa FAS-tilinpäätöksissä erän nimi on “lyhytaikainen vieras pääoma”.

4

IFRS termien nimet eroavat englanninkielisissä tilinpäätöskäännöksissä, mutta ei suomenkielisissä tilinpäätöksissä.

5

Lyhytaikaiset saamiset on laskettu seuraavalla tavalla: IFRS = lyhytaikaiset varat – rahat ja lyhytaikaiset talletukset; FAS = vaihtoomaisuus + lyhytaikaiset saamiset – rahat ja pankkisaamiset.
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Rovion käyttöpääoma 30.6.2017 oli 38,6 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi 33,1 miljoonaa euroa verrattuna
5,5 miljoonan euron käyttöpääomaan 30.6.2016. Kasvu johtui pääasiassa lyhytaikaisten velkojen laskusta 18,2
miljoonalla eurolla, joka johtui pääasiassa korollisten lainojen pienentymisestä 16,4 miljoonalla eurolla EIB:lle
maksetun kahden lyhennyserän seurauksena sekä ennakkomaksujen (vähimmäistakuiden) 7,5 miljoonan euron
laskusta ja 20,6 miljoonan euron kassavarojen kasvusta, jotka johtuivat pääosin Angry Birds -elokuvan tuottojen
kasvusta.
Rovion käyttöpääoma 31.12.2016 oli 12,6 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma laski 0,8 miljoonaa euroa eli 6,2
prosenttia verrattuna 13,4 miljoonaan euroon 31.12.2015. Lasku johtui pääasiassa lyhytaikaisten velkojen kasvusta
7,7 miljoonalla eurolla johtuen pääasiassa korollisista veloista (kuten EIB:ltä nostetun lainan 8,3 miljoonan euron
lyhennyserästä), joiden lyhennyserät luokiteltiin lyhytaikaiseksi velaksi, sekä henkilöstölle kertyneiden bonusten
kasvusta 6,3 miljoonalla eurolla ja saatujen ennakkomaksujen kasvusta 4,4 miljoonalla eurolla. Näiden tekijöiden
vaikutusta tasoittivat osittain myyntitulojen jaksotusten ja varausten lasku yhteensä 10,1 miljoonalla eurolla.
Lisäksi rahavarat laskivat 5,5 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa EIB:ltä nostetun lainan lyhennyserän
maksamisesta vuoden 2016 lopussa sekä siitä, että investointien rahavirta kulutti liiketoiminnan rahavirran
kokonaan, kuten kohdassa ” – Investoinnit” kuvataan. Laskua loivensi lyhytaikaisten saamisten kasvu 12,3
miljoonalla eurolla, johtuen pääasiassa pelien ja Angry Birds -elokuvan liikevaihdon kasvusta.
Rovion käyttöpääoma 31.12.2015 oli 12,3 miljoonaa euroa (FAS). Käyttöpääoma laski 38,9 miljoonaa euroa
verrattuna 51,2 miljoonaan euroon 31.12.2014. Lasku johtui pääasiassa 19,2 miljoonan euron laskusta
rahavaroissa, mikä johtui pääasiassa 44,1 miljoonan euron investoinneista, joiden vaikutusta vähensivät
liiketoiminnan rahavirta 1,4 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta 22,0 miljoonaa euroa, jotka liittyivät
pääasiassa EIB:ltä nostettuun 25,0 miljoonan euron lainaan. Lisäksi lyhytaikaiset saamiset laskivat 10,5 miljoonaa
euroa pääasiassa siksi, että myyntisaamiset ja siirtosaamiset laskivat peleihin ja lisensseihin liittyvien saamisten
pienentyessä 31.12.2015 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Lyhytaikaiset velat kasvoivat 9,2 miljoonaa
euroa johtuen pääasiassa 8,3 miljoonan euron siirrosta pitkäaikaisista veloista lyhytaikaisiin velkoihin. EIB:n
lainan ensimmäisen lyhennys erääntyi maksettavaksi vuoden 2016 loppuun mennessä, joten se esitettiin
lyhytaikaisissa veloissa Rovion tilinpäätöksen taseessa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.
Oma pääoma
Rovion oma pääoma 30.6.2017 oli 96,4 miljoonaa euroa ja se nousi 17,8 miljoonaa euroa verrattuna 78,6
miljoonaan euroon 30.6.2016. Oman pääoman muutos johtui 30.6.2017 päättyneen 12 kuukauden jakson
tuloksesta 20,3 miljoonaa euroa ja osakeperusteisten kannustimien IFRS-kirjauksista 2,5 miljoonaa euroa mitä
osittain loivensi 4,5 miljoonan euron osinkojen maksu 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
Rovion oma pääoma 31.12.2016 oli 86,9 miljoonaa euroa verrattuna 74,4 miljoonaan euroon 31.12.2015. Oman
pääoman 12,5 miljoonan muutos johtui 10,6 miljoonan euron tilikauden tuloksesta sekä osakeperusteisten
kannustimien IFRS-kirjauksista 1,9 miljoonaa euroa. 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei maksettu osinkoa.
Rovion oma pääoma (FAS) 31.12.2015 oli 71,4 miljoonaa euroa eli se laski 22,2 miljoonaa euroa verrattuna 93,5
miljoonaan euroon 31.12.2014. Oman pääoman muutos johtui 18,8 miljoonan euron tilikauden tappiosta sekä 3,0
miljoonan euron osinkojen maksusta 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen ulkopuoliset vastuut
Vuokratiloihin liittyvät sitoumukset
Rovion toimistotilojen vuokrasopimusten tulevat vähimmäisvuokramaksut olivat 7,0 miljoonaa euroa 30.6.2017.
Annetut vakuudet
Rovio on antanut yrityskiinnityksen EIB:ltä nostetun luottojärjestelyn vakuudeksi. Vakuuden määrä 30.6.2017 oli
30,0 miljoonaa euroa.
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Rahoitusriskien hallinta
Yleiskatsaus
Pääosa Rovio-konsernin rahoitusveloista koostuu lainoista, ostoveloista ja muista veloista. Rovio-konsernilla ei
ole johdannaisia. Näiden rahoitusvelkojen päätavoite on taata Rovio-konsernin operatiivisten toimintojen rahoitus.
Pääosa Rovio-konsernin rahoitusvaroista koostuu myyntisaamisista ja muista saamisista sekä lyhytaikaisista
talletuksista, jotka johtuvat Rovio-konsernin operatiivisista toiminnoista.
Rovio-konsernin riskien hallinta keskittyy analysoimaan, seuraamaan ja hallinnoimaan mahdollisuuksia, uhkia ja
riskejä, jotka liittyvät Rovion asettamiin tavoitteisiin eikä siis ainoastaan eliminoimaan riskejä. Hallitus hyväksyy
ja valvoo riskienhallinnan pääperiaatteet ja Rovio-konsernin ylin johto yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa
vastaa käytännön toteutuksesta. Rahoitusriskien hallinta toteutuu minimoimalla rahoitusmarkkinoiden vaihtelusta
aiheutuvat vaikutukset Rovion tulokseen. Rovio-konserni altistuu markkinariskeille sekä luotto- ja
likviditeettiriskille. Rovio-konsernin ylin johto valvoo edellä mainittujen riskien hallinnoimista ja varmistaa
sovellettavien toimenpiteiden asianmukaisuudesta rahoitusriskien hallinnassa.
Rovio-konsernin ylin johto vastaa Rovio-konsernin rahoitusriskien määrittelystä ja hallinnasta määrittelemällä
asianmukaisen kokonaisvaltaisen taloudellisen riskienhallinnan politiikan ja menettelytavat sekä varmistamalla,
että rahoitusriskit identifioidaan, arvioidaan ja hallinnoidaan Rovio-konsernin riskienhallinnan politiikan ja
riskitavoitteiden mukaisesti.
Hallitus katselmoi ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan, josta on esitetty yhteenveto alla.
Korkoriski
Korkoriski on riski siitä, että käyvät arvot tai rahoitusinstrumentin tulevaisuudessa realisoituvat kassavirrat
vaihtelevat johtuen markkinakorkojen muutoksista. Erityisesti vieraan pääoman ehtoisten vaihtuvakorkoisten
lainojen viitekorkoihin liittyvä korkoriski on Rovio-konsernin kannalta merkityksellinen. Rovio-konserni
hallinnoi korkoriskiä seuraamalla ja valvomalla vaihtuvakorkoisten lainojen korkojen epäedullisten muutosten
vaikutusta.
Luottoriski
Luottoriski on riski siitä, että vastapuoli ei suoriudu rahoitusvälineestä tai asiakassopimuksesta johtuvista
velvoitteistaan ja aiheuttaa tällä tavoin rahoituseristä johtuvan tappion. Rovio-konserni altistuu luottoriskille sekä
liiketoiminnan (pääsääntöisesti myyntisaamiset) että rahoitustoimintojen kautta sisältäen talletukset pankeissa ja
muissa rahoituslaitoksissa, valuuttamääräiset tapahtumat ja muut rahoitusvälineet.
Maksuvalmiusriski
Rovio-konserni seuraa liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää käyttäen 24 kuukauden likviditeettiennustetta.
Rovio-konsernin tavoitteena on ylläpitää riittävä likvidien varojen määrä ja saatavuus käyttämällä limiittejä ja
lainoja.
Valuuttariski
Valuuttariski on riski siitä, että valuuttamääräisestä erästä johtuvat, tulevaisuudessa realisoituvat rahavirrat tai
niiden käypä arvo vaihtelee johtuen valuuttakursseissa tapahtuvista muutoksista. Rovio-konserni altistuu sekä
liiketapahtumista (kun tuotto tai kulu on valuuttamääräinen) että nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin
aiheutuville valuuttariskeille.
Rovio-konsernin kannalta merkittävimmät valuutat ovat euro, Yhdysvaltain dollari, Kiinan yuan ja Kanadan
dollari. Valuuttariski syntyy liiketapahtumista, rahamääräisistä eristä ja nettosijoituksista ulkomaisiin
tytäryhtiöihin.
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Rovio-konserni ei aiemmin ole käyttänyt suojausinstrumentteja valuuttariskiensä hallitsemiseksi, mutta seuraa
aktiivisesti tilannetta ja on valmistautunut aloittamaan suojaustoimenpiteet, mikäli se on tarpeellista. Euron lisäksi
merkittävimmät valuutat, joissa myyntituottoja saadaan, ovat Yhdysvaltain dollari ja Kiinan yuan, jotka
muodostavat yli 90 prosenttia valuuttamääräisistä myyntitransaktioista.
Myyntisaamisiin liittyvä riski
Rovio-konserni on määrittänyt luottopolitiikan, joka määrittää vähimmäisvaatimuksen liiketoiminnasta johtuvan
luottoriskin hallitsemiseksi. Rovio-konserni arvioi asiakkaiden ja kumppaneiden luottokelpoisuuden ennen
liiketoimintojen aloittamista. Liiketoimintayksiköt ja talousosasto hallinoivat yhdessä luottoriskejä ja
luotonvalvontaa.
Luottopäätökset
perustuvat
virallisiin
luottoluokituksiin
ja
kumppaneiden
tilinpäätösanalyyseihin. Tapauksissa, joissa saamiset ovat vaarassa, edellytetään ennakkomaksua tai takuuta
asiakkaalta tai kumppanilta transaktioon sisältyvän riskin rajoittamiseksi.
Jokaisena raportointipäivänä analysoidaan olennaisten asiakkaiden saamisten mahdollinen arvonalentuminen
yksitellen. Tämän lisäksi ryhmitellään vähäiset saamiset yhtenäiseksi ryhmäksi ja näiden mahdollinen
arvonalentuminen analysoidaan ryhmänä. Laskenta perustuu toteutuneeseen historialliseen tietoon. Roviokonserni arvioi myyntisaamisten riskikeskittymän vähäisestä keskisuureen. Vaikka asiakkaat toimivat useassa
maassa ja toimialalla pääsääntöisesti itsenäisillä markkinoilla, suoritusten kerääminen loppuasiakkailta tapahtuu
suuressa määrin agenttien ja sovellusten markkinapaikkoja tarjoavien yhtiöiden kautta.
Rahoitustoiminnoista johtuvaa luottoriskiä hallinnoidaan Rovio-konsernin talousosaston toimesta perustuen
Rovio-konsernin luottoriskipolitiikkaan.
Arvioita ja harkintaa edellyttävät laskentaperiaatteet tilinpäätöksen valmistelussa
Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksen laatiminen edellyttää johdolta sellaisten päätösten, arvioiden ja oletusten
tekemistä, jotka vaikuttavat raportoitujen tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen määrään sekä esitettäviin
liitetietoihin ja jotka vaikuttavat tilinpäätöspäivänä olemassa olevista ehdollisista varoista ja veloista esitettäviin
tietoihin. Näihin oletuksiin ja arvioihin liittyvä epävarmuus voi johtaa tilanteeseen, jossa varojen tai velkojen
tasearvoihin joudutaan tekemään tulevilla kausilla olennaisia oikaisuja.
Rovio-konsernin laskentaperiaatteita sovellettaessa johto on tehnyt useita harkintaa vaativia päätöksiä. Sellaisten
konsernitilinpäätöksen kannalta merkittävien erien osalta, joihin johto on arvioinut sisältyvän olennaista harkintaa,
on esitetty tarkempaa tietoa yksittäisissä erää selostavissa tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Merkittävimmät oletukset koskien tulevaisuutta ja muita arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöiden
lähteitä raportointihetkellä, jotka aiheuttavat merkittävän riskin oikaisuun varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin
seuraavana tilikautena, on myös esitetty tarkempia tietoja yksittäisissä erää selostavissa tilinpäätöksen
liitetiedoissa. Näitä ovat esimerkiksi sovelluksen sisäisten ostosten jaksotus, elokuvan tuloutus- ja poistoennuste,
sekä aineettomien hyödykkeiden tulevaisuuden kassavirtoihin perustuvat arvonalentumislaskelmat. Roviokonserni on perustanut oletuksensa ja arvionsa konsernitilinpäätöksen laadintahetkellä tiedossa oleviin
tunnuslukuihin. Tiedossa olevat olosuhteet ja oletukset tulevaisuuden kehityskuluista voivat kuitenkin muuttua
johtuen markkinoiden muutoksista tai Rovio-konsernista riippumattomista syistä. Tällaiset muutokset
huomioidaan oletuksissa niiden tullessa esille.
Viimeaikaiset muutokset laskentaperiaatteissa
Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
Yhtiö laati ensimmäisen EU:n käyttöönottaman kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisen
konsernitilinpäätöksensä 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta. Rovio-konserni laati konsernitilinpäätöksensä
suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti 31.12.2015 päättyneeseen tilikauteen saakka.
Näin ollen Rovio-konserni on laatinut konsernitilinpäätöksensä 31.12.2016 ja siihen sisältyvät vertailutiedot
31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta voimassa olevien IFRS-standardien mukaisesti keskeisten tilinpäätöksen
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laadintaperiaatteiden yhteenvedossa kuvatulla tavalla. Rovio-konsernin tilinpäätöksen avaava tase on laadittu
1.1.2015, joka on Rovio-konsernin IFRS:ään siirtymispäivä.
Sovelletut helpotukset
IFRS 1 sallii ensilaatijoille tiettyjä helpotuksia eräiden IFRS-vaatimusten takautuvasta soveltamisesta. Roviokonserni on soveltanut seuraavia helpotuksia:
IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia ei ole sovellettu sellaisten tytäryhtiöiden hankintaan,
jotka katsotaan IFRS:n mukaan liiketoiminnoiksi eikä osakkuusyritysten tai yhteisyritysten hankintaan
tai osuuksiin, jotka tapahtuivat ennen 1.1.2015. Tämän helpotuksen hyödyntäminen tarkoittaa, että
suomalaisen tilinpäätösnormiston varojen ja velkojen, jotka täytyy huomioida IFRS:ssä, kirjanpitoarvona
on pidetty niiden hankintahetken kustannusta. Avaava tase 1.1.2015 ei sisällä tytäryhtiöiden hankintoja.
Kaikki 1.1.2015 jälkeen tehdyt hankinnat käsitellään IFRS:n mukaisesti eikä helpotusta IFRS 3
Liiketoimintojen yhdistäminen -standardiin sovelleta enää.
IFRS 1 -standardi vaatii myös, että liikearvon suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa
käytetään IFRS:n avaavassa taseessa (pois lukien liikearvon arvonalentumiseen tehtävät oikaisut ja aineettomien
hyödykkeiden taseeseen merkitseminen tai taseesta pois kirjaaminen). Rovio-konserni on tehnyt liikearvolle IFRS
1 -standardin mukaisesti arvonalentumistestin IFRS:ään siirtymispäivänä, mistä on esitetty lisätietoja 31.12.2016
päättyneeltä tilikaudelta laaditun konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa koskien oman pääoman täsmäytyslaskelmaa
1.1.2015 ja 31.12.2015 ja laajaa tuloslaskelmaa 31.12.2015 päättynyttä tilikautta koskien.
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HALLINTO
Yleistä
Osakeyhtiölain ja Rovion yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien,
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Yhtiön toiminnan päivittäisessä johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa
johtoryhmä.
Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.
Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Tämän lisäksi yhtiökokous on pidettävä, mikäli Yhtiön
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön liikkeeseen
lasketuista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista.
Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta sekä Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Rovion
yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja valvontaan liittyvissä asioissa
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemassa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa 2015 (Corporate
Governance Code, ”Hallinnointikoodi”) tarkastusvaliokunnalle osoitettujen velvoitteiden mukaisesti.
Tarkastusvaliokunnan tarkoitus on avustaa hallitusta hallinnon, valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisen
järjestämisen varmistamisessa osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen palkitsemisvaliokunta on vastuussa
johtohenkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksien suosittamisesta ja arvioinnista sekä
palkitsemisesta, toimitusjohtajan suoriutumisen arvioinnista, sekä suositusten tekemisestä hallitukselle johdon
palkitsemisasioissa.
Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, Yhtiön
hallinnointiohjesäännön sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja ohjeistusten mukaisesti. Rovion hallitus
nimittää toimitusjohtajan ja päättää tämän toimisuhteen ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa
toimisopimuksessa.
Rovion hallinnoinnissa noudatetaan osakeyhtiölakia sekä Hallinnointikoodia.
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osoite on Keilaranta 7, 02151 Espoo.
Rovion hallinto
Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluvat Mika Ihamuotila (puheenjohtaja), Kaj Hed (varapuheenjohtaja), Camilla HedWilson, Niklas Zennström, Jenny Wolfram ja Kim Ignatius.
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion hallituksen jäsenet tämän Listalleottoesitteen päivämääränä.
Nimi
Mika Ihamuotila

Syntymävuosi
1964

Kaj Hed

1955

Camilla Hed-Wilson
Niklas Zennström
Jenny Wolfram
Kim Ignatius

1983
1966
1990
1956

Asema
Hallituksen
puheenjohtaja
Hallituksen
varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Hallituksessa vuodesta
Hallituksen jäsen vuodesta 2013, hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2017
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005,
hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017
2011
2011
2017
2017

Mika Ihamuotila on toiminut Rovion hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017, Rovion tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2017 ja Rovion hallituksen jäsenenä vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi
Ihamuotila on ollut Marimekko Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 ja oli hallituksen jäsenenä 2008–
2016, Sanoma Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2013, Mannerheimin Säätiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta
2017, Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2008 sekä Muotitila Oy:n hallituksen
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puheenjohtaja vuodesta 2007 ja toimitusjohtaja vuodesta 2017. Aikaisemmin Ihamuotila on toiminut muun muassa
Marimekko Oyj:n johdossa nimikkeellä President and CEO vuosina 2008–2015, Elisa Oyj:n hallituksen jäsenenä
vuosina 2003–2008 ja varapuheenjohtajana 2006–2008, Sampo Pankki Oyj:n johdossa nimikkeellä President and
CEO vuosina 2001–2007, Sampo Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2001–2005, hallituksen
jäsenenä 2005–2007 ja toimitusjohtajana 2005–2007. Ihamuotilalla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto, ja hän on
Suomen kansalainen.
Kaj Hed on toiminut Rovion hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2017 ja Rovion hallituksen
puheenjohtajana vuosina 2005–2006 sekä uudestaan 2008–2017. Hed on myös Hatch Entertainment Oy:n
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, Moor Holding AB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016,
Moor&Moor AB:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012, Global Inter Partners AB:n hallituksen varajäsen ja
toimitusjohtaja vuodesta 2009, MobiTizer Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006, Diplomite Oy:n
hallituksen jäsen vuodesta 2006 ja toimitusjohtaja vuodesta 2006 ja Trema International Holding B.V.:n
hallituksen jäsenenä vuodesta 1996. Aikaisemmin Hed on toiminut Goo Technology AB:n hallituksen jäsenenä
vuosina 2013–2014, Kiosked Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana vuosina 2012–2014 ja Trema-konsernin
toimitusjohtajana sekä hallituksen puheenjohtajana vuosina 1992–2003. Hed on itsenäinen pääomasijoittaja ja
Rovion enemmistöosakkeenomistaja. Hedillä on sähköinsinöörin tutkinto, ja hän on suorittanut finanssi- ja
rahoitusopintoja Svenska Handelshögskolanissa (Hanken). Hän on Suomen kansalainen.
Camilla Hed-Wilson on toiminut Rovion hallituksen jäsenenä vuodesta 2011. Lisäksi Hed-Wilson on Fiilinki Oy:n
perustaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2010, So Ihana Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
vuodesta 2006 sekä Brilliant Problems Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015. HedWilsonilla on henkilöstöhallinnon ja taiteidenhallinnon (Arts Management) kandidaatin tutkinnot, ja hän on
Suomen kansalainen.
Niklas Zennström on toiminut Rovion hallituksen jäsenenä vuodesta 2011. Lisäksi Zennström on hallituksen jäsen
useissa eri yhtiöissä Atomico-konsernissa vuodesta 2008 lähtien, yksi Skype Sweden AB:n perustajista sekä
entinen toimitusjohtaja, ja yksi Joostin, Kazaan ja Joltid Ltd:n perustajista. Zennström toimii European Tech
Alliancen johdossa nimikkeellä President vuodesta 2015, ja hän on myös yksi Zennström Philanthropies Limitedin
perustajista ja hallituksen jäsen. Aikaisemmin Zennström on toiminut Eurooppa-portaalin ja everyday.comin
toimitusjohtajana. Vuonna 2006 Time Magazine nimesi Zennströmin yhdeksi sadasta vaikutusvaltaisimmasta
ihmisestä, ja hän on saanut myös useita muita tunnustuksia yrittäjyyteen liittyen, mukaan lukien H. M. The King’s
Medal -tunnustus (2013), Oxford Internet -instituutin Lifetime Achievement Award -palkinto (2011), sekä Ruotsin
Kuninkaallisen Teknologia-instituutin KTH Great Prize -palkinto (2009). Zennström on suorittanut civilingenjörtutkinnon teknillisessä fysiikassa ja ohjelmistotieteessä sekä myös civilekonom-tutkinnon liiketaloudessa, ja hän
on Ruotsin kansalainen.
Jenny Wolfram on toiminut Rovion hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 sekä Rovion tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenenä vuodesta 2017. Lisäksi Wolfram on BrandBastion Oy:n perustaja,
toimitusjohtaja vuodesta 2013 lähtien, sekä hallituksen jäsen vuodesta 2013, Oy Group Dash Ab:n hallituksen
puheenjohtaja vuodesta 2016 ja jäsen vuodesta 2013, Jenny Wolfram Ab:n hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
vuodesta 2013 sekä Oy Wolfram Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja vuodesta 2013. Wolfram sai
Forbes 30 under 30 -tunnustuksen markkinoinnin alalla vuonna 2017. Wolframilla on oikeustieteen maisterin
tutkinto, ja hän on Suomen kansalainen.
Kim Ignatius on toiminut Rovion hallituksen jäsenenä vuodesta 2017 sekä Rovion tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2017. Lisäksi Ignatius toimii Sanoma Oyj:ssä nimikkeellä
Executive Vice President ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2017. Hän on myös Fortum Oyj:n hallituksen jäsen
vuodesta 2012 sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja. Aiemmin Ignatius on toiminut muun muassa
Sanoma Image B.V.:n hallituksen jäsenenä vuosina 2011–2016 sekä Millicom International Cellular S.A.:n
hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuosina 2011–2014. Ignatius on toiminut myös
muun muassa Sanoma Oyj:n talousjohtajana vuosina 2008–2016. Ignatiuksella on ekonomin tutkinto, ja hän on
Suomen kansalainen.
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain sekä
hallitukselta saamiensa valtuuksien ja suuntaviivojen mukaisesti.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Rovion johtoryhmän jäsenet tämän Listalleottoesitteen päivämääränä.
Nimi
Kati Levoranta
René Lindell
Mikko Setälä
Wilhelm Taht
Simo Hämäläinen
Marjo Kuosmanen
Minna Raitanen
Rauno Heinonen

Syntymävuosi
1970
1976
1956
1980
1980
1977
1974
1964

Asema
Toimitusjohtaja
Talousjohtaja
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Games-liiketoiminnan johtaja
Brand Licensing -liiketoiminnan johtaja
Henkilöstöjohtaja
Lakiasiainjohtaja
Yritys- ja sijoittajaviestinnän johtaja

Aloittamisvuosi
johtoryhmässä
2012
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2017

Kati Levoranta on toiminut Rovion toimitusjohtajana vuodesta 2016. Levoranta on myös useiden Rovion
tytäryhtiöiden hallituksen jäsen. Lisäksi Levoranta on Keskuskauppakamarin hallituksen jäsen vuodesta 2017
lähtien. Aikaisemmin Levoranta on toiminut Roviossa nimikkeellä Head of Sales, EMEA (myyntijohtaja
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) vuosina 2015–2016 ja Rovion lakiasiainjohtajana vuosina 2012–2015. Levoranta
on toiminut myös useassa asemassa Nokia Oyj:ssä ja Nokia Siemens Networks Oy:ssä, viimeisimpänä nimikkeellä
Head of Global Commercial Transactions vuosina 2011–2012. Levorannalla on oikeustieteen maisterin tutkinto
Suomesta ja LL.M.-tutkinto Columbian yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta New Yorkista
Yhdysvalloista, sekä MBA-tutkinto (Master of Business Administration) kauppatieteistä, ja hän on Suomen
kansalainen.
René Lindell on toiminut Rovion talousjohtajana vuodesta 2017. Lindell on myös useiden Rovion tytäryhtiöiden
hallituksen jäsen. Aikaisemmin Lindell on toiminut Rovion strategiajohtajana vuosina 2014–2016 sekä
strategiajohtajana vuosina 2016–2017. Lindell on toiminut Nokia Oyj:ssä nimikkeellä Strategy Deployment
Director vuosina 2011–2014 sekä Boston Consulting Groupissa nimikkeellä Management Consultant vuosina
2006–2011. Lindellillä on kauppatieteiden maisterin tutkinto sekä tekniikan tohtorin tutkinto, ja hän on Suomen
kansalainen.
Mikko Setälä on toiminut Rovion liiketoiminnan kehitysjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Setälä on myös useiden
Rovion tytäryhtiöiden hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Lisäksi Setälä on Setala Capital Oy:n ainoa omistaja,
hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja vuodesta 2005, Pro-Source Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007 ja
Zukovski Edutainment Oy:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011. Aikaisemmin Setälä on toiminut muun
muassa Rovion Pohjois-Amerikan tytäryhtiöiden toimitusjohtajana vuosina 2013–2015 ja Rovion talousjohtajana
vuosina 2011–2012, Rovion hallituksen puheenjohtajana vuosina 2006–2008, ja Sovelto Oyj:n hallituksen
puheenjohtajana vuosina 2008–2014. Setälällä on diplomi-insinöörin tutkinto, ja hän on Suomen kansalainen.
Wilhelm Taht on toiminut Rovion Games-liiketoiminnan johtajana vuodesta 2016. Aikaisemmin Taht on toiminut
Roviossa nimikkeellä Tribe Leader, External Products vuosina 2014–2015 sekä Head of External Products vuosina
2015–2016, Playground Publishingissa nimikkeellä Chief Operating Officer Marseillessa Ranskassa vuosina
2013–2014, useissa markkinointiin liittyvissä toimissa Digia Oyj:ssä, viimeisimpänä nimikkeellä Director,
vuosina 2010–2013. Taht on lisäksi Cirque Créatif Oy:n ja TARANOKO OÜ:n perustaja ja hän on toiminut niiden
hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2017 asti. Tahtilla on kauppatieteiden maisterin tutkinto, ja hän on Suomen
kansalainen.
Simo Hämäläinen on toiminut Rovion Brand Licensing -liiketoiminnan johtajana vuodesta 2017 ja aikaisemmin
Rovion markkinoinnista ja kampanjoista vastaavana johtajana kuluttajatuotteiden lisensointiyksikössä.
Hämäläinen on ollut mukana Rovion toiminnassa vuodesta 2013 lähtien nimikkeillä Licensing Director – Food &
Beverages sekä Commercial Manager – Beverages. Lisäksi Hämäläinen on yksi Alberga Brewing Company Oy:n
omistajista ja hallituksen jäsen vuodesta 2016. Vuosina 2007–2013 Hämäläinen toimi useissa eri toimissa Oy
Hartwall Ab:ssa ja Heineken N.V.:ssa kansainväliseen kaupan, markkinoinnin ja brändijohtamisen parissa.
Hämäläinen on tuotantotalouden insinööri, ja hän on Suomen kansalainen.
Marjo Kuosmanen on toiminut Rovion henkilöstöjohtajana vuodesta 2016 lähtien ja Games-liiketoimintayksikön
henkilöstöjohtajana vuodesta 2014 lähtien. Aikaisemmin Kuosmanen on toiminut UPM Kymmene Oyj:ssä
nimikkeellä HR Manager at Global Functions vuosina 2011–2013 ja useissa henkilöstöhallinnon toimissa Nokia
Oyj:ssä vuodesta 2006 lähtien, viimeisimpänä nimikkeellä Global HR Manager vuosina 2009–2011. Kuosmanen
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suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkintoa, hänellä on taloushallinnon kandidaatin tutkinto, ja hän on Suomen
kansalainen.
Minna Raitanen on toiminut Rovion lakiasiainjohtajana vuodesta 2016 lähtien samoin kuin hallituksen sihteerinä
vuodesta 2016 lähtien. Aikaisemmin Raitanen on toiminut Rovion Senior Legal Counselina vuosina 2012–2016,
Nokia Siemens Networks Oy:n ja Nokia Oyj:n Senior Legal Counselina vuosina 2005–2012, Veikko Palotie &
co:n asianajajana vuosina 2000–2004 sekä Finnlines Oyj:n Legal Counselina vuosina 1998–2000. Raitasella on
oikeustieteen maisterin tutkinto ja hän on Suomen kansalainen.
Rauno Heinonen on toiminut Rovion yritys- ja sijoittajaviestinnän johtajana vuoden 2017 syyskuusta lähtien.
Aikaisemmin Heinonen on toiminut Alma Media Oyj:ssä nimikkeellä Senior Vice President, Corporate
Communication, IR & CR vuosina 2007–2017, Miltton PR Agencyssä nimikkeellä Account Director vuosina
2006–2007, Satama Interactive Oyj:ssä nimikkeellä Head of IR and Communication vuosina 2005–2006,
Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy:n riippumattomana neuvonantajana vuosina 2004–2005, M-real Oyj:ssä
nimikkeellä Head of Corporate Communication and Branding vuosina 2000–2003 sekä ICL Data Oy:ssä
nimikkeellä Head of Communication and Group Marketing vuosina 1995–2000. Heinosella on valtiotieteen
maisterin tutkinto (viestintä) ja hän on Suomen kansalainen.
Rovion johdon taustat ja perhesuhteet
Ketään Rovion hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ei ole viimeisen viiden vuoden aikana tuomittu petoksellisista
rikoksista tai rikkomuksista eikä kukaan heistä ole ollut oikeus- ja valvontaviranomaisten esittämien virallisten
syytteiden ja/tai määräämien seuraamusten kohteena. Lisäksi kenestäkään heistä ei tuomioistuin ole todennut
viimeisen viiden vuoden aikana, ettei kyseinen henkilö saa toimia jonkun yhtiön hallinto-, johto- tai
valvontaelimen jäsenenä tai hoitaa sen liiketoimintaa. Rovio-konsernissa on toteutettu konsernirakennetta
selkeyttäviä selvitystila- ja muita järjestelyitä, mutta näitä lukuun ottamatta kukaan hallituksen tai johtoryhmän
jäsenistä ei ole ollut osallisena konkursseissa, selvitystiloissa taikka pesänhoidossa viimeisen viiden vuoden
aikana.
Lukuun ottamatta sitä, että Camilla Hed-Wilson on Kaj Hedin tytär, Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten
välillä ei ole perhesuhteita.
Eturistiriidat
Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön johdon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 pykälän mukaan hallituksen
jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei
myöskään saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli
hänellä on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on
sanottu sopimuksesta, on vastaavasti sovellettava muuhun oikeustoimeen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun
puhevallan käyttämiseen. Osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä johtoryhmän jäsenten eturistiriidoista.
Rovion hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä
on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä., lukuun ottamata
lähipiiriliiketoimia, joista lisää kohdassa ”Lähipiiriliiketoimet”.
Riippumattomuusarvioinnin perusteella Rovion hallituksen jäsenistä Kim Ignatiuksen, Jenny Wolframin, Mika
Ihamuotilan ja Niklas Zennströmin on katsottu olevan riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Kaj Hed ja Camilla Hed-Wilson ovat tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiön
suurimman osakkeenomistajan Treman todellisia edunsaajia, ja heidän on siksi katsottu olevan riippuvaisia Yhtiön
merkittävästä osakkeenomistajasta.
Hallituksen työskentely
Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, erityisesti osakeyhtiölakiin ja
arvopaperimarkkinalakiin sekä Yhtiön yhtiöjärjestykseen, Nasdaq Helsingin sääntöihin ja Nasdaq Helsingissä
listattujen yhtiöiden noudatettavaksi tarkoitettuun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Hallitus vastaa
muun muassa Rovio-konsernin strategisista linjauksista sekä liiketoiminnan ja Rovio-konsernin hallinnon ja

183

toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
paikalla.
Laissa ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä erikseen mainittujen tehtävien lisäksi Rovion hallitus:
päättää Rovio-konsernin liiketoimintayksiköiden liiketoimintasuunnitelmia koskevista perusstrategioista
ja budjeteista sekä seuraa niiden toteutumista;
päättää pääoman käyttöä koskevista reunaehdoista;
päättää valtuutuksensaajista, hyväksymis- ja allekirjoitustasoista ja seuraa näiden täytäntöönpanoa;
päättää kaikista merkittävistä yksittäisistä sijoituksista ja menoeristä samoin kuin muista merkittävistä ja
strategisesti tärkeistä sijoituksista; ja
päättää liiketoimintojen merkittävistä hankinnoista ja luovutuksista, huomattavista myyntisopimuksista,
merkittävistä rahoitusjärjestelyistä kaikkien Rovio-konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta.
Lisäksi Hallitus:
päättää toimitusjohtajan valinnasta ja vapauttamisesta, ja päättää tämän mahdollisesta sijaisesta ja muista
Johtoryhmän jäsenistä;
päättää ylimmän johdon resursseihin liittyvästä seurannasta;
päättää merkittävistä muutoksista Rovio-konsernin liiketoimintaorganisaatiossa; ja
päättää Rovio-konsernin kannustinjärjestelmistä ja palkkioista palkitsemisvaliokunnan ehdotusten
perusteella.
Hallituksen tulee myös:
päättää Yhtiön eettisten arvojen määrittämisestä;
määritellä osinkopolitiikka;
käsitellä ja hyväksyä Yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset;
päättää seurantatoimenpiteistä koskien merkittäviä riskejä ja riskienhallintatoimia; ja
varmistaa, että riittävät riskienhallintaohjelmat ovat käytössä.
Hallitus on vastuussa varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja toimittaa vuosittain yhtiökokoukselle
kaikki tarvittavat ehdotukset.
Hallitus suorittaa vuosittain arvion toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Tämän arvioinnin tarkoituksena on
selvittää, miten hallitus on suoriutunut tehtävistään vuoden aikana ja toimia perustana hallituksen työskentelyn
kehittämiselle.
Hallituksen valiokunnat
Tarkastusvaliokunta
Rovion hallitus nimitti kokouksessaan 30.5.2017 jäsentensä keskuudesta tarkastusvaliokunnan, jonka
puheenjohtaja on Kim Ignatius ja jäseniä ovat Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram.
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Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen
tarkastusvaliokunnan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta
jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa
vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee hallitukselle tiivistelmän
valiokunnan kokouksesta. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava
riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton Yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista.
Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä
tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntemusta.
Tarkastusvaliokunnan velvollisuuksia ovat:
1. Taloudellinen raportointi
seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia ja tarkastaa ulkoisen tilintarkastajan kanssa vuosittaiset
tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset ennen niiden antamista hallituksen lopullisesti hyväksyttäväksi;
tarkastaa ulkoisen tilintarkastajan kanssa tilintarkastuksen tulokset;
tarkastaa sisäistä valvontaa ja seurata Yhtiön taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan prosessien
tehokkuutta;
tarkastaa Yhtiön keskeisiä kirjanpitokäytäntöjä ja -periaatteita; ja
valvoa lähipiiriliiketoimia ja puuttua mahdollisiin ristiriitoihin.
2. Ulkoinen tilintarkastus
seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta;
valmistella varsinaista yhtiökokousta varten tai muuten tarvittaessa päätösehdotus osakkeenomistajille
ulkois(t)en tilintarkastaja(ie)n valinnasta ja palkkioista;
määritellä ulkoisen tilintarkastuksen laajuus ja tarkastaa tilintarkastuspalkkiot;
tarvittaessa tavata erikseen ulkoisia tilintarkastajia ja keskustella asioista, jotka voivat olla
merkityksellisiä sisäisen valvonnan kannalta;
tarkastaa ja vahvistaa ulkoisten tilintarkastajien riippumattomuus, myös suhteessa tilintarkastuksen
ulkopuolisiin palveluihin; ja
tarkastaa ja arvioida ulkoisten tilintarkastajien valintaprosessia sekä seurata tilintarkastajan valintaan,
tilintarkastajaan ja tilintarkastajayhteisön säännöllisen vaihtamisen vaatimuksiin liittyviä
sääntelymuutoksia.
3. Sisäinen tarkastus
tarkastaa sisäisen tarkastuksen suuntaviivat, tarkastustoimenpiteet sekä sisäisen tarkastuksen resursointi;
tarkastaa ja hyväksyä vuosittainen sisäisen tarkastuksen suunnitelma; ja
tarkastaa sisäisen tarkastuksen tärkeimmät löydökset ja johdon vastaukset.
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4. Riskinhallinta
valvoa Yhtiön riskiperusteisen sisäisen valvonnan järjestelmän tehokkuutta, tehdä valiokunnan parhaaksi
katsomia ehdotuksia ja tarkastaa riksinhallintaan liittyviä lausuntoja, jotka otetaan tilinpäätöksien
liitteiksi;
valvoa merkittäviä sopimus-, taloudellisia samoin kuin tase- ja likviditeettiriskejä, sekä niihin liittyviä
johdon toimia; ja
tarkastaa Yhtiön maailmanlaajuisia vakuutusjärjestelyjä.
5. Oikeudelliset asiat, compliance ja hallinto
tarkastaa merkittäviä oikeudellisia riitoja ja muita oikeudellisia asioita yhdessä Yhtiön lakiasiainjohtajan
kanssa;
valvoa Yhtiön ohjesäännön noudattamista; ja
tarkastaa selvitys Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, mukaan lukien kuvaus taloudelliseen
raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, joka
sisältyy selvitykseen Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.
Palkitsemisvaliokunta
Rovion hallitus nimitti kokouksessaan 30.5.2017 jäsentensä keskuudesta palkitsemisvaliokunnan, jonka
puheenjohtaja on Kim Ignatius ja jäseniä ovat Mika Ihamuotila ja Jenny Wolfram.
Hallitus on vahvistanut palkitsemisvaliokunnan keskeiset velvollisuudet ja toimintaperiaatteet hallituksen
palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunta koostuu puheenjohtajasta ja vähintään kahdesta
jäsenestä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunta kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa
vuodessa. Jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Valiokunnan puheenjohtaja esittelee hallitukselle tiivistelmän
valiokunnan kokouksesta. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava
riippumattomia Yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Valiokunnan on valmisteltava seuraavat päätökset hallituksen päätettäväksi:
1. Johdon nimittäminen
tarkastaa ja valmistella johtoryhmän sekä muiden toimitusjohtajalle raportoivien toimihenkilöiden
nimitykset; ja
valmistella toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimitykset.
2. Johdon palkitseminen
ajoittain tarkastaa ja valmistella ehdotus Yhtiön ylimpään johtoon soveltuviksi palkitsemiskäytännöiksi;
tarkastaa ja valmistella hallitukselle ehdotus johtoryhmän jäsenten sekä muiden toimitusjohtajalle
raportoivien toimihenkilöiden palkitsemiseksi sisältäen kunkin osa-alueen; ja
varmistaa, että johto palkitaan asianmukaisesti sen myötävaikutuksesta Yhtiön kasvuun ja
kannattavuuteen, ja että nämä palkitsemiskäytännöt ovat linjassa Yhtiön tavoitteiden ja
osakkeenomistajien intressien kanssa.
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3. Toimitusjohtajan palkitseminen
tarkastaa ja valmistella hallitukselle ehdotus yritystavoitteista ja -päämääristä, jotka ovat merkityksellisiä
toimitusjohtajan palkitsemiselle;
arvioida toimitusjohtajan suoriutumista yllä mainittujen tavoitteiden ja päämäärien valossa;
valmistella hallitukselle ehdotus toimitusjohtajan palkitsemisesta (sisältäen kunkin osa-alueen) yllä
mainitun arvioinnin perusteella; ja
määritellessään toimitusjohtajan palkitsemisen pitkäaikaisen kannustamisen osa-aluetta valiokunnan
tulisi ottaa huomioon Yhtiön suorituskyky sekä omistaja-arvo, muille toimitusjohtajille muissa Yhtiöön
verrannollisissa yhtiöissä myönnettävien samankaltaisten kannustimien arvo sekä viime vuosina
toimitusjohtajille myönnetyt kannustimet.
4. Kannustin- ja muut etuussuunnitelmat
tarkastaa ja valmistella hallitukselle vähintään vuositasolla Yhtiön palkitsemis- ja muita
etuussuunnitelmia arvioiva suositus, mukaan lukien kannustinkorvaukset ja osakeperusteiset
suunnitelmat ja ohjelmat;
tarkastaa ja valmistella hallitukselle suositus optioiden, sidottujen osakkeiden (restricted stock), osakkeen
hintaan liittyvien bonuksien ja muiden osake-perusteisten kannustimien myöntämisestä Yhtiön ylimmälle
johdolle Yhtiön kannustinjärjestelmien ja -ohjelmien sekä palkitsemisstrategian mukaisesti; ja
varmistaa, että Yhtiön palkitsemisjärjestelmä on kilpailukykyinen ja tehdä tarvittaessa suosituksia.
5. Muut asiat, jotka liittyvät johtohenkilöiden nimittämiseen ja palkitsemiseen.
Rovion hallitus ei katso tarpeelliseksi perustaa muita valiokuntia, sillä hallitus on kykenevä toimimaan tehokkaasti
ilman muita valiokuntia Yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun sekä hallituksen toimintaperiaatteiden vuoksi.
Corporate Governance
Rovio sitoutuu hyvään hallintotapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla
suosituksia hyvästä hallintotavasta. Rovion konsernihallinnoinnissa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen
lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita julkisen
osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. Rovion toimintaa ohjaavat lisäksi Yhtiössä
vahvistettavat arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet.
Rovio noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Hallinnointikoodia. Jos Rovio poikkeaa jostakin Hallinnointikoodin
suosituksesta, se selostaa poikkeuksen ja perustelee sen. Koodiin voi tutustua internetissä osoitteessa
www.cgfinland.fi.
Hallituksen ja johtoryhmän omistukset ja optiot
Rovion hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistivat 13.9.2017 yhteensä 59 481 461 Rovion Osaketta, mikä
vastasi noin 79,0 prosenttia Rovion Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Lisäksi hallituksen jäsenet ja
johtoryhmän jäsenet omistivat 13.9.2017 yhteensä 1 235 000 Rovion Osakkeisiin oikeuttavaa optiota. Lisäksi
yhteensä 151 000 Osaketta oli kohdennettu johtoryhmän jäsenille Rajoitetun Osakeohjelman mukaisesti
13.9.2017. Rajoitetun Osakeohjelman mukaisesti kohdennetut Osakkeet ovat ehdollisia Listautumisen
toteutumiselle. Katso lisätietoja Rajoitetusta Osakeohjelmasta kohdasta ” – Palkitsemisjärjestelmät – Nykyiset
pitkän aikavälin kannustinohjelmat”.
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Mika Ihamuotila1
Kaj Hed2
Camilla Hed-Wilson2,3
Niklas Zennström4
Jenny Wolfram
Kim Ignatius
Kati Levoranta
René Lindell
Mikko Setälä
Wilhelm Taht
Simo Hämäläinen
Marjo Kuosmanen
Minna Raitanen
Rauno Heinonen
1

Osakkeiden lukumäärä
476 190
51 548 946
7 456 325
-

Optioiden lukumäärä
360 0005
180 0006
75 0007
320 0008
80 0009
75 00010
120 00011
25 00012

Rajoitetun Osakeohjelman
mukaisesti kohdennetut
Osakkeet
40 000
14 000
7 000
60 000
15 000
7 500
7 500
-

Mika Ihamuotila omistaa Osakkeet määräysvaltayhteisönsä Muotitila Oy:n kautta.

2

Kaj Hed omistaa Osakkeet määräysvaltayhteisönsä Treman kautta. Treman todellisia edunsaajia ovat Kaj Hed 40 prosentin
omistusosuudella sekä Camilla Hed-Wilson, Mikael Hed ja Jonathan Hed kukin 20 prosentin omistusosuudella. Yhtiön saaman tiedon
mukaan Treman hallinnointirakenne muuttuu Listautumisannin yhteydessä siten, että yhtiön edunsaajat käyttävät Listautumisannin jälkeen
päätösvaltaa Tremassa omistuksensa suhteessa.
3

Camilla Hed-Wilsonin aviomiehellä on 35 000 optio-oikeutta.

4

Niklas Zennström omistaa Osakkeet määräysvaltayhteisönsä Atomico kautta.

5

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 90 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 270 000.

6

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 40 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 140 000.

7

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 25 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 50 000.

8

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 80 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 240 000.

9

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 40 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 40 000.

10

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 25 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 50 000.

11

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 40 000 ja 2015 optio-ohjelman mukaisia 80 000.

12

Josta 2017 optio-ohjelman mukaisia 25 000.

Hallituksen ja johtoryhmän palkkiot ja etuudet
Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakeyhtiölain mukaisesti Rovion hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat
varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Rovion 30.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 12 000 euroa
kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 10 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenen palkkio
on 5 000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle suoritetaan palkkiona hallituksen
varsinaiselle jäsenelle maksettavan palkkion lisäksi 2 500 euroa kuukaudessa. Jos tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tätä erillistä palkkiota ei makseta.
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkkiot
Hallituksen palkitsemisvaliokunta on vastuussa johtohenkilöiden, mukaan lukien toimitusjohtajan, nimityksien
suosittamisesta ja arvioinnista sekä palkitsemisesta, toimitusjohtajan suoriutumisen arvioinnista, sekä suositusten
tekemisestä hallitukselle johdon palkitsemisasioissa. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän
palkkion samoin kuin muiden johtoryhmän henkilöiden nimitykset ja palkkiot. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän
muiden jäsenten palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, luontoiseduista sekä pitkän ja lyhyen
aikavälin kannustinohjelmista.
Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella olivat 343 tuhatta euroa ja muulle
johtoryhmälle maksetut palkat ja muut etuudet olivat samalla tilikaudella 912 tuhatta euroa. Mukaan on laskettu
Rovion ja kaikkien sen tytäryhtiöiden maksamat palkat ja palkkiot siltä osin kuin edellä todetut henkilöt ovat
Yhtiön palveluksessa.
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Johtoryhmän lakisääteiset eläkekulut ja lisäeläkekulut olivat 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 70 tuhatta euroa,
31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 154 tuhatta euroa ja 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella 65 tuhatta euroa.
Irtisanomisedut
Toimitusjohtajan sopimus voidaan irtisanoa sekä toimitusjohtajan että Yhtiön toimesta noudattaen kuuden
kuukauden irtisanomisaikaa. Mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan sopimuksen toimitusjohtajasta
riippumattomista syistä, Yhtiö on velvollinen maksamaan toimitusjohtajalle erokorvauksena toimitusjohtajan 12
kuukauden palkkaa vastaavan määrän, mikäli toimitusjohtaja irtisanomisaikana hoitaa sopimuksessa sovitut
velvoitteensa. Yhtiöllä on oikeus purkaa toimitusjohtajan sopimus, mikäli toimitusjohtaja olennaisesti rikkoo
sopimuksen ehtoja. Tällöin sopimus päättyy välittömästi eikä Yhtiöllä ole minkäänlaista maksuvelvollisuutta.
Muiden Yhtiön johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on yhdestä kuuteen kuukautta riippumatta siitä, kumpi
osapuoli irtisanoo sopimuksen.
Palkitsemisjärjestelmät
Rovio on perustanut sekä lyhyen että pitkän aikävälin kannustinohjelmia, jotka Rovion hallitus arvioi ja vahvistaa
vuosittain.
Nykyiset lyhyen aikavälin kannustinohjelmat
Rovion hallitus hyväksyi 7.6.2017 uuden lyhyen aikavälin kannustinohjelman vuodelle 2017. Lyhyen aikavälin
kannustinohjelma koostuu neljästä itsenäisestä ohjelmasta, jotka kattavat Games-liiketoimintayksikön, Brand
Licensing -liiketoimintayksikön, konsernitoiminnot samoin kuin Rovion johdon.
Games-liiketoimintayksikön kannustinohjelma koostuu kahdesta bonus-poolista; voitto-osuudesta ja
harkinnanvaraisesta bonuksesta. Voitto-osuuden vuosittainen enimmäismäärä on yhteensä 15 prosenttia Gamesliiketoimintayksikön bonusta edeltävästä liikevoitosta tilikaudelta. Harkinnanvaraisen bonuksen vuosittainen
enimmäismäärä on 5 prosenttia Games-liiketoimintayksikön bonusta edeltävästä liikevoitosta, ja se myönnetään
hyvin suoriutuville tiimeille tai yksilöille.
Brand Licensing -liiketoimintayksikön ja Rovion konsernitoimintojen ohjelmat perustuvat samanlaisille
kriteereille. Henkilökohtainen suoriutumisarviointi määrittää prosenttiosuuden vuosipalkasta (8,3 % – 50 %), joka
sitten kerrotaan enintään kahdella asetettujen liikevoittokynnysten mukaisesti. Konsernitoimintojen kynnykset
perustuvat Rovio-konsernin liikevoittoon, pois lukien Hatch Entertainmentin vaikutus. Brand Licensing liiketoimintayksikön uudelleenjärjestelyn seurauksena yksikön kynnykset perustuvat myös Rovio-konsernin
liikevoittoon, pois lukien Hatch Entertainmentin vaikutus, eivätkä Brand Licensing -liiketoimintayksikön
liikevoittoon kuten aiempina vuosina.
Rovion johdon ohjelma perustuu ainoastaan Rovio-konsernin liikevoittotavoitteille. Games -liiketoimintayksikön
johtaja kuuluu kuitenkin Games-liiketoimintayksikön ohjelman piiriin ja Brand Licensing -liiketoimintayksikön
johtaja Brand Licensing -liiketoimintayksikön ohjelman piiriin. Lisäksi Rovion henkilöstöjohtajan bonukset
muodostuvat puoliksi johdon ohjelman ja puoliksi Games -liiketoimintayksikön ohjelman perusteella.
Nykyiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat
Rovion hallitus hyväksyi 27.7.2017 pitkän aikavälin kannustinohjelman, joka koostuu kaikille työntekijöille,
mukaan lukien toimitusjohtaja ja Rovion johto, suunnatusta optio-ohjelmasta (”Optio-ohjelma”), ja rajoitetusta
osakeohjelmasta, joka on suunnattu valikoiduille avaintyöntekijöille (”Rajoitettu Osakeohjelma”).
Optio-ohjelma mahdollistaa enintään 5 000 000 option liikkeeseen laskemisen, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Osakkeen. Yhtiön on allokoinut 15.9.2017 mennessä kaikkiaan 365 000 optiota Optioohjelman alla. Optio-ohjelma sisältää kolme erää, jotka voidaan kohdistaa vuosille 2017 (”2017 Optiot”), 2018
(”2018 Optiot”) ja 2019 (”2019 Optiot”). 2017 Optioilla on kahden vuoden kertymisaika. 2018 Optioilla ja 2019
Optioilla on kolmen vuoden kertymisaika. 2017 Optioiden merkintähinta on Osakkeiden merkintähinta
listautumisessa. 2018 Optioiden merkintähinta on Osakkeiden vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä
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1.9.–30.9. 2018 ja 2019 Optioiden merkintähinta on Osakkeiden vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq
Helsingissä 1.9.–30.9.2019.
Optio-ohjelman osallistujat voivat toteuttaa palkkionsa yhden vuoden mittaisen, jokaista kertymisaikaa seuraavan
merkintäajan aikana, joko merkitsemällä osakkeita tai myymällä optioita. Optio-ohjelman osallistujat yleensä
menettävät oikeutensa palkkioon, mikäli heidän työsuhteensa päättyy kertymisajan aikana. Kaikki Optio-ohjelman
alla myönnetyt optiot on myönnetty ehdollisena Listautumisannin toteutumiselle.
Rajoitettu Osakeohjelma on rakennettu rajoitetuksi osakepooliksi, josta ennalta määrätty määrä Rovion Osakkeita
voidaan kohdentaa rajoitetulle joukolle valikoituja avaintyöntekijöitä. Yhtiön hallitus päättää jokaisen osallistujan
osalta erikseen rajoitetun ajan pituuden (1–3 vuotta) liittyen Rajoitetun Osakeohjelman mukaisesti työntekijälle
kohdennettuihin Osakkeisiin. Rajoitetun Osakeohjelman osallistujien on työskenneltävä Roviossa, kun Osakkeet
luovutetaan. Lähtökohtainen Osakkeiden enimmäismäärä, joka voidaan jakaa Rajoitetun Osakeohjelman kautta,
on 500 000. Yhteensä 151 000 Osaketta on allokoitu Rajoitetun Osakeohjelman alla 15.9.2017 mennessä. Kun
enimmäismäärä Osakkeita on jaettu, hallitus voi päättää uudesta enimmäismäärästä. Kaikki Rajoitetun
Osakeohjelman alla tehdyt allokaatiot on tehty ehdollisena Listautumisannin toteutumiselle.
Aikaisemmat lyhyen aikavälin kannustinohjelmat
Vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä sisälsi neljä erillistä ohjelmaa, jotka kattoivat Gamesliiketoimintayksikön, Brand Licensing -liiketoimintayksikön, konsernitoiminnot samoin kuin Rovion johdon.
Ohjelmat olivat olennaisilta osin samat kuin Rovion nykyiset lyhyen aikavälin kannustinohjelmat sillä
poikkeuksella, että Brand Licensing -liiketoimintayksikön osalta liikevoittokynnykset, jotka määrittelivät
palkkakertoimen, perustuivat Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevoitolle eivätkä Rovio-konsernin
liikevoitolle. Rovio-konsernin maksamien kannustimien kokonaismäärä, sisältäen niihin liittyvät
sosiaaliturvamaksut, vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän puitteissa oli 8,1 miljoonaa euroa.
Kannustimet maksettiin maaliskuussa 2017.
Lisäksi Yhtiöllä oli elokuvabonusohjelma, joka perustui vuonna 2016 ilmestyneen ensimmäisen Angry Birds elokuvan lipputuloihin. Lipputulobonukset maksoi Columbia Pictures vuonna 2016 ja ne vähennettiin Roviolle
maksettavista elokuvan tuloista.
Vuoden 2015 kannustinjärjestelmä perustui samankaltaisille piirteille kuin vuoden 2016 kannustinjärjestelmä.
Kuitenkin jotkin henkilökohtaisen suoriutumisen arviointikriteerit vaihtelivat. Rovio-konserni ei maksanut
kannustimia 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.
Vuonna 2014 Yhtiö sovelsi yhtä käteiskannustinjärjestelmää, joka perustui henkilökohtaisen suoriutumisen
arvioinnille ja liiketoimintakertoimille. Rovio-konsernin maksamien kannustimien kokonaismäärä, sisältäen niihin
liittyvät sosiaaliturvamaksut, 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta oli 3,1 miljoonaa euroa. Kannustimet
31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksettiin alkuvuonna 2015.
Aikaisemmat pitkän aikavälin kannustinohjelmat
Rovio on myös ottanut käyttöön useita optio-oikeusohjelmia aikaisemmilla tilikausilla kannustaakseen
avainhenkilöitään. Lisätietoja kyseisistä ohjelmista kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Tiedot osakepääomasta
– Optio-ohjelmat”.
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Jäsenyydet ja yhtiömiesasemat
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on tällä hetkellä tai heillä on ollut viiden vuoden aikana ennen tämän
Listalleottoesitteen päivämäärää seuraavat jäsenyydet ja/tai he ovat olleet yhtiömiehenä seuraavissa
henkilöyhtiöissä:
Hallituksen jäsenet
Mika Ihamuotila

Kaj Hed

Camilla Hed-Wilson
Niklas Zennström

Jenny Wolfram

Kim Ignatius

Nykyiset jäsenyydet/yhtiömiesasemat
Marimekko Oyj
Sanoma Oyj
Mannerheimin säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Muotitila Oy
MobiTizer Oy
Global Inter Partners AB
Diplomite Oy
Hatch Entertainment Oy
Moor Holding AB
Moor&Moor AB
Trema International Holding B.V.
Fiilinki Oy
So Ihana Oy
Brilliant Problems Oy
Atomico (UK) Limited
Atomico Management Limited
Atomico (UK) Partners LLP
Atomico 2010 (UK) Limited
Atomico Advisors II Limited
Atomico Advisors III Limited
Atomico Advisors IV Limited
H&M Hennes & Mauritz AB
Zennström Philanthropies Limited
Hanover Limited
Ran Racing (UK) Limited
La Galiote Holding BV
Farmdrop
Lilium
Atomico (Cayman) Partnership LP
Atomico (Cayman) GP Limited
Hamble Investment Holdings Limited
Orbital Systems
European Tech Alliance
BrandBastion Oy
Oy Group Dash Ab
Jenny Wolfram Ab
Oy Wolfram Ab
Fortum Oyj
Lastannet Oy
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Aikaisemmat jäsenyydet/yhtiömiesasemat
Keskinäinen Kiinteistö Oy Marikko
K-Helsinki Oy
Marimekko Services Oy
Kiosked Oy Ab
Leixilia Oy
Rovio Stars Oy
Goo Technology AB

Oy Impera Ab
-

-

Millicom International Cellular S.A.
AAC Global Oy
Sanoma Image B.V
East Office of Finnish Industries Oy
(hallituksen varajäsen)
Pressco Trade Services (PTS) Oy
Lehtipiste Oy

Johtoryhmän jäsenet
Kati Levoranta

Wilhelm Taht

Rovio Stars Oy
Rovio IP Management Oy (hallituksen
varajäsen)
Hatch Entertainment Oy
Rovio Animation Company, USA
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading
Company Ltd.
Keskuskauppakamari
Hatch Entertainment Oy
Dark Flow Oy
Pin Bank Oy
Pro-Source Oy
Setala Capital Oy
Zukovski Edutainment Oy
Rovio Animation Oy
Dark Matter Oy
Rovio IP Management Oy
Dark Flow Oy
Pin Bank Oy
-

Simo Hämäläinen
Marjo Kuosmanen
Minna Raitanen
Rauno Heinonen

Alberga Brewing Company Oy
Devoi Networks Oy (hallituksen varajäsen)
Dream Pilots Oy (hallituksen varajäsen)

René Lindell
Mikko Setälä
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-

Sovelto Oyj

Cirque Créatif Oy
TARANOKO OÜ
Alma Media Suomi Oy

LÄHIPIIRILIIKETOIMET
Yleistä
Rovion lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, johtoon kuuluvat henkilöt ja heidän läheiset
perheenjäsenensä ja näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yhteisöt, joilla on huomattava vaikutusvalta
Rovioon.
Trema on yhteisö, jolla on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä määräysvalta, ja siten myös huomattava
vaikutusvalta Rovio-konserniin, ja Sunwoo Entertainment Co., Ltd ja Fun Academy Oy ovat Rovio-konsernin
osakkuusyhtiöitä. Rovio-konsernin emo- ja tytäryhtiösuhteet on selvitetty kohdassa ”Rovion liiketoiminta –
Konsernin juridinen rakenne”.
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Kesäkuussa 2017 maksettiin osinkoina 3,1 miljoonaa euroa Rovio-konsernilta Tremalle. Vuonna 2015 maksettiin
osinkoina 2,5 miljoonaa euroa Rovio-konsernilta Tremalle.
Näiden maksujen lisäksi Rovio teki seuraavat liiketoimet lähipiirinsä kanssa:
Kaiken Kustannus ja Kaiken Entertainment
Rovion tytäryhtiö Dark Matter Oy osti helmikuussa 2016 Mikael Hedin omistamat Kaiken Kustannuksen osakkeet
ja osan toisen osakkeenomistajan omistamista Kaiken Kustannuksen osakkeista yhteensä 2 000 euron
kauppahinnalla. Toisen osakkeenomistajan omistukseen jäi 20 prosenttia Kaiken Kustannuksen osakkeista ja Dark
Matter Oy:n omistukseen tuli 80 prosenttia osakkeista. Rovio siirsi kustannusliiketoimintansa Kaiken
Kustannukselle liiketoimintakaupalla. Kaiken Kustannus jäi kauppahinnan 200 000 euroa velkaa Roviolle
lainasopimuksen nojalla. Samalla osapuolet myös solmivat erillisen lisenssisopimuksen, jonka perusteella Kaiken
Kustannus toimi Angry Birds -brändin päälisenssinhaltijana kirja- ja sarjakuvajulkaisutoiminnassa
Maaliskuussa 2017 Rovion kokonaan omistamat tytäryhtiöt Rovio Animation Oy ja Dark Matter Oy myivät kaikki
omistamansa osakkeet Rovion TV-animaatiostudiossa Vancouverissa, Kanadassa (Rovio Animation Company
Ltd), kaikki omistamansa osakkeet Rovion kirjoja kustantavassa Kaiken Kustannuksessa sekä tiettyjä Angry
Birdsiin liittymättömiä immateriaalioikeuksia Kaiken Entertainmentille. Kaiken Entertainment maksoi Kaiken
Kustannuksen osakkeista yhden euron kauppahinnan ja Rovio Animation Company Ltd.:n osakkeista yhden
Kanadan dollarin kauppahinnan. Lisäksi Kaiken Entertainment maksoi kaupan yhteydessä takaisin Kaiken
Kustannuksella olleen 200 000 euron kirjakustannustoiminnan siirtoon liittyneen lainan Roviolle sekä 100 000
euron kauppahinnan ostamistaan immateriaalioikeuksista.
Rovion ja Kaiken Kustannuksen välinen kirja- ja sarjakuvajulkaisutoimintaa koskeva vuonna 2016 solmittu Angry
Birds -brändin päälisenssinhaltijasopimus jäi voimaan. Rovio on saanut Kaiken Kustannukselta tekemänsä
lisenssisopimuksen perusteella lisenssituloja 44 000 euroa aikavälillä 1.2.2016–31.12.2016. Vuoden 2017
lisenssitulo raportoidaan Roviolle vasta vuoden 2018 alussa.
Lisäksi edellä mainitun yrityskaupan jälkeen ostaja muutti Rovio Animation Company Ltd:n nimeksi Kaiken
Animation Ltd. Kaiken Animation Ltd. jatkoi Rovion vuonna 2016 silloisen Rovio Animation Company Ltd:n
alihankkijoilta tilaamien animaatiosarjojen tuotantoa sekä alihankkijoiden tuotannon johtamista. Kaiken
Animation Ltd on laskuttanut Roviolta palveluistaan todellisiin kustannuksiin perustuen 0,7 miljoonaa Kanadan
dollaria aikavälillä 1.3.2017–15.9.2017. Tuotantojen arvioidaan päättyvän syyskuun 2017 aikana.
Kaiken Entertainment on Mikael Hedin määräysvaltayhtiö ja siten Rovion lähipiiriyhtiö. Mikael Hed on Rovion
hallituksen varapuheenjohtajana toimivan Kaj Hedin poika, Roviossa määräysvaltaa käyttävän Treman yksi
vähemmistöomistaja, ja hän omistaa Rovion Osakkeista suoraan 0,64 prosenttia.
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Sopimus Moor&Moor AB:n kanssa
Rovio Entertainment Oyj ja Moor&Moor AB ovat solmineet 3.12.2015 päivätyn kehityssopimuksen Fun Learning
-pilvialustaan liittyvän sovelluksen kehittämistä varten. Moor&Moor AB on Kaj Hedin määräysvaltayhtiö ja siten
Rovion lähipiiriyhtiö. Laskutus yhteensä on 192 359,50 euroa, ja se on joulukuulta 2015. Sopimus on päättynyt.
Sopimus Fun Academy Oy:n kanssa
Joulukuussa 2015 Rovio myi varhaiskasvatukseen liittyvän Angry Birds Playground -liiketoimintansa Fun
Academy Oy:lle. Rovio lisensoi Angry Birds Playground -liiketoimintaan liittyviä tiettyjä
immateriaalioikeuksiaan Fun Academy Oy:lle. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Rovio omistaa 19,9
prosenttia Fun Academy Oy:n osakkeista. Laskutus yhteensä on 200 000 euroa, ja se on joulukuulta 2015.
Johdon palkitseminen
Seuraavassa taulukossa esitetään Rovio-konsernin Rovio-konsernin toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut
palkat ja palkkiot ilmoitetuilla ajanjaksoilla:
2017

2016

2016
2015
1.1 – 31.12.
(IFRS)

1.1 – 30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa)
Toimitusjohtaja, yhteensä
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut ja lisäeläkekulut
Johtoryhmän muut jäsenet, yhteensä
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut ja lisäeläkekulut

(tilintarkastamaton)
272
154
257
145
16
8
948
898
50

419
395
24

(tilintarkastamaton)
363
1 154
343
1 114
20
40
912
860
51

2014
31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton)
400
379
21

1781
1667
114

842
797
44

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenille maksetut palkkiot ilmoitetuilla ajanjaksoilla.
2017
2016
1.1. – 30.6.
(IFRS)
(tuhatta euroa)
Kaj Hed
Mikael Hed
Camilla Hed-Wilson
Kim Ignatius
Mika Ihamuotila
Jenny Wolfram
Niklas Zennström
Hallituksen palkkiot, yhteensä

(tilintarkastamaton)
80
84
7
12
7
8
19
11
5
12
7
136
116

2016
2015
1.1. – 31.12.
(IFRS)
(tilintarkastamaton)
168
14
14

2014
1.1. – 31.12.
(FAS)
(tilintarkastamaton)
168
164
4
7
13

18

7

13

14
228

7
193

13
203

Johdon palkoissa ja palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 30.6.2017 jälkeen. Yllä olevissa taulukoissa
esitettyjä eläkekuluja ja lisäeläkekuluja lukuun ottamatta Yhtiöllä ei ole eläkesitoumuksista johtuvia vastuita.
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OMISTUSRAKENNE
Rovion rekisteröity osakepääoma on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 733 390,00 euroa, ja se koostuu
75 312 798 osakkeesta.
Trema, Atomico ja Silavano ovat Päämyyjät ja Felicis Ventures II, L.P., Jaakko Iisalo, Miika Virtanen, Muotitila
Oy, Niklas Hed, Pekka Rantala, Peter Vesterbacka ja Tuomo Lehtinen ovat ”Muut Myyjät”.
Roviolla oli 59 osakkeenomistajaa 13.9.2017. Seuraavassa taulukossa luetellaan Yhtiön kymmenen suurinta
osakkeenomistajaa omistuksineen 13.9.2017.

Osakkeenomistaja
1. Trema International Holdings B.V.1
2. Atomico Invest II Limited2
3. Silavano Investments S.à r.l
4. Hed Niklas
5. Vesterbacka Peter
6. Felicis Ventures II, L.P.
7. Hed Mikael
8. Muotitila Oy3
9. Lehtinen Tuomo
10. Virtanen Miika
Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa, yhteensä
Muut osakkeenomistajat
Yhteensä

Osakkeiden lukumäärä
51 548 946
7 456 325
7 456 325
3 246 746
2 356 229
745 582
482 578
476 190
206 141
206 141
74 181 203
1 131 595
75 312 798

1

Prosenttia
Osakkeista ja
äänistä
68,45 %
9,90 %
9,90 %
4,31 %
3,13 %
0,99 %
0,64 %
0,63 %
0,27 %
0,27 %
98,50 %
1,50 %
100,0 %

Trema International Holdings B.V. on Kaj Hedin määräysvaltayhteisö. Treman todellisia edunsaajia ovat Kaj Hed 40 prosentin
omistusosuudella sekä Camilla Hed-Wilson, Mikael Hed ja Jonathan Hed kukin 20 prosentin omistusosuudella. Yhtiön saaman tiedon
mukaan Treman hallinnointirakenne muuttuu Listautumisannin yhteydessä siten, että yhtiön edunsaajat käyttävät Listautumisannin jälkeen
päätösvaltaa Tremassa omistuksensa suhteessa.
2

Atomico Invest II Limited on Niklas Zennström määräysvaltayhteisö.

3

Muotitila Oy on Mika Ihamuotilan määräysvaltayhteisö.
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yleistä tietoa
Rovio on perustettu 24.11.2003 Suomessa, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Rovion toiminimi on Rovio
Entertainment Oyj ja sen kotipaikka on Espoo. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 1863026-2,
ja sen rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Keilaranta 7, Espoo ja puhelinnumero +358 207 888 300.
Rovion yhtiöjärjestyksen kohdan 3 mukaan Rovion toimialana on ohjelmistojen suunnittelu, valmistus, julkaisu,
kustannus ja konsultointi. Lisäksi yhtiön toimialaan kuuluu elokuvatuotanto, kirjakustannustoiminta, oheistuotteet
sekä mainospalvelut. Lisäksi yhtiön toimialana on hallita ja omistaa arvopapereita, osakkeita, kiinteistöjä ja muuta
omaisuutta Suomessa ja ulkomailla itse tai omistamiensa yhtiöitten kautta. Yhtiön toimialana on myös tuottaa
hallinto-, rahoitus- ja muita konsernipalveluita konserniyhtiöilleen, sekä antaa konserniyhtiöidensä puolesta
vakuuksia ja takauksia.
Tiedot Osakepääomasta
Yleistä
Roviolla on yksi osakesarja, ja kukin Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeisiin ei liity
äänestysrajoituksia tai äänileikkureita. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki Osakkeet tuottavat yhtäläisen
oikeuden osinkoon ja muuhun Rovion varojenjakoon (sisältäen varojenjaon Yhtiön purkautumistilanteessa).
Rovion rekisteröity osakepääoma on tämän Listalleottoesitteen päivämääränä 733 390,00 euroa, ja Roviolla on 75
312 798 täysin maksettua osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on määräyksiä Rovion enimmäis- ja
vähimmäispääomasta.
Rovion hallitus on päättänyt 14.9.2017, että Yhtiö tulee hakemaan Yhtiön Osakkeiden ottamista julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq
Helsingin prelistalla arviolta 29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017
kaupankäyntitunnuksella ”ROVIO” ja ISIN-tunnuksella FI4000266804.
Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiö ei omista omia Osakkeitaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Rovion osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän muutoksista
viimeisen kolmen tilikauden aikana tämän Listalleottoesitteen päivämäärään asti.

Päivämäärä
1.1.2014
5.5.2015
28.7.2015
13.4.2017
8.9.2017

Muutos
Lisäys (merkintä optiooikeuksien nojalla)
Lisäys (merkintä optiooikeuksien nojalla)
Lisäys (merkintä optiooikeuksien nojalla)
Lisäys (merkintä optiooikeuksien nojalla)

Osakkeiden
lukumäärä

Osakkeista
maksettu kokonaishinta, euroa
3000,00

Osakkeiden
lukumäärä,
yhteensä
74 924 446
74 924 946

Osakepääoma,
yhteensä euroa
733 390,00
733 390,00

500
20 000

47 533,44

74 944 946

733 390,00

3 500

21 000,00

74 948 446

733 390,00

364 352

1 155 554,88

75 312 798

733 390,00

Voimassa olevat valtuutukset
Rovion 30.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta, enintään 14 396
670 uuden Osakkeen osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai
maksuttomana. Valtuutus kattaa myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan vastiketta vastaan yhtiön uusia osakkeita.
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Yhtiön hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää, että uudet osakkeet tai osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
annetaan yhtiön osakkeenomistajille näiden osakeomistuksien suhteessa tai osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden tai
erityisten oikeuksien käyttäminen Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana Yhtiön kannustinohjelmaa, tai muu vastaava syy.
Suunnatun maksuttoman osakeannin osalta edellytetään, että siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Lisäksi Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen sovellettavista ehdoista. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 asti ja se korvaa varsinaisen
yhtiökokouksen 8.6.2016 antaman valtuutuksen. Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2012
antamaa valtuutusta, josta lisää jäljempänä.
Rovion 7.5.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hyväksyä optio-ohjelmat 2012A, 2012B ja 2012C. Optioohjelmien mukaan optio-ohjelman 2012A perusteella Yhtiö voisi antaa enintään 1,22 miljoonaa optio-oikeutta,
optio-ohjelman 2012B perusteella enintään 1,31 miljoonaa optio-oikeutta ja optio-ohjelman 2012C perusteella
enintään 1,39 miljoonaa optio-oikeutta. Optio-oikeudet voitaisiin antaa vastikkeetta. Kukin optio-oikeus
oikeuttaisi haltijansa merkitsemään Yhtiön yhden uuden osakkeen. Näin ollen 2012A-optio-oikeuksien perusteella
voitaisiin merkitä yhteensä enintään 1,22 miljoonaa osaketta, 2012B-optio-oikeuksien perusteella yhteensä
enintään 1,31 miljoonaa osaketta ja 2012C-optio-oikeuksien perusteella yhteensä enintään 1,39 miljoonaa
osaketta. Päätettiin, että optio-ohjelman 2012A mukainen osakkeen merkintähinta on 8,00807 euroa osakkeelta.
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään optio-ohjelmien 2012B ja 2012C mukaisesti annettavien optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnoista. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään muista optioohjelmien ehdoista. Lisätietoa optio-ohjelmista 2012A, 2012B ja 2012C jäljempänä kohdassa ”Optio-ohjelmat”.
Rovion 8.9.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista
Listautumisen yhteydessä.
Valtuutuksen nojalla annettavien Uusien Osakkeiden lukumäärä on enintään 10 000 000, ja Uudet Osakkeet
voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle mukaan lukien Yhtiön
henkilöstölle ja hallituksen jäsenille.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka eikä sillä kumota muita
aiemmin annettuja osakeantivaltuutuksia.
Ylimääräinen yhtiökokous 8.9.2017 valtuutti hallituksen päättämään Järjestämissopimuksen ja Listalleottoesitteen
hyväksymisestä sekä listautumishakemuksen jättämisestä Nasdaq Helsingin prelistalle ja pörssilistalle
pörssilistalle sekä muista vastaavista listaamiseen liittyvistä toimenpiteistä.
Optio-ohjelmat
Rovio on käynnistänyt useita osakeoptio-ohjelmia osana Rovio-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja
sitouttamisohjelmaa. Optio-oikeuksien tarkoitus on kannustaa avainhenkilöitä työskentelemään pitkäjänteisesti
osakeomistusten arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksia myönnetään avainhenkilöille hallituksen määrittelemällä
tavalla.
Rovion voimassa olevat osakeoptio-ohjelmat on kuvattu alla. Lisäksi Yhtiön hallitus on hyväksynyt Optioohjelman ja Rajoitetun Osakeohjelman, jotka on kuvattu kohdassa ”Hallinto – Palkitsemisjärjestelmät – Nykyiset
pitkän aikavälin kannustinohjelmat”.
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Ohjelmat
Osakeoptiot 2012
2012B
2012B(II)
2012C
Osakeoptiot 2015
2015A
2015AII
Yhteensä

Merkintähinta

Merkintäaika

Jäljellä olevat optiot151

6,00 euroa
6,00 euroa
6,00 euroa

1.3.2016–28.2.2018
1.3.2016–28.2.2018
1.3.2018–28.2.2020

233 000
90 000
45 000

2,94 euroa152
3,00 euroa

1.8.2017–31.7.2019
1.8.2017–31.7.2019

2 681 148
374 500
3 423 648

Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä on jäljellä yhteensä 368 000 vuoden 2012 optio-ohjelmien mukaista
optio-oikeutta ja yhteensä 3 055 648 vuoden 2015 optio-ohjelmien mukaista optio-oikeutta.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden Rovion Osakkeen. Merkintähinnan määrittely on joko
kiinteä tai muulla tavoin määritelty optio-oikeuksien ehdoissa, jotka osakkeenomistajat hyväksyvät varsinaisessa
yhtiökokouksessa. Hallituksella ei ole oikeutta muuttaa yllä kuvattua merkintähinnan määrittelyä.
Uusien Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat asianomaisen optio-oikeuden
nojalla tehtävän Osakkeiden merkinnän jälkeen Osakkeiden Kaupparekisteriin rekisteröimisestä alkaen. Optiooikeudet yleensä menetetään, mikäli työ- tai toimisuhde Rovio-konserniin päättyy, ellei Yhtiön hallitus toisin
päätä. Vastaavasti menetellään, mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle.
Optio-oikeuksien nojalla merkityt Osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun Osakkeet on listattu
Nasdaq Helsingissä, ellei optio-oikeuksia koskevissa ehdoissa, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakeyhtiölaissa
toisin määrätä.
Ellei Listautuminen ole toteutunut ja niin kauan kuin se ei ole toteutunut, optio-oikeuden omistaja, joka on
käyttänyt osakemerkintäoikeuttaan, ei saa ilman Yhtiön hallituksen etukäteistä kirjallista suostumusta myydä,
luovuttaa tai siirtää taikka pantata tai muuten antaa vakuudeksi optio-oikeuksien nojalla merkittyjä Osakkeita eikä
rasittaa Osakkeita millään kolmannen osapuolen oikeudella.
Mikäli Osakkeet listataan arvopaperipörssiin, optio-oikeuden omistaja, joka on käyttänyt
osakemerkintäoikeuttaan, on velvollinen Rovion hallituksen kehotuksesta täydentämään listautumista ja
luovuttamaan omistusosuuttaan vastaavan osuuden optio-oikeuksien nojalla merkityistä Osakkeistaan samoin
ehdoin kuin osakkeenomistaja, joka omistaa yli 50 prosenttia Rovion Osakkeista, sekä noudattamaan järjestäjän
vaatimuksia koskien Osakkeita ja optio-oikeuksia. Näin ollen sellainen optio-oikeuksien omistaja, joka on
käyttänyt osakemerkintäoikeuttaan soveltuvan optio-ohjelman alla, olisi velvollinen osallistumaan Listautumiseen
myymällä optio-oikeuksien nojalla merkitsemiään Osakkeita Listautumisen yhteydessä samassa suhteessa kuin
Trema, jos Rovion hallitus näin vaatisi. Tämä lauseke soveltuu kaikkiin voimassa oleviin vuoden 2012 ohjelmiin
samoin kuin vuoden 2015 ohjelmiin.
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Luku kuvaa kaikkia Yhtiön hallituksen antamia jäljellä olevia optioita eikä se sisällä optioita, jotka on palautettu Yhtiölle sen johdosta, että
niiden haltija on jättänyt työsuhteensa Yhtiössä taikka peruutettuja optioita. Katso myös "Hallinto – Palkitsemisjärjestelmät – Nykyiset pitkän
aikavälin kannustinohjelmat".
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Osinkokorjattu merkintähinta.
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Osakassopimukset
Tämän Listautumisesitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme voimassa olevaa osakassopimusta, joissa Yhtiö on
osapuolena:
1) 9.3.2011 päivätty osakassopimus, jonka osapuolia ovat Trema, Atomico Invest II Limited, Silavano, Felicis
Ventures II, L.P. ja Rovio.
2) 11.8.2014 päivätty vähemmistöosakassopimus, jonka osapuolia ovat Niklas Hed, Peter Vesterbacka, Trema ja
Rovio.
3) 28.11.2014 päivätty vähemmistöosakassopimus, jonka osapuolia ovat Pekka Rantala, Trema ja Rovio.
Osakassopimusten ehtojen mukaisesti ne päättyvät automaattisesti Listautumisen toteutuessa.
Osakkeenomistajien oikeudet
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita osakeomistuksensa mukaisessa
suhteessa. Päätös laskea liikkeeseen uusia Osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sekä
päätös myöntää optio-oikeuksia ja muita Osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään kahden
kolmasosan enemmistön yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Lisäksi tällainen päätös
edellyttää, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta
osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää, että tähän on Yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, mukaan lukien
Yhdysvalloissa asuvat tai olevat osakkeenomistajat (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S säännöksessä), eivät välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, ellei osakkeita
ole rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai ellei poikkeusta rekisteröimisestä tai
muista vastaavista vaatimuksista ole mahdollista tehdä asianomaisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti.
Yhtiökokous
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan
yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Rovion yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä osakkeenomistajien vahvistettavaksi
tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa taseen osoittaman voiton
käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten ja
tilintarkastajien valitsemisesta sekä näiden palkkioista. Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle tiettyjen
asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun yhtiön tilintarkastaja tai
osakkeenomistajat, jotka edustavat yhdessä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista
ja ulkona olevista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.
Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka
julkaistaan Yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava Yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ja käyttääkseen siellä äänioikeuttaan, osakkeenomistajan
tulee olla rekisteröitynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n Suomen lain mukaan ylläpitämään
osakasluetteloon vähintään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Katso
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“Suomen arvopaperimarkkinat – Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti”. Jos
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan,
hänen tulee rekisteröidä osakkeet omiin nimiinsä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka osakeyhtiölain mukaan täytyy olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä
rekisteröitymisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä
osakeyhtiölaissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Äänioikeus
Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa
henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen
yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille,
osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja
voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan äänistä.
Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset,
kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin
yhteydessä ja päätökset Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden
kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.
Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen
Osingon jakamisesta ja muusta varojenjaosta päättää yhtiökokous äänten enemmistöllä. Kaikki Yhtiön osakkeet
tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muihin varojenjako-osuuksiin. Vallitsevan suomalaisen
markkinakäytännön mukaisesti osinkoja maksetaan ainoastaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun
osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Osakeyhtiölain
mukaan osingon jakamista koskevan päätöksen voi kuitenkin tehdä yhtiökokouksen ohella myös hallitus
yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla.
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma
pääoma koostuu osakepääomasta ja kirjanpitolain mukaisista arvonkorotusrahastosta, käyvän arvon rahastosta ja
uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman osakeyhtiölain mukaan ennen 1.9.2006 perustetusta mahdollisesta
vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Vapaa
oma pääoma sisältää siten päättyneen tilikauden voiton tai tappion, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja
yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, mukaan lukien sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Jakokelpoisia
varoja ovat vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen osoittama tappio, yhtiöjärjestyksen mukaan
jakamatta jätettävät varat sekä eräät muut jakokelvottomat varat. Osakeyhtiölain mukaan jaettavan osingon määrä
ei saa ylittää yhtiön jakokelpoisia varoja eikä osingonjako saa aiheuttaa maksukyvyttömyyttä. Osinko voidaan
maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa tietyltä tilikaudelta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön
tilinpäätöksen tältä tilikaudelta ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä yhtiön
hallituksen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai vapaan oman pääoman muu
jakaminen voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen
edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän tilinpäätöksen. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin
otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset
muutokset. Rovio-konsernin tilinpäätös laaditaan IFRS-standardien mukaisesti. Rovio-konsernin emoyhtiön
tilinpäätös laaditaan noudattaen suomalaista tilinpäätösnormistoa (FAS).
Osakeyhtiölaissa korostetaan yhtiön maksuvalmiuden säilyttämistä varojenjaon yhteydessä, ja näin ollen varoja ei
saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan
maksukyvyttömyyden.
Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää.
Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa
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vaatia, että osinkona on jaettava vähintään puolet yhtiön edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään
mahdollisesti yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana
mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka
on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa olla enintään 8 prosenttia yhtiön omasta pääomasta.
Osakeyhtiölain mukaan osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakasluetteloon asianomaisena
täsmäytyspäivänä merkityille osakkeenomistajille tai heidän hallintarekisteröityjen osakkeidensa tilinhoitajille.
Osakasluetteloa pitää Euroclear Finland Oy tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Osinkoja ei makseta
osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty osakasluetteloon. Suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä osingot
maksetaan tilisiirtoina osakkeenomistajien arvo-osuusrekisteriin ilmoitetuille tileille. Kaikki Rovion Osakkeet
tuottavat yhtäläiset oikeudet Rovion jakamiin osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin (mukaan lukien varojenjako
Rovion purkautumistilanteessa).
Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä.
Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla.
Lisätietoja osinkojen verotuksesta on esitetty kohdassa ”Verotus”.
Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai yli
puoleen yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on
otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista
muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista
arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Arvopaperimarkkinalain mukaan pakollista ostotarjousta ei kuitenkaan
tarvitse tehdä, mikäli yllä mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen ostotarjouksen seurauksena edellyttäen, että
alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty kohdeyhtiön kaikista osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista.
Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei ole myöskään silloin, jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu
yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä. Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous
ei enää ole, jos tarjousvelvollinen kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu
tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä
ääniosuuttaan kohdeyhtiössä.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on
oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi
osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia
enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus).
Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 8.9.2017 päättänyt poistaa
lunastuslausekkeen yhtiöjärjestyksestä. Lunastuslausekkeen poistaminen ilmoitetaan rekisteröitäväksi
Kaupparekisteriin vasta Rovion hallitukselle samassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa annetun
osakeantivaltuutuksen perusteella Listautumisannissa annettavien Uusien Osakkeiden rekisteröitäväksi
ilmoittamisen kanssa tai välittömästi sitä ennen.
Mikäli osakeantivaltuutuksen perusteella annettavat Uudet Osakkeet ilmoitettaisiin rekisteröitäväksi useammassa
kuin yhdessä erässä, ilmoitetaan yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen poistaminen rekisteröitäväksi ensimmäisen
tällaisen Uusien Osakkeiden rekisteröintiä koskevan ilmoituksen tekemisen yhteydessä tai välittömästi sitä ennen.
Omistuksen laimentuminen
Osakkeenomistajan, joka ei merkitse tai hanki yhtään Tarjottavaa Osaketta Listautumisannissa, suhteellinen
omistusosuus ja äänimäärä Yhtiössä laimentuvat vastaavasti.
Listautumisannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen seurauksena Yhtiön Osakkeiden määrä
kasvaa jopa 78 071 419 Osakkeeseen olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta on Alustavan Hintavälin
keskikohdassa. Mikäli Yhtiön olemassa olevat osakkeenomistajat eivät merkitse tai hanki Tarjottavia Osakkeita
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Listautumisannissa, olemassa olevien osakkeenomistajien kokonaisomistus, yllä olevien oletusten perusteella,
laimenisi noin 3,5 prosentilla.
Osakkeiden luovutus Suomen arvo-osuusjärjestelmässä
Myytäessä osakkeita arvo-osuusjärjestelmän kautta kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvoosuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myyntiä varten Euroclear Finland Oy:n HEXClear-selvitysjärjestelmään
merkitään jakotieto, ja tarvittaessa arvo-osuustilille kirjataan arvo-osuuksia koskeva varaus. Kauppa merkitään
ennakkokaupaksi siihen saakka, kunnes se on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään
automaattisesti kyseisen yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja myyjän ja ostajan
osakkeet säilytetään samalla omaisuudenhoitotilillä, ei osakkeiden myynti aiheuta merkintöjä arvoosuusjärjestelmään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin tilinhoitaja vaihdu tai osakkeita siirretä
omaisuudenhoitotililtä myynnin seurauksena.
Listautumisannin yhteydessä Yhtiö, Myyjät sekä Yhtiön johtoryhmä ovat sopineet Osakkeitaan koskevista
luovutusrajoituksista. Katso kohdat ”Listautumisannin järjestäminen” ja ”Listautumisannin ehdot –
Luovutusrajoitukset (lock-up)”.
Valuuttakontrolli
Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa.
Ulkomaalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava
yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta
johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita
rahastoannin yhteydessä tai osallistua merkintäetuoikeusantiin ilman erityistä valuuttakontrollilupaa.
Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan
siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa
valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä ulkomaalaisetlta toiselle
ulkomaalaiselle.
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT
Alla esitetty yhteenveto on yleisluonteinen kuvaus Suomen arvopaperimarkkinoista ja se perustuu tämän
Listalleottoesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan lainsäädäntöön. Alla oleva yhteenveto ei ole
tyhjentävä.
Yleistä
Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisiä arvopaperimarkkinoita
säänteleviä säädöksiä ovat arvopaperimarkkinalaki (746/2012, muutoksineen), joka sisältää määräyksiä muun
muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, esitevaatimuksista ja julkisista
ostotarjouksista, sekä Markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 596/2014), joka sisältää sääntelyä muun muassa
sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden kaupparaportoinnista. Arvopapereiden
ja muiden rahoitusvälineiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja noteerattujen rahoitusvälineiden
kauppaa koskeva sääntely on koottu lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012, muutoksineen).
Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden määräysten noudattamista. Finanssivalvonta voi antaa tarkempaa
sääntelyä arvopaperimarkkinalain ja muiden lakien nojalla.
Arvopaperimarkkinalaki ja Markkinoiden väärinkäyttöasetus määrittävät tiedonantovelvollisuuden
vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista Nasdaq Helsinkiin tai joiden arvopaperit ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että
yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikeaaikaisesti yleisön keskuudessa. Suomalainen pörssiyhtiö eli yhtiö, jonka liikkeeseen laskemat osakkeet ovat
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa
yhtiöstä sekä kaikki sellaiset yhtiötä koskevat seikat, joilla, jos ne julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava
vaikutus kyseisen liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineiden hintoihin.
Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun
hänen osuutensa suomalaisessa noteeratussa yhtiössä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai
90 prosenttia taikka 2/3 kyseisen julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden
kokonaismäärästä arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna. Liputusilmoitus on tehtävä myös, kun
osakkeenomistajalla on oikeus rahoitusvälineen perusteella saada yhtiön osakkeita määrä, joka saavuttaa, ylittää
tai vähenee alle liputusrajan, tai kun suoran ja rahoitusvälineen perusteella saatavan omistuksen yhteen laskettu
määrä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle liputusrajan. Rahoitusvälineenä pidetään myös rahoitusvälinettä, jonka
arvo määräytyy yhtiön osakkeen perusteella ja jolla on samanlainen taloudellinen vaikutus kuin rahoitusvälineellä,
joka oikeuttaa saamaan yhtiön osakkeita. Liputusilmoitus on tehtävä riippumatta siitä, toteutetaanko
rahoitusvälineen kohde-etuus fyysisesti luovuttaen vai nettoarvon tilityksenä. Ilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä, kuitenkin viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä sen jälkeen kun osakkeenomistaja sai tiedon tai
hänen olisi pitänyt tietää osake- tai ääniosuutensa mainitunlaisesta muutoksesta. Osakkeenomistajan on katsottava
saaneen tiedon kyseisestä oikeustoimesta viimeistään kahden kaupankäyntipäivän kuluttua oikeustoimesta. Edellä
mainitun tiedon saatuaan pörssiyhtiön tulee ilman aiheetonta viivästystä julkistaa tieto pörssitiedotteella.
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin
yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu
julkisen kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle, on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen
ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen
osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla
on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden
osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa
edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista
(enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu
yksityiskohtaisia säännöksiä. Rovion yhtiöjärjestyksessä ei ole laista poikkeavia määräyksiä
lunastusvelvollisuuteen tai -oikeuteen liittyen.
Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen listatun yhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava
riippumattomaan, elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut
hyvän arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta
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julkisessa ostotarjouksessa (“Ostotarjouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan listatun yhtiön on annettava
perustelut sille, miksi se ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia.
Lyhyet nettopositiot Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava
Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ((EU) N:o 236/2012) mukaisesti. Lyhyiden nettopositioiden
ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä
markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai
alittaa 0,2 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon
ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkistaa ilmoitetut lyhyet nettopositiot
verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen
lasketusta osakepääomasta.
Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiiritiedon
väärinkäytöstä, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista. Säännöksissä kuvattu
toiminta on kriminalisoitu. Finanssivalvonnalla on oikeus määrätä muun muassa julkistamisvelvollisuutta,
sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, markkinoiden manipulaatiota ja johtohenkilöiden kaupparaportointia koskevien
säännösten rikkomisesta hallinnollisia sanktioita lukuun ottamatta tilanteita, joissa tahoa epäillään samasta teosta
esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai taholle on annettu samasta
teosta lainvoimainen tuomio. Finanssivalvonta voi esimerkiksi antaa julkisen varoituksen, kieltää henkilöä
käymästä kauppaa rahoitusvälineillä taikka määrätä rike- tai seuraamusmaksun.
Kaupankäynti ja kauppojen selvitys Nasdaq Helsingissä
Osakekaupankäynti Nasdaq Helsingissä tapahtuu automatisoidussa täsmäytysjärjestelmässä. Nasdaq Helsinki
käyttää osakekaupassa INET-kaupankäyntijärjestelmää, joka on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa
toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja määrätiedot täsmäävät. INET-kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäyntipäivä koostuu lähtökohtaisesti kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä,
päätöshuutokaupasta ja kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta.
Kaupankäyntiä edeltävässä jaksossa kello 9.00 ja kello 9.45 välisenä aikana toimeksiantoja voidaan tallentaa,
muuttaa tai poistaa. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy kello 10.00. Päivän avaukseen siirretään
automaattisesti pörssierälliset kaupankäyntiä edeltävän jakson aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo
olevat tarjoukset, joiden voimassaoloaika voi olla useita päiviä. Jatkuva kaupankäynti tapahtuu kello 10.00 ja 18.25
välisenä aikana. Jatkuva kaupankäynti alkaa jaksoittain välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, jolloin
ensimmäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti kyseisellä osakkeella alkaa.
Noin kymmenen minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määritetty, ja markkinakysyntään
perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 asti. Päivän päätöshuutokauppa alkaa kello 18.25 ja päättyy noin klo
18.30, jolloin määritetään päätöskurssit ja jolloin myös jatkuva kaupankäynti päättyy. Kaupankäynnin jälkeisen
jakson aikana kello 18.30 ja 19.00 välillä voidaan tallentaa vain osakkeiden sopimuskauppoja jälkipörssikauppoina
päivän kaupankäynnissä määräytyneeseen hintaan.
Kaupat selvitetään ensisijaisesti nettouttamalla ne keskusvastapuolena toimivan European Multilateral Clearing
Facilityn selvitysjärjestelmässä ja toteutetaan Euroclear Finland Oy:n automaattisessa selvitysjärjestelmässä
toisena (2.) pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T + 2), elleivät osapuolet ole toisin sopineet.
Kaupankäynti arvopapereilla Nasdaq Helsingissä ja kauppojen selvitys Euroclear Finland Oy:ssä tapahtuu
euroissa, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen tikkivälitaulukosta ja on
alimmillaan 0,0001 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa.
Arvo-osuusjärjestelmä
Yleistä
Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet
liikkeeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa
kauppapaikoilla, on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon.
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Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen.
Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa arvopaperikeskuksena toimii tämän
Listalleottoesitteen päivämääränä Euroclear Finland Oy. Euroclear Finland Oy ylläpitää arvo-osuusrekisteriä
muun muassa oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finland Oy:n rekisteröity
osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki.
Suomalaisessa arvopaperikeskuksessa on pidettävä liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakasluetteloita arvoosakkeenomistajista. Arvopaperikeskuksilla ei ole arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) mukaan
velvollisuutta tarjota osakkeenomistajille maksuttomia, liikkeeseenlaskijoiden kustantamia arvo-osuustilejä, mutta
arvopaperikeskus voi tarjota tällaisia maksuttomia liikkeeseenlaskijoiden kustantamia tilejä vapaaehtoisen
liiketoimintapäätöksen perusteella. Euroclear Finland Oy tarjoaa 21.6.2017 voimaan tulleessa arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (348/2017) säädetyn siirtymäajan aikanaarvoosuustilipalveluita osakkeenomistajille, jotka ovat avanneet tilit ennen kyseisen lain voimaantuloa, jolloin arvoosuustilien pitämisestä johtuvista Euroclear Finland Oy:n perussäilytyskuluista vastaavat pääasiassa kyseisten
arvo-osuuksien liikkeeseenlaskijat. Tilinhoitajayhteisöt, jollaisina toimivat muun muassa pankit,
sijoituspalveluyritykset ja arvopaperikeskuksen valtuuttamat selvitysosapuolet, hallinnoivat arvo-osuustilejä sekä
tekevät kirjauksia niille.
Rekisteröintimenettely
Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili
tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaisella
osakkeenomistajalla ei ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä suomalaisessa arvoosuusjärjestelmässä. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan
Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä.
Tilinhoitajayhteisö vahvistaa kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tili-ilmoituksen kaikista arvo-osuustileille
tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden
päättyessä.
Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin
kohdistuvien oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin
varoja, sekä tieto tilinhoitajayhteisöstä, jonka hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvoosuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset.
Mahdollisesta hallintarekisteröidystä tilistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland Oy ja kaikki
tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Yhtiöllä on kuitenkin
velvollisuus pitää osakasluettelo jokaisen nähtävänä yhtiön pääkonttorissa tai, yhtiön osakkeiden kuuluessa arvoosuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä
saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröidyistä arvopaperiomistajista.
Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä
ja laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen
virheellisestä kirjauksesta ja mikäli asianomainen tilinhoitajayhteisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on
tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finland Oy:n lakisääteisestä kirjausrahastosta.
Kirjausrahaston pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden (5)
viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon
keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston
varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin
enintään 25 000 euroa. Kirjausrahasto on velvollinen korvaamaan samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja
enintään 10 miljoonaa euroa.
Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti
Suomen lain mukaan muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajayhteisön (tai
arvopaperikeskuksen hyväksymän ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta
hallintarekisteröinnin hoitajana. Suomalaisten osakkeenomistajien hallintarekisteröinti ulkomailla voi olla
mahdollista joissain tapauksissa EU:n arvopaperikeskusasetuksen ((EU) N:o 909/2014) tai muun EU-sääntelyn
perusteella, tai jos suomalainen yhtiö laskee osakkeita liikkeeseen toisessa EU-maassa. Hallintarekisteröityjen
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osakkeiden omistajilla on oikeus osinkoihin sekä kaikkiin nimiinsä rekisteröityihin osakkeisiin liittyviin
merkintäoikeuksiin, taloudellisiin oikeuksiin ja hallinnoimisoikeuksiin. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet
omiin nimiinsä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa
ilmoitettavana ajankohtana, jonka osakeyhtiölain mukaan täytyy olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen
ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden,
mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien arvopapereiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi
ei ole tiedossa, on hallintarekisteröinnin hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan ilmoitettava vastaavat tiedot
todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei
todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen luonnollinen tai oikeushenkilö.
Euroclear Finland Oy:n välittäjänä toimivan Euroclear Bank, S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla
suomalaisilla omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat
voivat siten säilyttää Nasdaq Helsingissä noteerattuja osakkeitaan Euroclear Bank, S.A./N.V.:ssä ja
Clearstreamissä olevilla tileillä.
Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään mutta jolla ei ole
arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili tilinhoitajayhteisön kautta sekä euromääräinen pankkitili
Suomessa.
Sijoittajien korvausrahasto
Suomen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia
ovat sellaiset liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit.
Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella
ammattimainen sijoittaja. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia.
Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka eivät
tarjoa vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin
järjestämistä, on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien
ja erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin
tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa.
Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammattimaisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia
hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa. Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä
sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien sijoituspäätöstensä seurauksista.
Luottolaitosten tallettajille korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa saamiset 100 000 euroon asti
talletussuojarahaston varoista. Tallettajan varat ovat joko talletussuojarahaston tai korvausrahaston piirissä, joten
samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa.
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VEROTUS
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan
verolainsäädäntöön. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti.
Yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen
verolainsäädäntöä. Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä oman veroasiantuntijansa puoleen saadakseen tietoja
Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista Listautumisannin sekä Osakkeiden hankinnan, omistuksen tai
luovuttamisen osalta. Sellaisen sijoitusta harkitsevan henkilön, jonka verotukseen jonkin muun maan lainsäädäntö
saattaa vaikuttaa, tulisi ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten
selvittämiseksi.
Suomen verotus
Seuraavassa esitetään kuvaus niistä olennaisista tuloveroseuraamuksista, joilla saattaa olla merkitystä
Listautumisannin kannalta. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin
henkilöihin ja osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osingonjakoon sekä Osakkeiden myynnistä saatavaan
luovutusvoittoon sovellettavaa Suomen verolainsäädäntöä.
Seuraavassa ei käsitellä sellaisia Osakkeiden omistajien tai haltijoiden erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät
muun muassa erilaisiin yritysjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin
yhteisöihin, tuloverosta vapautettuihin yhteisöihin taikka avoimiin tai kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa ei
myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.
Kuvaus perustuu:
tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen);
lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen);
lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); ja
varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen).
Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja
lausunnot, jotka ovat voimassa ja saatavilla tämän Listalleottoesitteen päivämääränä.
Kaikkiin yllämainittuihin kohtiin voi tulla muutoksia. Tällaiset muutokset voivat aiheuttaa muutoksia alla
kuvattuihin veroseuraamuksiin. Muutokset saattavat tulla voimaan myös takautuvasti.
Yleistä
Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti
verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia
verotetaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä
toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat kuitenkin rajoittaa
Suomen kansallisen verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon
verottamisen.
Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta
Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena, kunnes kolme vuotta on kulunut sen
vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole kyseisenä
verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien, verotetaan progressiivisen
veroasteikon mukaan. Pääomatuloa verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannalla. Kuitenkin, jos
pääomatulojen yhteismäärä ylittää 30.000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 34
prosenttia. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa
yhteisöverovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvolliset ovat Suomessa
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yhteisöverovelvollisia Suomessa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa tuloista. Yhteisöverokanta on tällä
hetkellä 20 prosenttia.
Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistukseen ja luovutukseen liittyvistä
veroseuraamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.
Osinkojen ja pääomanpalautusten verotus
Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (osakeyhtiölain 13 luvun 1 pykälän 1 momentti) tuloverolain 33 a
pykälän 2 momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”) verotetaan
osingonjakona. Näin ollen seuraavassa kuvattu soveltuu myös varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta.
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt
Luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30
prosentin verokannan mukaisesti (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30.000
euroa, on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa.
Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä
saamista osingoista 85 prosenttia on veronalaista elinkeinotuloa, jota verotetaan osittain ansiotulona
progressiivisen veroasteikon mukaan ja osittain pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin
34 prosenttia verokannan mukaan pääomatulon määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuodessa), ja loput 15
prosenttia on verovapaata tuloa.
Osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille
henkilöille maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta
osingosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä hyvitetään osakkeenomistajan saaman
osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Yleisesti verovelvollisen on tarkistettava esitäytetystä
veroilmoituslomakkeesta verovuonna saamansa osinkotulot ja tarvittaessa korjattava osinkotulojen ja
ennakonpidätysten oikea määrä veroilmoitukseen.
Suomalaiset osakeyhtiöt
Osingot, joita Noteerattu Yhtiö saa toiselta Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos
osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja
eläkelaitoksilla voi olla tässä yhteydessä tarkoitettua sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista on
verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loput 25 prosenttia verovapaata tuloa.
Osingot, joita suomalainen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 100
prosenttisesti verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin julkisesti noteeraamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään 10
prosenttia osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko verovapaata
edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat
osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia loppuosan
ollessa verovapaata tuloa.
Rajoitetusti verovelvolliset
Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle osakkeenomistajalle maksamasta osingosta peritään vero
lopullisena lähdeverona osingon maksajan toimesta osingon suorittamisen yhteydessä. Rajoitetusti verovelvollisen
luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 30 prosenttia ja rajoitetusti
verovelvollisen yhteisön saamasta osingosta menevän lähdeveron määrä on 20 prosenttia, ellei soveltuvassa
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyssä sopimuksessa toisin määrätä.
Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa tuloverosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen
soveltamisalaan kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävää lähdeveroprosenttia on alennettu.
Seuraavassa on esitetty esimerkkejä lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja kyseisen valtion välillä tehdyn
verosopimuksen perusteella yleensä sovelletaan portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15
prosenttia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Iso-Britannia 0 prosenttia, Italia 15
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prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, Norja 15 prosenttia, Ranska 0
prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 prosenttia ja Yhdysvallat 15
prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. Tuloverosopimusten mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä
alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhtiö, joka omistaa tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhtiöstä (yleensä
vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta tai äänistä). Soveltuvan tuloverosopimuksen
mukaista alennettua lähdeveroprosenttia käytetään, jos osingon saaja esittää osingon maksajalle edellytetyn
selvityksen tuloverosopimuksen soveltumisesta.
Kun hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistaja on oikeutettu osinkoon, osinkoja maksava suomalainen
yhtiö maksaa osingon omaisuudenhoitajalle, joka välittää maksetut osingot osakkeenomistajille. Jos
hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetun osingon saaja asuu tuloverosopimusvaltiossa, osingosta peritään
soveltuvan tuloverosopimuksen mukainen lähdevero, kuitenkin aina vähintään 15 prosenttia, mikäli maksaja
(osinkoa jakava yhtiö tai suomalainen säilytysyhteisö) on varmistanut riittävän huolellisesti, että kyseisen
tuloverosopimuksen ehdot soveltuvat hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistajaan. Jos
tuloverosopimuksen mukainen lähdevero on alhaisempi kuin 15 prosenttia, liikaa peritty lähdevero voidaan hakea
palautettavaksi samassa yhteydessä kun esitetään tarvittavat tiedot osingon saajan kansalaisuudesta ja
henkilöllisyydestä. Tämä merkitsee sitä, että hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta peritään
verosopimuksen mukainen tai aina vähintään 15 prosentin lähdevero ilman perusteellista selvitystä todellisesta
osingonsaajasta. Tällainen menettely kuitenkin edellyttää, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty
Verohallinnon pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, jonka kanssa Suomella on
tuloverosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella omaisuudenhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajayhteisön
kanssa sopimus osakkeiden säilyttämisestä. Tällaisessa sopimuksessa ulkomaisen omaisuudenhoitajan on muun
muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio tilinhoitajayhteisölle ja antamaan tarvittaessa
lisätietoja veroviranomaisille. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta
osingosta peritään rajoitetusti verovelvolliselta luonnolliselta henkilöltä 30 prosentin lähdevero ja rajoitetusti
verovelvolliselta yhteisöltä 20 prosentin lähdevero.
EU:n jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt
Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuville
ja kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU), sellaisena kuin se on muutettuna
neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU, 2 artiklan mukaisille yhteisöille, jotka välittömästi omistavat
vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.
Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset yhteisöt
Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita
tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se
maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.
Lähdeveroa ei peritä Suomessa suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista,
jos (i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU sellaisena kuin se on
muutettuna neuvoston direktiivillä 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse
pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2376,
tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan
kotivaltiota; ja (iii) osinkoa saava yhteisö vastaa tuloverolain 33 d pykälän 4 momentissa tai elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 a pykälässä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi kokonaan verovapaa,
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle (katso edellä ”Suomalaiset osakeyhtiöt”); ja
(v) osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman todistuksen), että lähdeveroa
ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan kaksinkertaisen
verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen perusteella.
Jos osinkoa maksetaan ulkomaiselle yhteisölle, joka täyttää edellä kohdassa (iii) esitetyt edellytykset ja jonka
kotipaikka on edellä kohdissa (i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa, mutta maksettava osinko olisi
ainoastaan osittain verovapaata, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle (katso edellä –
”Suomalaiset osakeyhtiöt”), maksettavasta osingosta peritään Suomessa lähdevero (katso edellä ” – Rajoitetusti
verovelvolliset”), mutta lähdeveroprosentti on tällaisten osinkojen osalta alennettu 15 prosenttiin (20 prosentin
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sijaan). Siten, lukuun ottamatta emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettuja yhteisöjä, jotka täyttävät verovapauden
edellytykset omistamalla välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta
(katso edellä ” – EU:n jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt”), mikäli osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön
osakkeet kuuluvat osinkoa saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen, sovelletaan 15 prosentin lähdeverokantaa.
Sovellettavasta kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdystä sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero
voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia (katso edellä ” – Rajoitetusti verovelvolliset”).
Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt
Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao.
henkilön pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ” – Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin
Suomessa yleisesti verovelvollisia verotetaan (katso edellä ” – Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”),
edellyttäen kuitenkin, että (i) osinkoa saavan henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta
yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU,
sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2014/107/EU direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä
osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä
(EU) 2015/2376, tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee
osingonsaajan asuinvaltiota; ja (iii) osingonsaaja antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisten antaman
todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa
soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen perusteella.
Luovutusvoittoverotus
Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt
Osakkeiden myynnistä (muuten kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä) syntynyt luovutusvoitto tai tappio verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta
vähennyskelpoisena luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan
(kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30.000 euroa on vero ylimenevästä määrästä
34 prosenttia). Jos osakkeiden luovutus kuitenkin liittyy myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen
(elinkeinotulolähteeseen), osakkeiden luovutusvoiton katsotaan kuuluvan myyjän yritystuloon, joka jaetaan
tuloverolain säännösten mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen asteikon mukaan ja pääomatulona 30
prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30.000 euroa
on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia).
Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä
aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää
verotuksessa hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on
omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään
todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän
hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää erikseen myyntihinnasta.
Yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vähentää arvopaperien, kuten Osakkeiden, luovutuksesta
mahdollisesti aiheutuneet tappiot ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja
toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. Luovutustappiota ei
oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää kyseiselle verovuodelle. Näin ollen tappiot eivät
myöskään vaikuta ansiotuloverosta vähennettävän alijäämähyvityksen määrään.
Yllä esitetystä huolimatta, yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön saama omaisuuden luovutusvoitto, kuten
Osakkeista saatu luovutusvoitto, ei ole kuitenkaan verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden
yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1.000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on
verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole verovähennyskelpoinen, jos
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1.000 euroa ja kaiken
kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1.000 euroa.
Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on lisättävä esitäytettyyn veroilmoitukseen tiedot
kalenterivuonna tapahtuneista arvopapereiden (kuten Osakkeiden) luovutuksista.
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Suomalaiset osakeyhtiöt
Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa.
Osakkeet voivat olla osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla
tässä yhteydessä sijoitusomaisuutta) tai rahoitusomaisuutta. Osakkeiden luovutusten ja arvonalentumisten
verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat olla myös osakeyhtiön muun
toiminnan tulolähteen omaisuutta. Tuloverolain säännöksiä sovelletaan luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun
toiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta.
Osakkeiden myyntihinta on pääsääntöisesti osa suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden
hankintameno on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa osakkeiden luovutuksen yhteydessä.
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä suomalaisen osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot
ovat verovapaita. Muuta kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama luovutusvoitto
elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa
syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) verovelvollinen on omistanut
yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään
10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin omistettuihin
osakkeisiin; (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka
toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena
oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai yhtiö, jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa
tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan
verosopimuksen. Lisäksi oikeuskäytännössä on asetettu verovapaan osakkeiden luovutuksen edellytykseksi muun
muassa toiminnallinen yhteys osakkeita luovuttavan yhtiön ja osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä.
Jos yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain
käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana
vuonna. Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio
voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä seuraavana vuonna yleisten
tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti. Mikäli luovutustappio kuuluu muun toiminnan tulolähteeseen,
osakkeiden luovutuksesta syntynyt tappio vähennetään muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden
luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.
Rajoitetusti verovelvolliset
Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden
myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa ja
soveltuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän
toimipaikan omaisuudeksi tai luovutuksen kohteena olevan yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia
muodostuu yhdestä tai useammasta Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä.
Varainsiirtoverotus
Osakkeiden liikkeeseen laskemisen ja merkinnän yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa. Julkisen kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden luovutuksesta kiinteää rahavastiketta vastaan ei pääsääntöisesti peritä Suomessa
varainsiirtoveroa. Varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena
sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys
tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty
kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos luovutuksessa on luovutuksensaajan
välittäjänä tai kaupan toisena osapuolena muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys, suomalainen luottolaitos
taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori,
varainsiirtoverovapauden edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen
Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta
verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisen vuosi-ilmoituksen.
Verovapaus ei koske pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta eikä luovutusta, jossa vastike
muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta, eikä eräitä muita varainsiirtoverolaissa määriteltyjä luovutuksia.
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Oikeuskäytännössä on katsottu, että osakehankinnan vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta, ja on
näin ollen varainsiirtoveron alainen, myös silloin, kun avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän mukainen palkkio
maksetaan rahana ja palkkion saaja velvoitetaan ostamaan Noteeratun Yhtiön osakkeita osalla rahapalkkiosta.
Muista kuin yllä mainitut edellytykset täyttävistä osakkeiden luovutuksista ostaja on velvollinen maksamaan
varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta (varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden
osakkeiden luovutuksiin sovelletaan 2,0 prosentin verokantaa). Jos ostaja tällaisessa tilanteessa ei ole Suomessa
yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETAvaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, on myyjän perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan välittäjänä
on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos tai ulkomaisen arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen
Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen
tämän puolesta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka
ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan
suomalainen sivuliike, ei osakeluovutuksesta peritä Suomessa varainsiirtoveroa (pois lukien laissa määriteltyjen
kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset). Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän
kuin kymmenen euroa.
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LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN
Järjestämissopimus
Yhtiön, Päämyyjien ja Järjestäjien odotetaan solmivan arviolta 28.9.2017 Listautumisantia koskevan
järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”). Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen
ja Päämyyjät sitoutuvat myymään Tarjottavia Osakkeita Järjestäjien hankkimille merkitsijöille tai ostajille, ja
mikäli tämä ei toteudu, Järjestäjille, ja kukin Järjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä,
hankkimaan merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville Osakkeille ja mikäli tämä ei toteudu, merkitsemään tai ostamaan
alla kunkin Järjestäjän nimen kohdalla ilmoitetun prosentuaalisen osuuden kaikista Tarjottavista Osakkeista.
Prosentuaalinen osuus
Tarjottavista Osakkeista
40,4
40,4
15,2
4,0
100,0

Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori
Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori
Deutsche Bank AG, London Branch
OP Yrityspankki Oyj
Yhteensä

Muut Myyjät ovat antaneet Danske Bankille (Järjestäjien puolesta) osakemyyntisitoumukset
(”Osakemyyntisitoumukset”), joiden nojalla he ovat sitoutuneet myymään Tarjottavia Osakkeita
Listautumisannissa.
Järjestämissopimuksen mukaan Järjestäjien velvollisuuksiin hankkia merkitsijöitä tai ostajia Tarjottaville
Osakkeille, tai mikäli tämä ei toteudu, ostaa niitä itse, sovelletaan tiettyjä ehtoja. Pääjärjestäjät voivat
Järjestämissopimuksen mukaan irtautua näistä velvollisuuksista (omasta ja Järjestäjien puolesta) tietyissä
olosuhteissa, kuten ylivoimaisen esteen sattuessa. Jos Pääjärjestäjät päättävät irtautua Järjestäjien sitoumuksista,
Listautumisanti voidaan peruuttaa, eikä Tarjottavia Osakkeita siinä tapauksessa toimiteta. Mikäli Listautumisantia
ei toteuteta, Osakemyyntisitoumukset päättyvät niiden ehtojen mukaisesti.
Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö ottaa Järjestäjien puolesta vastattavakseen tietyt vastuut.
Lisäosakeoptio
Treman ja Silavanon odotetaan antavan Danske Bankille Vakauttamisjärjestäjänä lisäosakeoption, joka on
käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (arviolta 29.9.2017 ja
28.10.2017 välinen ajanjakso (Vakauttamisaika)), ostaa enintään 5 538 000 Lisäosaketta yksinomaan mahdollisten
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä. Lisäosakkeet vastaavat noin 7,1 prosenttia
Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee
liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta
olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa).
Vakauttaminen
Osakeannin jälkeen Vakauttamisjärjestäjä saattaa Vakauttamisaikana toteuttaa, mutta ei ole velvollinen
toteuttamaan, toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan.
Vakauttamisjärjestäjä voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää suuremman määrän Osakkeita,
jolloin syntyy lyhyt positio. Lyhyt positio on katettu, mikäli se ei ylitä Lisäosakkeiden määrää.
Vakauttamisjärjestäjä voi sulkea katetun lyhyen position käyttämällä Lisäosakeoption ja/tai ostamalla Osakkeita
markkinoilta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa lyhyen position kattamiseksi, Vakauttamisjärjestäjä voi
ottaa huomioon muun muassa Osakkeiden markkinahinnan suhteessa Lopulliseen Tarjoushintaan.
Listautumisannin yhteydessä Vakauttamisjärjestäjä voi myös ostaa Osakkeita markkinoilta tai tehdä niitä koskevia
ostotarjouksia Osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai ylläpitää Osakkeiden
markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin hintatasoihin nähden tai estää tai viivyttää Osakkeiden
markkinahinnan laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan saa toteuttaa Lopullista Tarjoushintaa
korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja se voi
keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. Vakauttamisjakson päätyttyä Vakauttamisjärjestäjä tai Yhtiö
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Vakauttamisjärjestäjän puolesta julkistaa lainsäädännön tai muiden sovellettavien säännösten edellyttämät tiedot
vakauttamisesta.
Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ja komission delegoitua asetusta (EU)
2016/1052
Markkinoiden
väärinkäyttöasetuksen
täydentämisestä
takaisinosto-ohjelmiin
ja
vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.
Vakauttamisjärjestäjän, Treman ja Silavanon odotetaan solmivan selvittämiseen ja vakauttamiseen liittyvän
osakelainaussopimuksen arviolta 28.9.2017. Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa
Lisäosakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän Osakkeita lainaksi kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet
Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita osakelainaussopimuksen mukaisesti,
sen on palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Tremalle ja Silavanolle.
Luovutusrajoitukset (Lock-up)
Yhtiön ja Päämyyjien odotetaan sopivan, ja Muut Myyjät ovat sopineet, että ne eivät ilman Pääjärjestäjien (Yhtiön
ja Päämyyjien osalta) tai Danske Bankin (Muiden Myyjien osalta) antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta
ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta laske liikkeeseen, tarjoa, kiinnitä, panttaa, myy,
sitoudu myymään, myy optiota tai oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota, oikeutta tai
warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai julkista tällaista toimea) suoraan tai välillisesti Osakkeita
tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa Osakkeiksi, tai tee
mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät
kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien
toimituksella, käteisellä tai muutoin, taikka toimita Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta toteuttaa tällaista
toimenpidettä. Yhtiön luovutusrajoitukset eivät sovellu tässä Listalleottoesitteessä kuvattuihin palkitsemis- tai
kannustinjärjestelmiin ja Muiden Myyjien luovutusrajoituksille on tiettyjä soveltamispoikkeuksia.
Yhtiön johtoryhmän odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyjien luovutusrajoitussitoumuksia tietyin poikkeuksin
vastaavat luovutusrajoitussitoumukset, jotka päättyvät 360 päivän kuluttua Listautumisesta.
Myyjien luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä noin 50,8 prosenttia Osakkeista Listautumisannin
jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 43,7 prosenttia) olettaen, että Myyjät myyvät
enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden
määrä on laskettu olettaen, että Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa).
Merkintäsitoumukset
Ankkurisijoittajat ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia. Ankkurisijoittajat ovat kukin
erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Lopulliseen Tarjoushintaan seuraavasti:
Swedbank Robur Fonder AB, 6 086 956 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 4 017 391
Tarjottavaa Osaketta;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 3 043 478 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio
2 008 695 Tarjottavaa Osaketta;
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, 2 683 500 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio
1 771 110 Tarjottavaa Osaketta;
Skandia Fonder AB, 1 446 500 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 954 690 Tarjottavaa Osaketta;
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, 2 608 695 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 721 738
Tarjottavaa Osaketta;
Aktia Varainhoito Oy Aktia Rahastoyhtiö Oy:n puolesta ja Aktian rahastojen salkunhoitajana, 2 609 000
Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio 1 721 940 Tarjottavaa Osaketta; ja
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Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 1 739 130 Tarjottavaa Osaketta, vähimmäisallokaatio
1 147 825 Tarjottavaa Osaketta.
Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että (i) Lopullinen Tarjoushinta ei ylitä
11,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta/Alustavan hintavälin ylärajaa], (ii) Ankkurisijoittajille allokoidaan vähintään
yllä esitetty Tarjottavien Osakkeiden vähimmäisallokaatio, (iii) Yhtiö kerää Osakeannilla noin 30 miljoonan euron
bruttovarat ja (iv) Listautuminen toteutetaan niin, että ensimmäinen kaupankäyntipäivä Osakkeilla Nasdaq
Helsingissä on viimeistään 31.10.2017. Mikäli merkintäsitoumusten ehdot eivät täyty, Ankkurisijoittajilla ei ole
velvollisuutta merkitä Tarjottavia Osakkeita.
Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta
merkintäsitoumuksistaan, ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tullaan tekemään Lopulliseen Tarjoushintaan.
Muut asiat
Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskun tai merkinnän yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät
palveluhinnastojensa mukaiset maksut ja palkkiot arvo-osuustilin ylläpidosta ja Osakkeiden säilyttämisestä.
Myyntiosakkeet myydään Osakkeiden kaupankäynnin alkamisen yhteydessä Nasdaq Helsingin pre-listalla, eikä
varainsiirtoveroa odoteta perittävän tällaisista luovutuksista. Mikäli varainsiirtovero tulisi maksettavaksi, Myyjät
maksavat Myyntiosakkeiden luovutuksesta perittävän varainsiirtoveron.
Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin
pörssilistalle. Tarjottavien Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listalla arviolta
29.9.2017 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 3.10.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”ROVIO” ja
ISIN-tunnus FI4000266804.
Yleisöannissa merkityt tai ostetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.9.2017.
Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 3.10.2017 Euroclear
Finland Oy:n kautta. Kaikki Osakkeilla ennen toimitusta tehtävät kaupat ovat osapuolten yksinomaisella vastuulla.
Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 26.9.2017 kello 16.00. Instituutioannin
merkintäaika alkaa 18.9.2017 kello 10.00 ja päättyy 28.9.2017 kello 12.00. Merkintäaika voidaan keskeyttää tai
sitä voidaan jatkaa Listautumisannin ehtojen mukaisesti. Mikäli Järjestämissopimus puretaan, kaikki
Listautumisannissa saadut rahasuoritukset palautetaan sijoittajille ilman korkoa.
Osakeannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä kasvaa enintään 78 239 627 Osakkeeseen (olettaen, että
Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin alimmassa kohdassa (eli 10,25 euroa Tarjottavalta Osakkeelta)
ja että Yhtiö kerää bruttovaroja enintään 30 miljoonaa euroa).
Listautumisannin yhteydessä Järjestäjät ja niiden lähipiiriin kuuluvat sijoittajat voivat ottaa Tarjottavia Osakkeita
omaan lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä Tarjottavia Osakkeita omaan
lukuunsa, ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita muutoin kuin Listautumisannin yhteydessä, aina
kulloinkin sovellettavan lain mukaisesti. Järjestäjät eivät aio julkistaa kyseisten sijoitusten tai transaktioiden
laajuutta, jollei laki tai määräys niitä siihen velvoita.
Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ja myynti toteutetaan (a) Yhdysvalloissa Järjestäjien toimesta
myyntiagenttiensa välityksellä vain tahoille, jotka ovat Järjestäjien kohtuullisen arvion mukaan Rule 144A säännöksen mukaisia hyväksyttyjä institutionaalisia sijoittajia (qualified institutional buyers, QIBs), tai muun
soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen nojalla ja (b)
Yhdysvaltojen ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti, ja (c) Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa
Yleisöannissa. Kaikki Tarjottavien Osakkeiden myyntitarjoukset Rule 144A -säännöksen nojalla tai muiden
soveltuvien Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevien poikkeusten nojalla tehdään
Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalain mukaisesti rekisteröityjen arvopaperivälittäjien toimesta. Osakkeita
(mukaan lukien, selvyyden vuoksi, Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään
Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä näin
ollen saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten määritelty
Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain Arvopaperilain
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mukaisesti tai muun Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia koskevan poikkeuksen nojalla tai
muutoin liiketoimissa, joihin Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja noudattaen
mitä tahansa soveltuvaa Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakia. Tässä kappaleessa käytetyillä termeillä on niille
Regulation S- ja Rule 144A -säännöksissä määritellyt merkitykset.
Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ja myynti Yhdysvalloissa tapahtuu ainoastaan Järjestäjien lähipiiriin
kuuluvien soveltuvien rekisteröityjen arvopaperivälittäjien toimesta.
Suomen, Ruotsin ja Tanskan ulkopuolella ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimia Tarjottavien Osakkeiden
julkisen tarjoamisen, tai tämän Listalleottoesitteen tai Yhtiöön tai Tarjottaviin Osakkeisiin liittyvän materiaalin
hallussapidon, levittämisen tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joissa vaaditaan toimenpiteitä
näiden toimien sallimiseksi. Näin ollen Tarjottavia Osakkeita ei saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, eikä
tätä Listalleottoesitettä tai muuta Tarjottaviin Osakkeisiin liittyvää tarjoamista koskevaa materiaalia tai mainoksia
saa levittää tai julkaista missään maassa tai lainkäyttöalueella tai sellaisesta käsin muutoin kuin kyseisen maan tai
lainkäyttöalueen soveltuvia sääntöjä ja määräyksiä noudattaen.
Yhtiö ja Päämyyjät sitoutuvat Järjestämissopimuksessa, ja Muut Myyjät ovat sitoutuneet
Osakemyyntisitoumuksissa, maksamaan Järjestäjille Listautumisannin yhteydessä tarjotuista palveluista
järjestämispalkkion, joka määritellään Tarjottavista Osakkeista saatujen bruttovarojen perusteella sisältäen
Lisäosakeoption mukaisesti myydyt Lisäosakkeet. Vastuu järjestämispalkkion suorittamisesta jakautuu Myyjien
ja Yhtiön välillä perustuen Yhtiön ja kunkin Myyjän saamaan osuuteen Tarjottavista Osakkeista saaduista
bruttovaroista. Yhtiö ja Myyjät voivat lisäksi Yhtiön ja Treman harkinnan mukaan maksaa Järjestäjille
kannustinpalkkion. Osakemyynnin yhteydessä Myyjien maksettaviksi tulevien palkkioiden ja kulujen yhteismäärä
on noin 8,6 miljoonaa euroa laskettuna Alustavan Hintavälin keskihinnalla ja Myyntiosakkeiden
enimmäismäärällä olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä. Yhtiön johto arvioi, että Listautumisannin yhteydessä
Yhtiön maksettavaksi maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen yhteismäärä on noin 3,4 miljoonaa euroa
olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 2 758 621 Uutta Osaketta (Uusien Osakkeiden määrä on laskettu olettaen,
että Lopullinen Tarjoushinta olisi Alustavan Hintavälin keskikohdassa).
Lopullinen Tarjoushinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja se on saatavilla
viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 29.9.2017. Ei voi olla varmuutta siitä, että Osakkeille
muodostuu aktiivinen kaupankäyntimarkkina julkisessa kaupankäynnissä tai ettei Osakkeiden markkinahinta laske
Lopullisen Tarjoushinnan alapuolelle. Katso ”Riskitekijät – Osakkeisiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä –
Osakkeiden markkinahinta ja likviditeetti saattavat vaihdella merkittävästi”.
Järjestäjät ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tehneet liiketoimia ja tarjonneet investointi- ja
liikepankkipalveluita sekä muita palveluita Yhtiölle, Päämyyjille ja kunkin lähipiiriin kuuluville tytäryhtiöille ja
lähipiirille, ja voivat toimia näin tulevaisuudessakin, minkä vuoksi ne voivat aika ajoin saada palkkioita ja
komissioita vastaavanlaisten palveluiden yhteydessä. Kaikki Järjestäjien tarjoamat palvelut, myös
Listautumisannin yhteydessä tarjotut, on tarjottu itsenäisenä palveluntarjoajana eikä luottamuksenvaraisessa
suhteessa Yhtiölle tai Päämyyjille. Katso ”Listautumisannin tausta ja syyt sekä varojen käyttö”.
Tietyillä Yhtiön hallituksen jäsenillä on omistukseen perustuvia intressejä tietyissä Myyjissä (Kaj Hed omistaa 40
prosenttia Tremasta ja käyttää siinä määräysvaltaa, Camilla Hed-Wilson omistaa 20 prosenttia Tremasta, Niklas
Zennström käyttää määräysvaltaa Atomicossa ja Mika Ihamuotila käyttää määräysvaltaa Muotitila Oy:ssä), ja näin
ollen heillä on intressi Listautumisannissa. Rovion johtoryhmällä ja tietyillä muilla avainhenkilöillä on
osakepalkkiojärjestelmästä johtuvia intressejä Listautumisannissa. Yhtiön tiedossa ei ole muita Listautumisannin
kannalta olennaisia intressejä.
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OIKEUDELLISET SEIKAT
Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Roviolle vastaa Roschier
Asianajotoimisto Oy sekä Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ja Järjestäjille White & Case LLP.
TILINTARKASTAJAT
Rovion emoyhtiön tilinpäätöksen ja Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksen 31.12.2016, 31.12.2015 ja
31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajaksi 31.12.2017 päättyneelle tilikaudelle on valittu
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.
TARKASTETTAVAT ASIAKIRJAT
Tämän Listalleottoesitteen liitteenä olevat Rovion yhtiöjärjestys, tilintarkastajan lausunto tulosennusteesta,
Rovion 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta IFRS-standardien mukaan laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös
sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta sekä avaavan IFRS-taseen
siirtymäpäivältä 1.1.2015, Rovion 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta suomalaisen tilinpäätösnormiston (FAS)
mukaisesti laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös, Rovion 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta suomalaisen
tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisesti laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös sekä IAS 34 -standardin
mukaisesti laaditut tilintarkastamattomat osavuositiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta
30.6.2016 päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevine vertailutietoineen ovat saatavilla tarkastusta varten
Listalleottoesitteen voimassaoloajan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.rovio.com/listautuminen. Kopiot
ovat saatavilla suomenkielisenä ja englanninkielisenä Rovion tiloissa osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo, kuten
myös Nasdaq Helsingin palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
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TILINPÄÄTÖSTIEDOT
Tilinpäätöstietojen sisällysluettelo
Rovio Entertainment Oyj:n konsernin osavuositiedot 30.6.2017 päättyneeltä kuuden kuukauden
jaksolta 30.6.2016 päättynyttä kuuden kuukauden jaksoa koskevine vertailutietoineen, sekä näitä
koskeva yleisluontoinen raportti

F-3

Rovio Entertainment Oyj:n 31.12.2106 päättyneeltä tilikaudelta kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2015
päättynyttä tilikautta ja 1.1.2015 tasetta koskevine vertailutietoineen, sekä tätä koskeva
tilintarkastuskertomus

F-37

Rovio Entertainment Oyj:n 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta suomalaisen tilinpäätösnormiston
(FAS) mukaisesti laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös, sekä tätä koskeva
tilintarkastuskertomus

F-115

Rovio Entertainment Oyj:n 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta suomalaisen tilinpäätösnormiston
(FAS) mukaisesti laadittu tilintarkastettu konsernitilinpäätös, sekä tätä koskeva
tilintarkastuskertomus

F-143

F-1

(Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.)

F-2

Rovio Entertainment Oy, puolivuotiskatsaus 6.9.2017

Rovion liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 94 prosenttia johtuen kärkipelien
suorituskyvyn parantumisesta sekä Angry Birds elokuvan tuotoista

Yhteenveto
Huhti-toukokuun 2017 tarkastelukauden kohokohdat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rovion liikevaihto kasvoi 94,0 prosenttia, 86,2 miljoonaan euroon (44,5 miljoonaa euroa)
Oikaistu käyttökate kasvoi 269 prosenttia, 31,6 miljoonaan euroon (8,6 miljoonaa euroa)
Käyttökate kasvoi 246,1 prosenttia, 29,7 miljoonaan euroon (8,6 miljoonaa euroa)
Liikevoitto kasvoi 14,1 miljoonaan euroon (6,1 miljoonaa euroa)
Tulos ennen veroja kasvoi 12,5 miljoonaan euroon (5,9 miljoonaa euroa)
Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa)
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa)
Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 30,6 miljoonaan euroon (-0,7 miljoonaa euroa)
Pelien globaali kvartaalitason ARPDAU kasvoi 6 senttiin (3 senttiä). Viiden suosituimman
pelin kvartaalitason ARPDAU kasvoi 11 senttiin (4 senttiä).
Games-segmentti julkaisi kaksi uutta peliä toisen kvartaalin aikana: Battle Bay 4.5.2017 ja
Angry Birds Evolution 15.6.2017

Tammi-kesäkuun 2017 tarkastelukauden kohokohdat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rovion liikevaihto kasvoi 94,3 %, 152,6 miljoonaan euroon (78,5 miljoonaa euroa)
Oikaistu käyttökate kasvoi 41,8 miljoonaan euroon (11,0 miljoonaa euroa)
Käyttökate kasvoi 263,3 %, 39,9 miljoonaan euroon (11,0 miljoonaa euroa)
Liikevoitto kasvoi 19,4 miljoonaan euroon (6,8 miljoonaa euroa)
Tulos ennen veroja kasvoi 17,2 miljoonaan euroon (5,6 miljoonaa euroa)
Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,05 euroa)
Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,05 euroa)
Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 35,7 miljoonaan euroon (2,7 miljoonaa euroa)
Pelien globaali kvartaalitason ARPDAU kasvoi 6 senttiin (3 senttiä). Viiden suosituimman
pelin kvartaalitason ARPDAU kasvoi 11 senttiin (4 senttiä).

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut
ovat tilintarkastamattomia.
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Tunnusluvut
Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Käyttökate-%
Oikaistu käyttökate
Oikaistu käyttökate-%
Liikevoitto
Liikevoittomarginaali, %
Tulos ennen veroja
Investoinnit
Käyttäjähankinnan kustannukset
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %
Omavaraisuusaste, %
Osakekohtainen tulos, euroa
Osakekohtainen tulos, laimennettu
euroa
Liiketoiminnan rahavirta, netto
Työntekijät (keskimäärin kaudella)

4-6/
2017
86,2
29,7
34,4%
31,6
36,7%
14,1
16,3%
12,5
2,1
15,1
30,8 %
-35,4%
71,6%
0,13
0,13

4-6/
2016
44,5
8,6
19,3%
8,6
19,3%
6,1
13,7%
5,9
5,1
2,8
3,7%
61,8%
0,06
0,06

Muutos,
(%)
94,0%
246,1%

1-6/
2016
78,5
11,0
14,0%
11,0
14,0%
6,8
8,6%
5,6
14,9
5,1
3,7%
61,8%
0,05
0,05

Muutos,
(%)
94,3%
263,3%

112,5%
112,5%

1-6/
2017
152,6
39,9
26,1%
41,8
27,4%
19,4
12,7%
17,2
5,8
31,5
30,8%
-35,4%
71,6%
0,18
0,18

267,2%
263,0%

191,7
35,4
18,5%
35,4
18,5%
16,9
8,8%
15,4
23,3
18,2
19,1%
-11,5%
64,1%
0,14
0,14

30,6
411

-0,7
480

-14,4%

35,7
434

2,7
480

1247,5%
-9,6%

22,8
476

269,0%
131,6%
111,6%
-58,4%
439,1%
-

281,2%
185,8%
205,0%
-60,9%
513,7%

2016

Laskentakaavat ja määritelmät on esitetty Tunnusluvut-osiossa.

Toimitusjohtaja Kati Levoranta kommentoi:
”Vuoden 2017 toinen neljännes osoitti peleihin keskittyvän strategiamme toimivuuden, mikä näkyi
liikevaihdon ja tuloksemme vahvana kasvuna. Toisen vuosineljänneksen aikana saatoimme myös
Rovion rakenteelliset muutokset loppuun ja siirryimme kuluttajatuotteissa ja animoiduissa
sisällöissä kohti entistä vahvempaa lisensointimallia, jossa toiminta- ja pääomakustannukset ovat
alhaisempia. Rakenteellisten muutosten hyödyt eivät kuitenkaan vielä näy vuoden 2017
ensimmäisen puoliskon vahvassa taloudellisessa kehityksessämme.
Kärkipeliemme avaintunnusluvut jatkoivat myönteistä kehittymistään, ja investoimmekin kasvuun
ja uusiin peleihin erittäin luottavaisin mielin. Rovion uusimmat pelit Battle Bay ja Angry Birds
Evolution julkaistiin toisella vuosineljänneksellä, ja ne ylsivät Rovion Games-liiketoimintayksikön
toistaiseksi vahvimpiin julkaisuvaiheen tunnuslukuihin, kuten korkeimpaan keskimääräiseen
liikevaihtoon päivittäistä aktiivista käyttäjää kohti.
Brand Licensing -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi vahvasti Angry Birds -animaatioelokuvan
tuottojen ansiosta. Toisella vuosineljänneksellä solmimme elokuva- ja televisiostudio Columbia
Pictures Industriesin kanssa lisensointi-, tuotanto- ja jakelusopimuksen liittyen syyskuussa 2019
julkaistavaksi suunniteltuun Angry Birds -elokuvan jatko-osaan.
Olen todella ylpeä Rovion henkilöstöstä: he ovat tehneet huippulaadukasta työtä läpi viime vuosien
muutosten ja näin mahdollistaneet vahvan kannattavan kasvumme vuoden 2017 ensimmäisellä
puoliskolla.”
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Markkinakatsaus
Mobiilipeliteollisuus on viihdemarkkinan nopeimmin kasvava osa; vuonna 2016 alan markkinakoko
oli Newzoon huhtikuu 2017 toimialaraportin mukaan 39 miljardia Yhdysvaltain dollaria mitattuna
loppukäyttäjämaksuista. Saman raportin mukaan mobiilipelimarkkinoiden arvioidaan kasvavan
vuonna 2017 46 miljardiin Yhdysvaltain dollariin tai 18 prosenttia vuodessa. Sensor Towerin, joka
on toinen toimialan tutkimusyritys, mukaan mobiilipelimarkkinoiden liikevaihto Applen App
Storessa ja Google Playssa oli 24,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoden 2017 ensimmäisinä
kuutena kuukautena, kasvaen 42 prosentin vuosivauhdilla.
Newzoon huhtikuun 2017 raportin mukaan maailmanlaajuisten markkinoiden arvioidaan kasvavan
14 prosentin vuotuista kasvua (compound annual growth rate, CAGR) vuosina 2016–2020, mikä
kasvattaa markkinakoon 65 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2020. App Annie, joka on toinen
toimialan tutkimus- ja pelidatayritys, arvioi peliteollisuuden markkinoiden ylittävän 105 miljardin
Yhdysvaltain dollarin vuonna 2021. Arvioidut kasvuprosentit vaihtelevat merkittävästi
markkinoittain, esimerkiksi kehittyneemmillä länsimaisilla markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja LänsiEuroopassa odotetaan 6,2 prosentin ja 7,1 prosentin vuotuista kasvua kullekin, kun taas Kiinassa
arvioidaan 17,4 prosentin vuotuista kasvua vuosina 2016–2020.
Mobiilipelien kilpailuasetelma jatkui kovana ja aktiivisena 2017 ensimmäisen puolivuotiskauden
aikana. Yhdysvaltain eniten tuottaneiden pelien listan kärkinimet jatkoivat vahvaa suoritustaan,
esimerkiksi Machine Zonen Game of War, Supercellin Clash of Clans ja Clash Royale sekä
Activision/King’s Candy Crush Saga jatkoivat kärkilistalla hyvällä menestyksellä. Uusia merkittäviä
pelijulkaisuja olivat Nintendon toisen mobiilipelin Fire Emblem Heroes helmikuussa 2017 ja Machine
Zonen ja Square Enixin yhteisprojekti Final Fantasy XV: A New Empire kesäkuussa 2017. Tencentin
Honor of Kingsin jatkoi hyvää menestystä maailmanlaajuisella eniten tuottaneiden pelien listalla.
Aasialaisen peliteollisuuden osuus kasvatti näkyvyyttään eniten tuottaneiden sovellusten joukossa,
sisältäen viisi peliä kymmenen eniten tuottaneen mobiilipelin joukossa ja kolme viiden parhaan
joukossa. Supercellin viimeisin julkaisu, Clash Royale, joka julkaistiin maaliskuussa 2016, ylitti 1
miljardia Yhdysvaltain dollaria elinajan bruttotuloissa helmikuussa 2017, alle 12 kuukaudessa sen
maailmanlaajuisesta lanseerauksesta maaliskuussa 2016 osoittaen miten nopeasti alalla uudet
julkaisut voivat noustaa kärkilistoille.
Lähteet: App Annie, Newzoo, Sensor Tower

Liikevaihto
Toinen neljännesvuosi
Toisen neljännesvuoden aikana Rovion liikevaihto kasvoi 94 prosentilla verrattuna viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon ja nousi 86,2 miljoonaan euroon (44,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvu
johtui pääosin Rovion tärkeimpien pelien jatkuneesta vahvasta monetisaatiosta ja niihin liittyvistä
käyttäjähankinnan investoinneista sekä toukokuussa 2016 julkaistun Angry Birds –elokuvan
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tuotoista. Toisen neljännesvuoden aikana Rovio julkaisi kaksi uutta peliä: Battle Bay’n toukokuussa
ja Angry Birds Evolutionin kesäkuussa. Battle Bay on Rovion ensimmäinen reaaliaikainen pelaajavastaan-pelaaja taistelupeli ja Angry Birds Evolution on roolipeli. Kummankin pelin osalta
tunnusluvut ovat olleet parhaita mitä Rovion peleissä on koskaan nähty lanseerauksen aikana.
Games-segmentin liikevaihto kasvoi 65 prosenttia, 61,3 miljoonaan euroon (37,2 miljoonaa euroa).
Games-segmentin kasvu on johtunut sekä maksavien käyttäjien lukumäärän kasvusta että kasvusta
liikevaihdossa maksavaa asiakasta kohden erityisesti kärkipelien osalta. Tunnuslukujen hyvä
kehittyminen johtuu pääsääntöisesti pelien sisäisten tapahtumien kehittämisestä, pelien uusista
ominaisuuksista sekä onnistuneesta käyttäjähankinnan kohdistamisesta.
Brand Licensing -segmentin liikevaihto kasvoi 242,6 prosenttia, 24,9 miljoonaan euroon (7,3
miljoonaa euroa). Liikevaihdosta 22,4 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) koostui Content
Licensing –yksikön liiketoiminnasta, josta suurin osa tulee Angry Birds -elokuvan tuotoista, ja 2,5
miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa) koostui Consumer Products –yksikön liiketoiminnasta.
Consumer Products-yksikön lasku toisen neljännesvuoden 2017 aikana johtuu Angry Birds -elokuvan
julkaisuajankohdasta toisen neljännesvuoden aikana (toukokuussa) vuonna 2016 ja siihen liittyvään
kuluttajatuotteiden myynnin voimakkaaseen hetkelliseen kasvuun. Kausiluonteisuus on osa
hahmopohjaisten kuluttajatuotteiden lisensointimarkkinoita, jossa tuotteiden kysyntä seuraa
merkittäviä brändiin liittyviä tapahtumia.
Ensimmäinen puolivuotiskausi
Ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017 Rovion liikevaihto kasvoi 94,3 prosenttia verrattuna viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja nousi 152,6 miljoonaan euroon (78,5 miljoonaa euroa).
Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Rovion tärkeimpien pelien jatkuneesta vahvasta monetisaatiosta
ja niihin liittyvistä käyttäjähankinnan investoinneista samoin kuin toukokuussa 2016 julkaistusta
Angry Birds -elokuvasta saaduista tuotoista.
Games-segmentin liikevaihto kasvoi 76,3 prosenttia, 117,9 miljoonaan euroon (66,9 miljoonaa
euroa).
Brand Licensing-segmentin liikevaihto kasvoi 197,8 prosenttia, 34,6 miljoonaan euroon (11,6).
Liikevaihdosta 29,4 miljoonaa euroa (2,5) koostui Content Licensing -liiketoiminnasta, josta suurin
osa johtui Angry Birds -elokuvan tuotoista ja 5,3 miljoonaa euroa (9,1) Consumer Products liiketoiminnasta.

Tulos
Toinen vuosineljännes
Toisena vuosineljänneksenä 2017 Rovion oikaistu käyttökate kasvoi 31,6 miljoonaan euroon (8,6
miljoonaa euroa) tai 36,7 prosenttiin (19,3 prosenttia) liikevaihdosta. Rovion käyttökate kasvoi 29,7
miljoonaan euroon (8,6 miljoonaa euroa) tai 34,4 prosenttiin (19,3 prosenttia) liikevaihdosta.
Käyttökatteen kasvu johtui Games-segmentin liikevaihdon kasvusta sekä Angry Birds -elokuvasta
saaduista tuotoista. Oikaistu käyttökate on oikaistu Brand Licensing -segmentin
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uudelleenjärjestelyyn liittyvillä kuluilla ensimmäisen ja toisen neljännesvuoden 2017 aikana.
Oikaistut erät olivat yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) toisen neljännesvuoden
aikana.
Rovion liikevoitto kasvoi 131,6 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, 14,1 miljoonaan euroon (6,1
miljoonaa euroa). Kasvuun vaikuttivat samat asiat kuin oikaistun käyttökatteen kasvussa.
Games-segmentin oikaistu käyttökate kasvoi 13,4 miljoonaan euroon (10,3 miljoonaa euroa). Brand
Licensing -segmentin oikaistu käyttökate kasvoi 20,7 miljoonaan euroon (0,9 miljoonaa euroa).
Brand Licensing -liiketoiminnan merkittävä käyttökatteen kasvu johtui Angry Birds –elokuvan
liikevaihdosta, mikä heijastuu suoraan käyttökatteeseen, sillä liikevaihtoon ei liity muita kuluja
elokuvan kehittämismenojen poistojen lisäksi.
Konsernin poistot olivat yhteensä 15,6 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), josta suurin osa
aiheutui Angry Birds -elokuvan poistoista, jotka tehtiin (55%) liikevaihdon suhteessa.
Konsernin nettotulos toisena vuosineljänneksenä oli 9,7 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa) ja
osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,06 euroa). Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa
(0,06 euroa).
Ensimmäinen puolivuotiskausi
Ensimmäisenä puolivuotiskautena 2017 Rovio oikaistu käyttökate kasvoi 41,8 miljoonaan euroon
(11,0 miljoonaa euroa) tai 27,4 prosenttiin (14,0 prosenttia) liikevaihdosta. Ensimmäisenä
puolivuotiskautena 2017 Rovion käyttökate kasvoi 39,9 miljoonaan euroon (11,0 miljoonaa euroa)
tai 26,1 prosenttiin (14,0 prosenttia) liikevaihdosta.
Rovion liikevoitto kasvoi 185,8 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, 19,4 miljoonaan euroon (6,8
miljoonaa euroa). Oikaistun käyttökatteen, käyttökatteen ja liikevoiton kasvu johtui samoista
tekijöistä kuin toisena neljännesvuotena.
Games-segmentin käyttökate kasvoi 22,4 miljoonaan euroon (16,8 miljoonaa euroa). Brand
Licensing -segmentin käyttökate kasvoi 22,4 miljoonaan euroon (-0,9 miljoonaa euroa). Brand
Licensing -liiketoiminnan kasvu johtui samoista tekijöistä kuin toisena neljännesvuotena.
Konsernin poistot olivat yhteensä 20,5 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa), josta suurin osa
aiheutui Angry Birds -elokuvan poistoista.
Konsernin nettotulos toisena vuosineljänneksenä oli 13,3 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa) ja
osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,05 euroa). Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa
(0,05 euroa).
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Rahoitus ja investoinnit
Toisella vuosineljänneksellä 2017 Rovio maksoi 8,3 miljoonan euron määräisen lainan lyhennyserän
Euroopan investointipankille. Toisen neljänneksen 2017 lopussa lainoja oli yhteensä 10,8 miljoonaa
euroa, josta 8,3 miljoonaa euroa on Euroopan investointipankin lainan kolmas ja viimeinen
lyhennyserä, joka maksetaan takaisin neljäntenä vuosineljänneksenä 2017.
Rovion investoinnit laskivat 2017 toisella neljänneksellä 2,1 miljoonaan euroon (5,1 miljoonaa
euroa) tai 58,4 prosenttia. Ensimmäisenä puolivuotiskautena kokonaisinvestoinnit olivat 5,8
miljoonaa euroa (14,9 miljoonaa euroa), joka vastaa 60,9 prosentin laskua.
Pelien investoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) toisella neljänneksellä ja ne
liittyivät ulkoiseen pelien kehitysprojekteihin. Brand Licensingin investoinnit olivat 0,8 miljoonaa
euroa (0,5 miljoonaa euroa) toisella vuosineljänneksellä koskien kahden lyhytanimaatiosarjan
tuotantoa, jotka viimeistellään vuoden 2017 loppuun menneessä.
Toisella vuosineljänneksellä 2017 Rovio allekirjoitti Columbia Pictures – elokuvajakelijan kanssa
lisenssisopimuksen koskien Angry Birds -elokuvan jatko-osan tuotantoa ja jakelua. Näin ollen Rovio
ei investoinut elokuviin enää toisella vuosineljänneksellä 2017. Toisella vuosineljänneksellä 2016
Angry Birds -elokuvaan liittyviä investointeja oli vielä 3,0 miljoonaa euroa.

Raportointisegmentit
Toisella vuosineljänneksellä 2017 Rovio otti käyttöön IFRS 8 -standardin ja määritteli
toimintasegmenteikseen Games, Brand Licensing ja Muut. Aiemmin Rovion liiketoiminta oli jaettu
kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Games, Licensing and merchandise ja Media.
Raportointisegmentti Brand Licensing on yhdistelmä aiemmista Licensing and merchandise ja Media
liiketoiminta-alueista. Games-segmentin rakenne on sama kuin aiemmin raportoitu. Muutsegmentti sisältää Hatch Entertainment -tytäryhtiön ja muihin segmentteihin kohdistamattomat
kulut.
Games-segmentti sisältää Rovion mobiilipeliliiketoiminnan, eli kaikki Angry Birds – ja muut IPmobiilipelit, jotka on kehitetty liiketoiminta-alueilla jaettavaksi mobiilisovelluskauppojen, kuten
Applen ja Googlen, kautta, ja joista Rovio saa liikevaihtoa loppukäyttäjän sovelluksen sisäsistä
ostoista ja peleihin sijoitetuista mainoksista.
Brand Licensing -segmentti koostuu kahdesta alayksiköstä, Consumer Products and Content
Licensing, jotka tuottavat rojalteihin perustuvaa liikevaihtoa lisensoimalla Angry Birds -brändiä
muissa tuotekategorioissa kuin mobiilipeleissä. Consumer Products -yksikkö koostuu
kuluttajatuotteista, kuten leluista ja vaatteista, ja paikkasidonnaisesta viihteestä, kuten
aktiviteettipuistoista. Content Licensing -yksikkö vastaa kirjoista ja sarjakuvista, animaatiosarjoista
ja elokuvista sekä muista digitaalisista tuotteista, jotka eivät ole mobiilipelejä. Rovion
liiketoimintamalli on yhdenmukainen kummallekin alayksikölle. Tällä tarkoitetaan sitä, että Rovio
lisensoi brandin lisenssinsaajalle kummassakin kategoriassa, kerää rojaltimaksuja, jotka perustuvat
lisenssinsaajan liikevaihtoon vaihtelevin prosenttiosuuksin ja sopimukset sisältävät tyypillisesti
vähimmäismaksun, joka maksetaan etukäteen sopimusajanjakson alussa tai sovittuina maksuerinä
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linsenssisopimuksen elinaikana. Tuotto- ja kustannusrakenne on myös samanlainen Rovion
näkökulmasta: Rovio kerää rojalteja, kirjaa myyntiedustajien ja jakelun kustannukset myytyjen
hyödykkeiden kustannuksiksi ja jäljelle jäävät kustannukset operatiivisiksi kuluiksi Brand Licensing organisaatiolta. Vaikka yhtiö on siirtynyt mediasisällössä täysimittaiseen lisenssimalliin, Rovio on
itse rahoittanut ja tuottanut animaatiosarjoja ja ensimmäisen Angry Birds -elokuvan, ja tähän
liittyneet kehitysmenot on aktivoitu taseeseen. Nämä menot poistetaan omaisuuserien
taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Ylin operatiivinen päätöksentekijä (Rovion hallitus) arvioi Brand Licensing -segmentin suorituskykyä
yhtenä kokonaisuutena. Segmentin Senior Vice President kohdistaa resurssit ja asettaa tavoitteet
oman harkintansa mukaisesti alayksiköille.
Muut-liiketoimintayksikkö sisältää Rovion 80-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Hatch
Entertainmentin
kulut
sekä
konsernin yhteiset
kulut, kuten
konserninjohdon,
immateriaalioikeuksien suojaamisen ja osakepohjaiset kannustinohjelmat sekä muut kulut, joita ei
ole kohdistettu suoraan liiketoimintayksiköille.
Raportoitavat taloudelliset segmenttikohtaiset tunnusluvut sisältävät segmenttien liikevaihdon,
joka koostui kokonaan ulkopuolisesta liikevaihdosta raportoitavalta kaudelta, käyttökatteen,
oikaistun käyttökatteen ja käyttöomaisuusinvestoinnit. Kokonaisvaroja ja -velkoja ei mitata ja
seurata segmenttitasolla. Lisäksi segmentit sisältävät segmenttikohtaisia tunnuslukuja, jotka ovat
merkityksellisiä vain kyseessä olevalle segmentille.

Games
Games-segmentti osoitti vahvaa kasvua ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017. Liikevaihto nousi
117,9 miljoonaan euroon (66,9 miljoonaa euroa) eli 76,3 prosenttia vuodessa. Vahva kasvu johtui
pääosin parantuneesta monetisaatiosta Rovion viidessä kärkipelissä ensimmäisen
vuosioneljänneksen aikana: Angry Birds 2, Angry Birds Blast, Angry Birds Friends, Angry Birds POP!
ja Nibblers, kun taas toisen vuosineljänneksen aikana uusi julkaisu Battle Bay syrjäytti Nibblersin
Rovion viiden kärkipelin joukosta. Rovion raportointikauden toinen uusi pelijulkaisu Angry Birds
Evolution julkaistiin kesäkuun 2017 puolessa välissä ja ylsi Rovion kärkipelien listalla jo sijalle vain
kahden viikon liikevaihdon jälkeen. Kärkipelien hyvä tunnuslukujen kehitys mahdollisti
käyttäjähankintainvestointien merkittävään lisäykseen 31,5 miljoonaan euroon tai 26,7 prosenttiin
Games-segmentin liikevaihdosta (5,1 miljoonaa euroa tai 7,7 prosenttia) mikä heijastuu Gamessegmentin liikevaihdon vahvassa kasvussa.
Games-segmentin käyttökate 2017 ensimmäisellä puolivuotiskaudella kasvoi 33,9 prosenttia 22,4
miljoonaan euroon (16,8 miljoonaa euroa) hyvän liikevaihdon kasvun ja hyvin kohdistetun
käyttäjähankintainvestointien johdosta.
Games-segmentin käyttöpääomainvestoinnit laskivat 2,4 miljoonaan euroon (3,9 miljoonasta
eurosta) ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017, mikä johtui Games-segmentin keskittymisestä
enemmän sisäisesti kehitettyihin peleihin 2017 ensimmäisellä puolivuotiskaudella ja täten
investoinnit ulkoisiin peliprojekteihin pienenivät.
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Miljoonaa euroa

4-6/
2017

4-6/
2016

Muutos,
(%)

1-6/
2017

1-6/
2016

Muutos,
(%)

2016

Liikevaihto

61,3

37,2

65,0%

117,9

66,9

76,3%

159,0

Oikaistu käyttökate

13,4

10,3

30,6%

22,5

16,8

33,9%

39,8

Käyttökate

13,5

10,3

30,6%

22,4

16,8

33,9%

39,8

15,1

2,8

440,8%

31,5

5,1

514,7%

18,2

24,6%

7,5%

-

26,7%

7,7%

-

11,5%

1,1

1,2

-8,2%

2,4

3,9

-38,5%

7,3

Käyttäjähankinnan
kustannukset
Käyttäjähankinnan
kustannusten osuus
liikevaihdosta, %
Investoinnit

Games- segmentin keskeiset tunnusluvut
Alla olevissa Games- segmentin keskeisissä tunnusluvuissa käytetään bruttomyyntiä
bruttoliikevaihdon sijaan. Bruttomyynti vastaa kalenterikuukauden aikaisia pelien sisäisiä ostoksia
ja mainosmyyntiä osto-/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei sisällä asiakassopimuksia,
myynnin jaksotuksia tai kirjanpidollisia oikaisueriä kuten jaksotetun myyntituoton ja
maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi raportoidusta liikevaihdosta.
Bruttomyynti on täsmäytetty bruttoliikevaihtoon liitetiedoissa.
Bruttomyynti vastaa kunkin kalenterikuukauden aikaisia sovelluksen sisäisiä ostoksia ja sovelluksen
sisäistä mainosmyyntiä osto-/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei sisällä liikevaihtoa
asiakassopimuksista, myyntitulon jaksotuksia tai kirjanpidollisia oikaisueriä kuten jaksotetun
myyntituoton ja maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi raportoidusta
liikevaihdosta. Bruttomyynnin täsmäytys liikevaihtoon esitetään kohdassa ”Eräitä taloudellisia
tietoja – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen”. Bruttomyyntiä käytetään
eräiden operatiivisten tunnuslukujen (ARPDAU JA MARPPU) laskemiseen, koska se antaa
liikevaihtoa paremman kuvan Rovion operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanhetkenä.
Vuoden 2017 toisen neljänneksen aikana pelien monetisaatio parani verrattuna vuoden 2017
ensimmäiseen neljännekseen: kuukausittainen keskimääräinen bruttomyynti maksavaa käyttäjää
kohden viiden parhaan pelin osalta (Monthly Average Revenue Per Paying User, eli MARPPU) kasvoi
32,6 euroon (29,8 euroa) tai 9,4 prosenttia. Päivittäinen aktiivinen käyttäjämäärä (Daily Active
Users, eli DAU) viidelle suosituimmalle pelille pysyi lähes muuttumattomana 4,9 miljoonassa
verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Kaikkien pelien DAU laski hieman 10,6 miljoonaan (11,2
miljoonaa), johtuen pelien jatkuvan kehitystyön ja käyttäjähankinnan keskittymiseen kärkipeleihin.
Maksavien käyttäjien kokonaismäärä (Monthly Unique Payers, eli MUP) kasvoi hieman 563
tuhanteen (550 tuhatta) edelliseltä neljännekseltä.
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Seuraavassa taulukossa esitetään Games-liiketoimintayksikön tunnuslukuja ilmoitetuilla jaksoilla:

Kolmen kuukauden jakso päättyen

Miljoonaa euroa
Bruttomyynti Top-5

30.6.2016
28,0

30.9.2016
32,3

31.12.2016
37,2

31.3.2017
47,9

30.6.2017
50,6

36,6

40,1

45,9

56,3

61,9

30.6.2016
6,7

30.9.2016
6,2

31.12.2016
6,0

31.3.2017
5,0

30.6.2017
4,9

13,5

12,6

11,1

11,2

10,6

46,4
112,7

41,4
102,8

40,2
88,5

25,4
83,1

25,6
79,7

30.6.2016
341
440

30.9.2016
354
435

31.3.2017
495
550

30.6.2017
479
563

Bruttomyynti yhteensä

Miljoonaa
DAU Top-5
DAU Kaikki
MAU Top-5
MAU Kaikki

Tuhatta
MUP Top-5
MUP Kaikki
Euroa

30.6.2016

30.9.2016

31.12.2016
382
456

31.12.2016

31.3.2017

30.6.2017

ARPDAU Top-5

0,05

0,06

0,07

0,11

0,11

ARPDAU Kaikki

0,03

0,03

0,04

0,06

0,06

MARPPU Top-5

23,7

26,7

28,2

29,8

32,6

MARPPU Kaikki

22,6

25,7

27,8

30,0

32,4

Brand Licensing
Ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017 Brand Licensing -segmentin liikevaihto kasvoi 34,6
miljoonaan euroon (11,6 miljoonaa euroa) vastaten lähes kolminkertaista määrää verrattuna
samaan ajanjaksoon edellisvuotena. Kasvu koostui pääsääntöisesti Content Licensing –yksikön
Angry Birds-elokuvan liikevaihdosta. Toukokuussa 2016 julkaistu ensimmäinen Angry Birds-elokuva
oli maailmanlaajuinen menestys. Elokuva oli avausviikonloppunsa suosituimpana 50:ssä maassa.
Consumer Products -yksikön liikevaihto 2017 ensimmäisellä puolisvuotiskaudella oli 5,3 miljoonaa
euroa (9,1 miljoonaa euroa) eli 42,1 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Suuri liikevaihdon
lasku johtui suuresta kuluttajatavaroiden liikevaihto huipusta vuoden 2016 toisen neljänneksen
aikana liittyen Angry Birds -elokuvan julkaisuun.
Brand Licensing -segmentin investoinnit olivat kauden 2017 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta 3,0
miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa), mikä oli merkittävästi vähemmän kuin vertailukaudella.
Kauden 2016 ensimmäisen puolen vuoden aikana Angry Birds -elokuvan tuotantokustannukset
olivat yhä merkittävät, kun taas Rovion päätös olla itse rahoittamatta jatko-osaa vähensi
merkittävästi investointeja tilikauden 2017 ensimmäisellä puolivuotiskaudella. 2017
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puolisvuotiskauden 3,0 miljooonan euron investoinnit koostuivat Rovion viimeisistä omista
investoinnista Angry Birds elokuvan jatko-osaan sekä investoinneista kahteen tuotannossa olevaan
lyhytanimaatiosarjaan: The Blues ja Piggy Tales Kausi 4. Kummankin sarjan tuotanto viimeistellään
vuoden 2017 loppuun menneessä ja raportointikauden lopulla Roviolla ei ollut uusia
lyhytanimaatiosarjatuotantoja käynnissä.
Ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2017 Brand Licensing -segmentti uudelleenjärjesteltiin
vastaamaan uutta strategiaa, jonka tarkoituksena on siirtää Rovion Angry Birds
animaatiosisällöntuotantoa kohti lisensointimallia. Uudelleenjärjestelyt johtivat alhaisempaan
henkilöstömäärään ja -kuluihin sekä alhaisempiin muihin liiketoiminnan kuluihin. Alhaisempi
kustannustaso ei vielä ole näkyvissä 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon käyttökatteessa.

Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Consumer products
Content licensing
Oikaistu käyttökate
Käyttökate
Investoinnit

4-6/
2017
24,9
2,5
22,4
20,7
18,8
0,8

4-6/
2016
7,3
6,0
1,3
0,9
0,9
3,5

Muutos,
(%)

1-6/
2017

242,6%
-59,1%
1668,6%
2146,5%
1941,4%
-75,7%

1-6/
2016

34,6
5,3
29,4
24,3
22,4
3,0

Muutos,
(%)

2016

11,6
197,8%
9,1
-42,1%
2,5 1058,1%
-0,9
N/A
-0,9
N/A
10,5 -71,4%

32,7
20,5
12,2
5,8
5,8
15,3

Konsernin tase

Konsernin tase, Miljoonaa euroa

30.6.2017

30.6.2016

31.12.2016

Pitkäaikaiset varat

60,6

84,0

76,9

Lyhytaikaiset varat

85,9

70,9

72,8

Lyhytaikaiset saamiset

41,0

46,7

43,9

Rahavarat

44,9

24,2

28,9

Varat yhteensä

146,5

154,9

149,7

Oma pääoma

96,4

78,6

86,8

Rahoitusvelat

11,4

27,6

19,4

Saadut ennakot ja myyntituottojen jaksotus

11,9

27,8

14,3

Muut lyhytaikaiset velat

26,7

20,9

29,2

146,5

154,9

149,7

Oma pääoma ja velat yhteensä

Rovion taseen loppusumma oli 30.6.2017 146,5 miljoonaa euroa (30.6.2016: 154,9 miljoonaa
euroa), josta oman pääoman osuus oli 96,4 miljoonaa euroa (78,6 miljoonaa euroa). Rahat ja
lyhytaikaiset talletukset olivat vuosineljänneksen lopussa yhteensä 44,9 miljoonaa euroa (24,2
miljoonaa euroa). Saadut ennakot ja myyntituottojen jaksotus olivat 11,9 miljoonaa euroa (27,8
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miljoonaa euroa). Saatujen ennakoiden pienentyminen edelliseen kauteen verrattuna johtui
pääasiassa siitä, että päättyneitä Consumer Products –lisenssejä ja niihin liittyviä tuloutuksia oli
enemmän kuin uusin sopimuksiin liittyviä ennakkomaksuja. Saatujen ennakoiden kasvu 30.6.2016
johtui pääasiassa lisääntyneestä lisenssisopimusten määrästä sekä lisääntyneestä saatujen
ennakoiden määrästä Consumer Products lisenssiohjelmista Angry Birds -elokuvaan liittyen.
Rovion pitkäaikaiset varat olivat 30.6.2017 yhteensä 60,6 miljoonaa euroa (84,0 miljoonaa euroa).
Muutos johtui pääasiassa aineettomien hyödykkeiden pienentymisestä, josta suurin osa johtui
Angry Birds -elokuvaan liittyvän aineettoman hyödykkeen poistoista. Rovio tekee elokuvaan
liittyvien aineettomien hyödykkeiden raportointikausittain määrällä, joka vastaa 55 prosenttia
Angry Birds -elokuvan tuotoista kyseisellä kaudella.
Rovion nettovelka oli 30.6.2017 -34,1 miljoonaa euroa. Rovion velka koostui lainasta Euroopan
Investointipankilta 8,3 miljoonaa euroa, jonka laina-aika päättyy 31.12.2017 ja 2,5 miljoonan euron
suuruisesta Tekes-lainasta, jonka takaisinmaksu alkaa vuonna 2020.

Konsernin rahavirtalaskelma, Miljoonaa euroa

1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

Liiketoiminnan rahavirrat *

35,7

2,7

22,8

Investointien rahavirrat *

-5,5

-14,9

-23,3

-12,8
17,5

2,5
-9,8

-5,6
-6,0

Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja –tappiot

-1,6

-0,4

0,5

Rahavarat kauden alussa

28,9

34,4

34,4

Rahavarat kauden lopussa

44,9

24,2

28,9

Rahoituksen rahavirrat
Rahavarojen muutos

*Rovio on aiemmin esittänyt vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan
nettorahavirtoja. Rovio on muuttanut rahavirran esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Aineettomien ennakkomaksujen vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin.
Esittämistapaa on muutettu myös vertailutietojen osalta.

Rovion liiketoiminnan nettorahavirta oli 35,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa) 30.6.2017
päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. Rahavarat kauden lopussa olivat yhteensä 44,9 miljoonaa
euroa (24,2 miljoonaa euroa). Kasvu johtui Games-liiketoimintayksikön liikevaihdon kasvusta sekä
Angry Birds -elokuvan tuotoista. Kokonaisrahavirta parani myös investointien nettorahavirran
laskusta johtuen. Syynä investointien nettorahavirtojen laskulle oli se, että Rovio solmi Columbia
Picturesin kanssa tuotanto- ja jakelusopimuksen koskien Angry Birds- elokuvan jatko-osaan sen
sijaan, että Rovio olisi investoinut itse jatko-osan tuotantoon kuten ensimmäisen elokuvan osalta.
Rahoituksen rahavirta 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla koostui EIB lainan 8,3
miljoonan euron lyhennyserästä sekä yhtiön omistajille maksetusta 4,4 miljoonan euron osingoista.

Henkilöstö
Tammikuusta kesäkuulle 2017 Rovion keskimääräinen henkilöstön lukumäärä, kokoaikaisia
työntekijöitä, oli 434 henkilöä (480 henkilöä). Näistä 295 henkilöä (245 henkilöä) työskentelee
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Games-liiketoimintayksikössä, 91 henkilöä (136 henkilöä) Brand Licensing-liiketoimintayksikössä ja
48 henkilöä (99 henkilöä) muissa toiminnoissa ja hallinnossa.
Henkilöstön lukumäärä on muuttunut Brand Licensing- liiketoiminnan ja tukitoimintojen
uudelleenjärjestelyn johdosta.
Elokuvien uusi lisenssimalli implementoitiin vuoden 2017
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, joka mahdollisti toimimisen kevyemmällä
henkilöstömäärällä. Games liiketoimintayksikön henkilöstön kasvu johtuu pääsääntöisesti aiemmin
erillään olleen pelien teknologiatiimin liittämisestä osaksi Games liiketoimintayksikköä. Vuoden
2017 aikana Rovio jatkaa Lontoon studion kehittämistä sekä avainhenkilöiden rekrytointia millä on
pieni vaikutus Games liiketoimintayksikön henkilömäärän.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

30.6.2017 Rovion osakepääoma oli 0,8 miljoonaa euroa ja osakkeiden lukumäärä 74 948 446
kappaletta. Viisi suurinta osakkeenomistajaa oli Trema International Holdings B.V. 68,78
prosenttia, Atomico Invest II Limited 9,95 prosenttia, Silavano Investments S.à r.l. 9,95 prosenttia,
Niklas Hed 4,33 prosenttia ja Peter Vesterbacka 3,14 prosenttia. Viiden suurimman omistajan
osuus vastasi 96,15 prosenttia yhtiön osakkeista.

Osakkeenomistaja
1. Trema International Holdings B.V.
2. Atomico Invest II Limited
3. Silavano Investments S.à r.l.
4. Hed Niklas
5. Vesterbacka Peter
6. Felicis Ventures II, L.P.
7. Hed Mikael
8. Muotitila Oy
9. Lehtinen Tuomo
10. Virtanen Miika

Osakkeiden
lukumäärä
51 548 946
7 456 325
7 456 325
3 246 746
2 356 229
745 582
482 578
476 190
206 141
206 141

Osuus osakkeista ja
äänimääristä
68,78%
9,95 %
9,95 %
4,33 %
3,14 %
0,99 %
0,64 %
0,64 %
0,28 %
0,28 %

Kymmenen suurinta, yhteensä
Muut osakkeenomistajat

74 181 203
767 243

98,98 %
1,02 %

Yhteensä

74 948 446

100,0%

Hallintotapa
Yhtiökokouksen päätökset:

•

Päätettiin hyväksyä tilinpäätös 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.
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•

Päätettiin jakaa yhtiön osakkeenomistajille tilikauden 2016 voitosta osinkoa yhteensä
4 496 906,76 euroa. Jaettava osinko per osake on 0,06 euroa.

•

Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

•

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: puheenjohtaja 12 000 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtaja 10 000 euroa kuukaudessa, muut hallituksen
varsinaiset jäsenet 5 000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalla on
hallitusjäsenen korvauksen lisäksi oikeus 2 500 euron kuukausittaiseen lisäkorvaukseen.

•

Päätettiin valita tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi
Mikko Rytilahti. Yhtiökokouksessa päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
kohtuullisen laskun mukaan.

•

Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kuusi (6) ja Kaj Hed, Camilla
Hed-Wilson, Niklas Zennström, Mika Ihamuotila, Kim Ignatius ja Jenny Wolfram valittiin
toistaiseksi voimassa olevalla päätöksellä hallituksen jäseniksi.

•

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden osakeannista yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeannit voidaan suorittaa maksua vastaan tai ilman vastiketta
hallituksen määräämällä tavalla ja suhteutettuna osakeantiin maksua vastaan
hallitukseen päättämällä hinnalla. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssa tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat yhtiön uusiin
osakkeisiin vastiketta vastaan. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhdessä tai
useammassa erässä enintään 14 396 670 uutta osaketta. Valtuutus on voimassa
31.7.2018 asti.

•

Hallituksella on oikeus päättää osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta
osakkeenomistajille suhteessa näiden omistukseen tai osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti), mikäli yhtiöllä on tähän painava
taloudellinen syy, kuten osakkeet tai erityiset oikeudet joita käytetään yhtiön
pääomarakenteen parantamiseen, vastikkeena tuleviin yritysostoihin, osana yhtiön
kannustinohjelmaa tai muuhun vastaavaan syyhyn. Valtuutus on voimassa 31.7.2018
asti.

•

Päätettiin osakkeiden siirtämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvoosuusjärjestelmään rekisteröintijakson päätyttyä ja valtuutettiin hallitus päättämään
rekisteröintijaksosta.

•

Päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti: hallituksen jäsenten
enimmäismäärää nostettiin kahdeksaan varsinaiseen jäseneen; yhtiökokous valitsee
hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; ja että yhtiön osakkeet on sisällytetty
arvo-osuusjärjestelmään rekisteröintijakson päättymisen jälkeen.
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Riskit
Yhtiöllä on hyvä likviditeetti sekä kassavirta ja kannattavuuden näkymät ovat positiiviset. Tämä
mahdollistaa yhtiön jatkaa strategiansa toteuttamista.
Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta
viimeisimmän julkaistun, vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen.
Olennaisimmat riskit liittyvät Rovion markkinoilla olevien kärkipelien taloudellisen suorituskykyyn,
näiden pelien jatkuvaan kehittämiseen ja pelaajien aktiivisuuden ylläpitoon. Käyttäjähankinnan
investoinneissa riskit liittyvät tuottomallien ennustetarkkuuteen ja vaikutukseen yrityksen
tulokseen. Kilpailijoiden tuomat uudet pelit ja muutokset kilpailusasetelmissa voivat myös
vaikuttaa Rovion pelien menestykseen, Rovion liikevaihtoon, käyttäjähankinta investointien
kokoon ja konsernin tulokseen.
Muut merkittävät riskit liittyvät Angry Birds brändin tuotteiden kysyntään ja muuhun Angry Birds
sisältöön, joka vaikuttaa brand licensing-liiketoimintayksikön tuloihin.
Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa useissa valuutoissa, joista euro ja Yhdysvaltain dollari ovat
olennaisimmat. Valuuttakurssien vaihtelulla, erityisesti euron ja Yhdysvaltain dollarin välillä voi
olla olennainen vaikutus yhtiön tulokseen.
Lähempää tietoa riskeistä, epävarmuustekijöistä ja Rovion riskienhallinnasta löytyy osoitteesta
Rovio.com ja viimeisimmästä julkaistusta tilinpäätöksestä.

Näkymät
Yhtiön vuosittaisen liikevaihdon sekä käyttökatteen odotetaan kasvavan merkittävästi 31.12.2017
päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2016 päättyneeseen tilikauteen.

Tulosennusteen perusta
Ennuste perustuu Yhtiön johdon arvioihin Yhtiön myynnistä, tuloksesta ja toimintaympäristön
kehityksestä. Liikevaihdon merkittävä vuosittainen kasvu perustuu erityisesti Gamesliiketoimintayksikön olemassa olevien pelien kehitykseen ja vuoden 2017 toukokuun, kesäkuun ja
elokuun aikana julkaistujen uusien pelien kehitykseen sekä käyttäjähankintainvestointien
merkittävään lisäykseen verrattuna aikasempaan tilikauteen. Liikevaihdon odotettua kasvua ajaa
myös Angry Birds -elokuvan liikevaihto. Elokuvan liikevaihdon profiili on laskeva kuten
tavanomaista animaatioelokuville ja täten elokuvan tulojen odotetaan olevan pienemmät
tilikauden 2017 toisella puoliskolla kuin ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö voi vaikuttaa
liikevaihtoonsa ja tulokseensa jatkuvasti kehittämällä olemassa olevia pelejään ja tuomalla
peleihin uusia tapahtumia, joilla lisätään käyttäjien aktiivisuutta sekä investoimalla
käyttäjähankintaan. Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella ovat markkinoiden yleinen kehitys sekä
muutokset kilpailuasetelmissa. Yhtiö pitää yli 10 prosentin kasvua merkittävänä. Yhtiön peleihin
käyttämät käyttäjähankintainvestoinnit voivat vaihdella merkittävästi vuosineljänneksettäin
riippuen uusista pelijulkaisuista sekä olemassa olevien pelien suoriutumisesta, mikä voi johtaa
merkittäviin muutoksiin ja vaihtelevuuteen Yhtiön kannattavuudessa vuosineljänneksittäin.
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Tarkastelukauden jälkeiset tapahtumat
Tarkastelukauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Taloudellisten tietojen julkistusaikataulu 2017
Rovio julkistaa tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksen marraskuussa 2017 ja 2018
tilinpäätöstiedotteen seuraavasti:
Vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen tulokset julkistetaan marraskuussa 2017
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Tunnusluvut

Miljoonaa euroa
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA)
Käyttökate-%
Oikaistu käyttökate
Oikaistu käyttökate-%
Liikevoitto
Liikevoittomarginaali, %
Tulos ennen veroja
Investoinnit
Käyttäjähankinnan kustannukset
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Nettovelkaantumisaste (net gearing), %
Omavaraisuusaste, %
Osakekohtainen tulos, euroa
Osakekohtainen tulos, laimennettu
euroa
Liiketoiminnan rahavirta, netto
Työntekijät (keskimäärin kaudella)

4-6/
2017
86,2
29,7
34,4%
31,6
36,7%
14,1
16,3%
12,5
2,1
15,1
30,8 %
-35,4%
71,6%
0,13
0,13

4-6/
2016
44,5
8,6
19,3%
8,6
19,3%
6,1
13,7%
5,9
5,1
2,8
3,7%
61,8%
0,06
0,06

Muutos,
(%)
94,0%
246,1%

1-6/
2016
78,5
11,0
14,0%
11,0
14,0%
6,8
8,6%
5,6
14,9
5,1
3,7%
61,8%
0,05
0,05

Muutos,
(%)
94,3%
263,3%

112,5%
112,5%

1-6/
2017
152,6
39,9
26,1%
41,8
27,4%
19,4
12,7%
17,2
5,8
31,5
30,8%
-35,4%
71,6%
0,18
0,18

267,2%
263,0%

191,7
35,4
18,5%
35,4
18,5%
16,9
8,8%
15,4
23,3
18,2
19,1%
-11,5%
64,1%
0,14
0,14

30,6
411

-0,7
480

-14,4%

35,7
434

2,7
480

1247,5%
-9,6%

22,8
476

269,0%
131,6%
111,6%
-58,4%
439,1%
-

281,2%
185,8%
205,0%
-60,9%
513,7%

2016

Rovio esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona sekä IFRS-standardien mukaisesti että
FAS:n mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin
rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Rovion näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset
tunnusluvut antavat merkittävää Roviota koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille,
arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Rovion toiminnan tuloksesta, taloudellisesta
asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.
Rovio esittää oikaistun käyttökatteen sekä oikaistun liikevoiton, joista se on oikaissut olennaiset
tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot
liiketoimintojen myynnistä, yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut,
liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut sekä Yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät
kulut. Oikaistu käyttökate ja oikaistu liikevoitto esitetään IFRS-standardien mukaisesti laaditussa
konsernin tuloslaskelmassa esitettyjä tunnuslukuja täydentävinä tunnuslukuina, sillä ne lisäävät
Rovion näkemyksen mukaan ymmärrystä Rovion liiketoiminnan tuloksesta.
Täydentävinä tunnuslukuina esitetään kannattavuutta ja tehokkuutta osoittavat käyttökate,
käyttökateprosentti, oikaistu käyttökate, oikaistu käyttökateprosentti, liikevoitto,
liikevoittoprosentti, oikaistu liikevoitto ja oikaistu liikevoittoprosentti. Lisäksi esitetään
vertailuskelpoisuutta muihin alan toimijoihin verrattuna täydentävät tunnusluvut: käyttäjien
hankintaan liittyvät kustannukset, käyttäjien hankintaan liittyvien kustannusten osuus (%)
Games-liiketoimintayksikön liikevaihdosta ja bruttomyynti. Osinko/osake, omavaraisuusaste,
oman pääoman tuotto, nettovelkaantumisaste, nettovelka, investoinnit ja käyttöpääoma –
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tunnusluvutovat Rovion näkemyksen mukaan hyödyllisiä arvioitaessa Rovion toiminnan
tehokkuutta, kykyä saada rahoitusta ja maksaa velkojaan.
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai
IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske
vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi tässä Listalleottoesitteessä olevat
vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien
samannimisten tunnuslukujen kanssa. Vaihtoehtoiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia
lukuun ottamatta liikevoittoa, joka on tilintarkastettu 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
laaditussa IFRS-tilinpäätöksessä sekä 31.12.2015 ja 31.12.2014 päättyneiltä tilikausilta
laadituissa FAS-tilinpäätöksissä.

Oikaistun liikevoiton täsmäytys
1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

Miljoonaa euroa
Vertailuk
elpoisuu
- teen
vaikutta
vat
erät

IFRS

Liikevaihto
Liiketoiminnan
muut tuotot
Materiaalit ja
palvelut
Työsuhdeetuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja
arvonalentumiset
Muut
liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

Tuloslas
kelma
ilman
vertailukelpoisu
u- teen
vaikutta
via eriä

Vertailukelpoisu
u- teen
vaikutta
vat
erät

IFRS

Tuloslas
kelma
ilman
vertailukelpoisu
u- teen
vaikutta
via eriä

Vertailukelpoisu
u- teen
vaikutta
vat
erät

IFRS

Tuloslas
kelma
ilman
vertailukelpoisu
u- teen
vaikutta
via eriä

152,6

152,6

78,5

78,5

191,7

191,7

0,6

0,6

0,1

0,1

0,1

0,1

-38,7

-38,7

-22,5

-22,5

-52,9

-52,9

-25,4

-22,5

-22,5

-49,5

-49,5

-20,5

-4,2

-4,2

-18,5

-18,5

-27,3

1,8

-20,5
-47,3

0,1

-47,2

-22,5

-22,5

-53,9

-53,9

19,4

2,0

21,3

6,8

6,8

16,9

16,9

Oikaistun liikevoiton täsmäytys
Miljoonaa euroa

1-6 / 2017

F-19

1-6 / 2016

1-12 / 2016

Liikevoitto
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat uudelleenjärjestelykulut
Muut liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut

19,4
1,8
0,1

6,8
0,0
0,0

16,9
0,0
0,0

Oikaistu liikevoitto

21,3

6,8

16,9

Käyttökatteen ja oikaistun käyttökatteen täsmäytys
Miljoonaa euroa

1-6 / 2017

Liikevoitto
Poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat uudelleenjärjestelykulut
Muut liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut
Oikaistu käyttökate

1-6 / 2016

1-12 / 2016

19,4
20,5
39,9
1,8

6,8
4,2
11,0
0,0

16,9
18,5
35,4
0,0

0,1

0,0

0,0

41,8

11,0

35,4

Omavaraisuusasteen, %, Oman pääoman tuoton, % ja nettovelkaantumisasteen, % ja nettovelan täsmäytys
Miljoonaa euroa

1-6 / 2017

1-6 / 2016

1-12 / 2016

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma
Saadut ennakot
Myynnin jaksotukset
Taseen loppusumma

71,6 %
96,4
9,8
2,1
146,5

61,8 %
78,6
17,3
10,5
154,9

64,1 %
86,8
11,5
2,8
149,7

Oman pääoman tuotto, %
Voitto tai tappio ennen veroja
Tarkastelukauden alun oma pääoma
Tarkastelukauden lopun oma pääoma

30,8 %
27,0
78,6
96,4

-

19,1 %
15,4
74,4
86,8

Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat
Käteisvarat ja muut rahavarat
Oma pääoma

-35,4 %
10,8
44,9
96,4

3,7 %
27,2
24,2
78,6

-11,5 %
19,0
28,9
86,8

2,5
8,3
44,9
-34,1

10,8
16,4
24,2
2,9

2,5
16,5
28,9
-10,0

Pitkäaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Rahat ja lyhytaikaiset talletukset
Nettovelka

Bruttomyynti vastaa kalenterikuukauden aikaisia pelien sisäisiä ostoja ja mainosmyyntiä
välittömästi osto-/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei sisällä asiakassopimuksista saatavaa
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liikevaihtoa, jaksotetun myyntituoton muutosta eikä kirjanpidollisia liikevaihdon oikaisueriä kuten
jaksotetun myyntituoton ja maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen takia
raportoidusta liikevaihdosta. Bruttomyyntiä käytetään eräiden operatiivisten tunnuslukujen
(ARPDAU JA MARPPU) laskemiseen, koska se antaa liikevaihtoa paremman kuvan Rovion
operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanhetkenä.
Seuraavissa taulukoissa esitetään täsmäytys operatiivisissa tunnusluvuissa käytetyn bruttomyynnin
ja raportoidun liikevaihdon välillä:
Kirjatun bruttomyyntituoton täsmäytys liikevaihtoon
Miljoonaa euroa

1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

Kirjattu bruttomyyntituotto
Jaksotetun myyntituoton muutos
Asiakassopimukset
Muut oikaisuerät

118,2
0,7
0,6
-1,5

65,9
-0,5
2,8
-1,3

151,9
-0,6
8,5
-0,8

Liikevaihto

117,9

66,9

159,0

Asiakassopimukset ovat jakelusopimuksia, joita tehdään kumppaneiden kanssa, jotka esiasentavat
Rovion pelejä omille laitteilleen tai jakavat niitä oman jakelualustansa kautta. Asiakassopimukset
sisältävät yleensä ehtoja vähimmäistakuusta ja tuottojen jakamisesta Rovion kanssa.
Vähimmäistakuut jaksotetaan liikevaihdoksi sopimuskauden aikana.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Käyttökate, joka on liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia.
Käyttökateprosentti, joka on käyttökate prosentteina liikevaihdosta.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, joita ovat olennaiset tavanomaisesta liiketoiminnasta
poikkeavat erät kuten olennaiset luovutusvoitot ja -tappiot liiketoimintojen myynnistä,
yrityshankintoihin liittyvät välittömät transaktiokulut, liiketoimintojen uudelleenjärjestelykulut
sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseen liittyvät kulut.
Oikaistu käyttökate, joka on käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu käyttökateprosentti, joka on vertailukelpoinen oikaistu käyttökate prosentteina
liikevaihdosta.
Liikevoittoprosentti, joka on liikevoitto prosentteina liikevaihdosta.
Oikaistu liikevoitto, joka on liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Oikaistu liikevoittoprosentti, joka on vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto prosentteina
liikevaihdosta.
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Käyttäjähankinnan kustannukset liittyvät uusien pelaajien hankkimiseen yhtiön peleissä
tulosperusteisten markkinointikampanjoiden kautta.
Käyttäjähankinnan kustannusten osuus (%) Games-segmentin liikevaihdosta lasketaan jakamalla
käyttäjien hankintaan liittyvät kustannukset Games-segmentin liikevaihdolla.
Osinko/osake lasketaan jakamalla (i) kokonaisosinko (ii) tarkastelukauden lopussa olevien
osakkeiden osakeantioikaistulla määrällä, josta on vähennetty omat osakkeet.
Osakekohtainen tulos, joka on tarkastelukauden nettotulos jaettuna tarkastelukauden
keskimääräisellä osakkeiden lukumäärällä, josta on vähennetty omat osakkeet.
Omavaraisuusaste, joka lasketaan jakamalla (i) oma pääoma (ii) taseen loppusummalla
vähennettynä saaduilla ennakoilla.
Oman pääoman tuotto (ROE), joka on voitto tai tappio ennen veroja, osavuosikatsauksessa
oikaistu vastaamaan 12 kuukauden tulosta, jaettuna avaavan ja päättävän taseen oman pääoman
keskiarvolla.
Investoinnit, joka on aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden lisäysten rahavirta.
Nettovelka, joka lasketaan vähentämällä rahat ja lyhytaikaiset talletukset pitkä- ja lyhytaikaisista
korollisista veloista.
Nettovelkaantumisaste (%), joka lasketaan jakamalla nettovelka omalla pääomalla.
Bruttomyynti vastaa kunkin kalenterikuukauden aikaisia sovelluksen sisäisiä ostoksia ja
sovelluksen sisäistä mainosmyyntiä osto-/myyntihetkellä kirjattuna. Bruttomyynti ei
sisällä liikevaihtoa asiakassopimuksista, myyntitulon jaksotuksia tai kirjanpidollisia oikaisueriä
kuten jaksotetun myyntituoton ja maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi
raportoidusta liikevaihdosta. Bruttomyynnin täsmäytys liikevaihtoon esitetään kohdassa ”Eräitä
taloudellisia tietoja – Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen”. Bruttomyyntiä
käytetään eräiden operatiivisten tunnuslukujen (ARPDAU JA MARPPU) laskemiseen, koska se
antaa liikevaihtoa paremman kuvan Rovion operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanhetkenä.
DAU, päivittäiset aktiiviset käyttäjät (daily active users, ”DAU”) tarkoittaa sellaisten laitteiden
lukumäärää, joilla pelattiin jotain Rovion peleistä tiettynä päivänä. Tämän mittapuun mukaan yksi
laite, jolla pelataan kahta eri peliä samana päivänä, lasketaan kahdeksi DAU:ksi. Käytämme
ensisijaisesti Rovion omien teknologioiden tarjoamaa informaatiota mutta käytämme myös
kolmansien osapuolten analytiikkaratkaisuja historiallisen tiedon saamiseksi sekä tapauksissa,
joissa peli ei sisällä Rovion analytiikkatyökaluja. Keskimääräinen DAU tietylle ajanjaksolle on
jokaisen yksittäisen päivän keskiarvo tietyllä ajanjaksolla.
MAU, kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät (monthly active users, ”MAU”) tarkoittaa sellaisten
laitteiden lukumäärää, joilla pelattiin jotain Rovion peleistä tietyn kalenterikuukauden aikana.
Tämän mittapuun mukaan yksi laite, jolla pelataan kahta eri peliä saman kuukauden aikana,
lasketaan kahdeksi MAU:ksi. Käytämme ensisijaisesti Rovion omien teknologioiden tarjoamaa
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informaatiota mutta käytämme myös kolmansien osapuolten analytiikkaratkaisuja historiallisen
tiedon saamiseksi sekä tapauksissa, joissa peli ei sisällä Rovion analytiikkatyökaluja.
MUP, kuukausittaiset yksilöidyt maksajat (monthly unique payers, ”MUP”) tarkoittaa laitteiden
lukumäärää, joilla tehtiin maksu ainakin kerran kalenterikuukauden aikana sellaisella maksutavalla,
josta yksittäisten maksajien määrä voidaan tunnistaa. MUP ei sisällä niitä pelaajia, jotka käyttävät
sellaista maksutapaa, mistä yksittäisten käyttäjien määrää ei voida tunnistaa. Käytämme
ainoastaan Rovion oman maksuvarmennusteknologian kautta saatuja tietoja, minkä johdosta
historiatietoja on saatavissa vain vuodesta 2014 lähtien.
ARPDAU (Average Revenue Per Daily Active User), keskimääräinen bruttomyynti päivittäistä
aktiivista käyttäjää kohden tarkoittaa bruttosummaa, joka saadaan kuukausittain myyntinä
sovelluksen sisäisistä ostoista ja mainostuloista jaettuna ajanjakson keskimääräisellä DAU:lla.
MARPPU (Average Revenue Per Paying Monthly Unique User), Kuukausittainen keskimääräinen
bruttomyynti maksavaa käyttäjää kohden (monthly average revenue per paying user, ”MARPPU”)
tarkoittaa kuukausittaista sovelluksen sisäisten ostosten bruttosummaa (eli bruttomyyntiä ilman
kuukausittaista sovelluksen sisäistä mainosmyyntiä) jaettuna MUP:lla. MARPPU:un eivät
sisälly asiakassopimuksista saatu liikevaihto, myyntitulon jaksotukset tai kirjanpidolliset oikaisuerät
kuten jaksotetun myyntituoton ja maksusuoritusten väliset valuuttakurssierot.
Dx Retention, yksittäisten käyttäjien lukumäärä, jotka palaavat peliin x päivää ensimmäisen
pelipäivän jälkeen jaettuna uusien käyttäjien lukumäärällä, jotka aloittivat samana päivänä.
Dx Conversion, yksittäisten maksajien lukumäärä tiettynä päivänä x ensimmäisen pelipäivän
jälkeen jaettuna uusien käyttäjien lukumäärällä, jotka aloittivat samana päivänä.
Rovion osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2017

Konsernin (laaja) tuloslaskelma
Miljoonaa euroa

4-6 2017

4-6 2016

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut

86,2
0,2
19,8
13,9
15,6
23,1

44,5
0,1
12,7
11,2
2,5
12,0

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

14,1
-1,6

6,1
-0,2

Voitto ennen veroja
Tuloverot

12,5
2,8
9,7

Tilikauden voitto (tappio)
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Muutos,
(%)

Muutos,
(%)

1-6 2017

1-6 2016

152,6
0,6
38,7
27,3
20,5
47,3

78,5
0,1
22,5
22,5
4,2
22,5

126,5%

19,4
-2,0

6,8
1,1

185,8%

16,9
-1,4

5,9
1,3

104,8%
108,7%

17,2
3,9

5,6
2,0

202,3%
92,7%

15,4
4,8

4,6

103,6%

13,3

3,6

263,6%

10,6

94,0%
56,5%
23,6%
526,7%

94,3%
71,8%
21,1%
388,3%
109,8%

2016
191,7
0,1
52,9
49,5
18,5
53,9

Määräysvallattomien omistajien osuus
Emoyhtiön omistajien osuus omasta
pääomasta
Muut laajan tuloksen tuotot / kulut

-

-

-

-

-

-

-

9,7

4,6

103,6%

13,3

3,6

263,6%

10,6

-0,1

0,0

-0,2

0,0

Laaja tulos verojen jälkeen

9,6

4,6

13,1

3,6

Määräysvallattomien omistajien osuus
Emoyhtiön omistajien osuus omasta
pääomasta

0,0

0,0

0,0

0,0

9,6

4,6

103,6%

13,1

3,6

263,6%

10,6

0,13
0,13

0,06
0,06

112,5%
112,5%

0,18
0,18

0,05
0,05

267,2%
263,0%

0,14
0,14

Erät jotka siirretään myöhemmillä kausilla
tulosvaikutteisiksi (verojen jälkeen)
Muuntoerot

110,4%

0,0

263,6%

10,6

0,0

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden
osakekohtainen nettotulos:
Osakekohtainen tulos, euroa
Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

Konsernin tase
Miljoonaa euroa

30.6.2017

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset
Ennakkomaksut ja siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
Rahat ja lyhytaikaiset talletukset
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
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30.6.2016

31.12.2016

60,6
0,5
58,9
0,1
0,8
0,3
85,9
30,5
9,6
0,9
44,9

84,0
0,9
79,7
0,2
1,9
1,3
70,9
23,6
21,2
1,8
24,2

76,9
0,7
73,8
0,1
1,1
1,2
72,8
28,0
15,2
0,7
28,9

146,5

154,9

149,7

Osakepääoma
Rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto

0,7
0,8
-0,3
81,9
13,3

0,7
0,8
-0,0
73,5
3,6

0,7
0,8
-0,1
74,9
10,6

Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Korolliset velat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat
Saadut ennakot
Myyntituottojen jaksotus
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Siirtovelat
Velat yhteensä

96,4
0,0
96,4

78,6
0,0
78,6

86,9
0,0
86,8

2,8
2,5
0,2
0,1
47,2
9,3
8,3
0,5
9,8
2,1
1,2
0,7
15,4
50,0

10,9
10,8
0,0
0,1
65,5
6,0
16,4
0,5
17,3
10,5
0,4
1,2
13,1
76,3

2,6
2,5
0,0
0,1
60,2
7,9
16,5
0,4
11,5
2,8
0,0
0,8
20,4
62,9

146,5

154,9

149,7

Oma pääoma ja velat yhteensä

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta 30.6.2017:
Miljoonaa euroa

1.1.2017
Tilikauden voitto (tappio)
Osakeanti
Muut laajan tuloksen erät
Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
Kurssierot
30.6.2017

Osakepää
oma

0,7

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

Kertyneet
voittovara
t

Muuntoer
ot

85,5
13,3

-0,1

0,8

0,7

0,8
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Määräysv
allattomie
n
omistajien
osuus

Oma
pääoma
Yhteensä

0,0

-0,2

86,9
13,3
0,0
-0,2

86,8
13,4
0,0
-0,2

0,0
0,0

-0,3

1,2
-4,5
-0,3
96,4

1,2
-4,5
-0,3
96,4

0,0
1,2
-4,5
-0,3
95,3

Yhteensä

0,0

Emoyhtiön omistajien osuus omasta pääomasta 30.6.2016:
Miljoonaa euroa

Osakepää
oma

1.1.2016
Tilikauden voitto (tappio)
Muut laajan tuloksen erät

0,7

Osakeperusteiset maksut
Osingonjako
30.6.2016

0,0

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
rahasto

0,7

Kertyneet
voittovara
t

Muuntoer
ot

73,0
3,5

-0,1
0,0
0,1

0,8

Yhteensä

0,6
0,8

77,1

0,0

Määräysv
allattomie
n
omistajien
osuus

Oma
pääoma
Yhteensä

74,4
3,5
0,1

0,0

74,4
3,5
0,1

0,6

0,0

78,6

0,0

0,6
0,0
78,6

Konsernin rahavirtalaskelma
Miljoonaa euroa

1-6/2017

Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja
arvonalentumiset
Valuuttakurssien muutos
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot

1-6/2016

1-12/2016

17,2

5,6

15,4

20,5

4,2

18,5

1,3

0,4

-0,4

-0,3

0,0

0,0

1,1
0,0
1,0

0,8
0,0
0,6

1,8
0,1
1,9

Rahoituskulut
Osuus osakkuus- ja yhteisyrityksen tuloksesta
Muut ei-rahamääräiset erät
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten, muiden saamisten ja ennakkomaksujen
muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

2,7

-12,5

-10,2

0,0
-6,9

0,0
5,7

0,0
-2,4

Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut tuloverot

0,0
-0,7
-0,1

0,0
-0,6
-1,7

0,0
-1,8
-0,1

Liiketoiminnan nettorahavirta

35,8

2,7

22,8

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin*
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä
Investointien nettorahavirta

-5,8
0,3
-5,5

-14,9
0,0
-14,9

-23,3
0,0
-23,3

Rahoituksen rahavirrat
Määräysvallattomien omistusosuuksien hankinta
Lainojen nostot ja takaisinmaksut

0,0
-8,3

0,0
2,5

0,0
-5,6
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Emoyhtiön omistajille maksetut osingot

-4,4

0,0

0,0

Rahoituksen nettorahavirta

-12,8

2,5

-5,6

Rahavarojen muutos
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat kauden alussa

17,5
-1,6
28,9

-9,8
-0,4
34,4

-6,0
0,5
34,4

Rahavarat kauden lopussa

44,9

24,2

28,9

*Rovio on aiemmin esittänyt vähennykset liittyen aineettomien hyödykkeiden ennakkomaksuihin osana liiketoiminnan
nettorahavirtoja. Rovio on muuttanut rahavirran esittämistapaa 30.6.2017 päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla.
Aineettomien ennakkomaksujen vähennykset on siirretty liiketoiminnan nettorahavirroista investointien nettorahavirtoihin.
Esittämistapaa on muutettu myös vertailutietojen osalta.

Liitetiedot
1. Olennaiset laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen
laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin IFRS-standardien mukaisesti laaditussa
tilinpäätöksessä 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella.
Yhtiö on 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ottanut käyttöön IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS
33 Osakekohtainen tulos –standardit.
Konsernin osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä johdosta yksittäisten
lukujen summat voivat poiketa esitetyistä summista. Tunnusluvut on laskettu käyttämällä tarkkoja
arvoja.
Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkia niitä tietoja, jotka on esitetty konsernitilinpäätöksessä
31.12.2016.
Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

2. Tuloslaskelman liitetiedot
2.1 Segmenttitiedot
Toisella vuosineljänneksellä 2017 Rovio otti käyttöön IFRS 8 -standardin ja määritteli
toimintasegmenteikseen seuraavat: Games, Brand Licensing (BLU) ja Muut. Aiemmin Rovion
liiketoiminta oli jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Games, Licensing and merchandise ja
Media.
Rovio määrittelee konsernin hallituksen konsernin ylimmäksi operatiiviseksi päätöksentekijäksi. Ylin
operatiivinen päätöksentekijä seuraa Rovion suoriutumista segmenttitasolla, joka on esitetty
kohdassa 2.2 Segmenttikohtaiset tiedot. Ylin operatiivinen päätöksentekijä seuraa käyttökatetta
tärkeimpänä tunnuslukuna. Konsernin toimintasegmenttien välillä ei ole liikevaihtoa.
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Segmenttien varoja ja velkoja lukuun ottamatta pitkäaikaisia varoja ei ole raportoitu konsernin
ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle, minkä johdosta niitä ei ole sisällytetty yllä olevaan
taulukkoon.
Liiketoimintasegmentillä ei ole asiakkaita, jotka vaatisivat asiakaskohtaisten tietojen antamista (10
prosenttia liikevaihdosta tai sen yli ei tule liiketoimista yhden asiakkaan kanssa). Brand Licensing segmentillä on yksi asiakas, joka kattaa yli 10 prosenttia koko konsernin kokonaisliikevaihdosta.
Liikevaihdosta 28,3 miljoonaa euroa tuli liiketoimista Sonyn ja sen tytäryhtiöiden kanssa vuoden
2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

2.2 Segmenttikohtaiset tiedot
Kohdistukset segmenttien välillä koostuvat niin työsuhde-etuuksista aiheutuvista kuluista kuin
yhteisten toimintojen yleisistä ja hallintokuluista, jotka kirjataan keskitetysti ja kohdistetaan
raportoitaville segmenteille omana rivinään osana johdon raportointia.

Tuloslaskelma segmenteittäin 1-6 / 2017

Miljoonaa euroa

IFRSsegmentit
yhteensä
152,6
0,6
38,7
27,3
31,5
15,8
0,0
39,9
20,5

Games
117,9
0,0
36,6
17,2
31,5
7,6
2,6
22,4
3,0

Brand
licensing
34,6
0,3
2,0
5,9
0,0
3,5
1,2
22,4
17,4

Muut
0,0
0,3
0,0
2,7
0,0
1,9
0,6
-4,9
0,1

Liikevoitto

19,5

4,9

-5,0

Käyttökate
Oikaisut
Oikaistu käyttökate

22,4
0,1
22,5

22,4
1,9
24,3

-4,9
0,0
-4,9

Liikevoitto
Oikaisut

19,5
0,1

4,9
1,9

-5,0
0,0

19,4
2,0

Oikaistu liikevoitto

19,5

6,8

-5,0

21,3

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Käyttäjähankinnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut
Kohdistukset
Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset

Investoinnit

1-6 / 2017
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Kohdistukset

1,5
2,8
-4,3
0,0

19,4
0,0

39,9
2,0
41,8

Miljoonaa euroa

Investoinnit
Varat segmenteittäin
Miljoonaa euroa

Pitkäaikaiset varat

Games
2,4

Brand
licensing
3,0

Muut
0,4

IFRSsegmentit
yhteensä
5,8

Muut
2,7

IFRSsegmentit
yhteensä
60,6

30.6.2017

Games
8,6

Brand
licensing
49,3

Games
66,9
0,1
21,4

Brand
licensing
11,6
0,0
1,1

10,2
5,1
8,0
5,4
16,8
2,5
14,3
0,0
16,8
0,0
16,8
0,0
14,3
0,0
14,3

5,2
0,0
4,2
2,0
-0,9
1,7
-2,6
0,0
-0,9
0,0
-0,9
0,0
-2,6
0,0
-2,6

Tuloslaskelma segmenteittäin 1-6 / 2016
Miljoonaa euroa

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut
Käyttäjähankinnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut
Kohdistukset
Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto
Käyttökate
Oikaisut
Oikaistu käyttökate
Liikevoitto
Oikaisut
Oikaistu liikevoitto
Investoinnit

Muut Kohdistukset
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
1,1
1,0
-4,9
0,0
-4,9
0,0
-4,9
0,0
-4,9
0,0
-4,9
0,0
-4,9

Varat segmenteittäin

Games
3,9

Brand
licensing
10,5

Muut
0,5

IFRSsegmentit
yhteensä
14,9

Muut
5,4

IFRSsegmentit
yhteensä
84,0

30.6.2016

€ 000 000

Pitkäaikaiset varat

4,2
-8,3
0,0

22,5
5,1
17,4
0,0
11,0
4,2
6,8
0,0
11,0
0,0
11,0
0,0
6,8
0,0
6,8

1-6 / 2016

€ 000 000

Investoinnit

4,2

IFRSsegmentit
yhteensä
78,5
0,1
22,5

Games
13,8

Brand
licensing
64,8
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Tuloslaskelma segmenteittäin 1-12 / 2016
Miljoonaa euroa

IFRSsegmentit
yhteensä
191,7
0,0
52,9

Games
159,0
0,0
49,5

Brand
licensing
32,7
0,0
3,5

23,6
18,2
16,1
11,9
39,8
10,8
28,9

11,0
0,0
8,5
3,8
5,8
7,5
-1,7

5,4
0,0
3,2
1,7
-10,2
0,1
-10,3

Käyttökate
Oikaisut
Oikaistu käyttökate

39,8
0,0
39,8

5,8
0,0
5,8

-10,2
0,0
-10,2

35,4
0,0
35,4

Liikevoitto
Oikaisut
Oikaistu liikevoitto

28,9
0,0
28,9

-1,7
0,0
-1,7

-10,3
0,0
-10,3

16,9
0,0
16,9

Muut
0,7

IFRSsegmentit
yhteensä
23,3

Muut
4,2

IFRSsegmentit
yhteensä
76,9

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut
Käyttäjähankinnan kulut
Muut liiketoiminnan kulut
Kohdistukset
Käyttökate
Poistot ja arvonalentumiset
Liikevoitto

Investoinnit

Muut Kohdistukset
0,0
0,1
0,0
9,5
7,9
-17,4
0,0

1-12 / 2016

€ 000 000

Investoinnit
Varat segmenteittäin

Games
7,3

Brand
licensing
15,3

31.12.2016

€ 000 000

Pitkäaikaiset varat

49,5
18,2
35,7
0,0
35,4
18,5
16,9

Games
8,9

Brand
licensing
63,8

2.3 Asiakassopimuksista IFRS 15-standardin mukaisesti vaadittava myyntituottojen jaottelu

Miljoonaa euroa
Segmentti ja tulovirta

Tulouttamisajankohta

Games
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1-6/2017

1-6/2016

1-12/2016

Yhtenä ajankohtana ja ajan
kuluessa
Ajan kuluessa
Ajan kuluessa

Sovellusten sisäiset ostot
Tilausmaksut
Asiakassopimukset
Mainonta
Games, liikevaihto yhteensä

Yhtenä ajankohtana

Brand Licensing
Immateriaalioikeuksien lisensointi ja
fyysisten kulutustavaroiden myynti

Yhtenä ajankohtana ja ajan
kuluessa

Animaatiolevitys ja -jakelu
Mainonta
Brand Licensing, liikevaihto yhteensä

Yhtenä ajankohtana
Yhtenä ajankohtana

Konsernin liikevaihto

103,5
0,0
0,6

50,8
0,0
2,8

122,7
0,0
8,5

13,8
117,9

13,3
66,9

27,9
159,0

5,3

9,7

21,3

28,8
0,5
34,6

0,5
1,4
11,6

8,2
3,1
32,7

152,6

78,5

191,7

3. Taseen liitetiedot
3.1 Pitkäaikaiset varat – Aineettomat hyödykkeet
Vuoden 2017 toisella neljänneksellä aineettomien hyödykkeiden yhteenlaskettu arvonalentuminen
oli 2,0 miljoonaa euroa. Koko summa liittyi keskeneräisen ja julkaisemattoman ulkopuolisen
pelituotantoprojektin alaskirjaukseen. Projektin ei odotettu saavuttavan tälle asetettuja
taloudellisia tavoitteita, minkä johdosta projekti lopetettiin.
Alku- ja loppusaldojen täsmäytys hyödykeryhmittäin:
Kehittämismenot Games

Tavaramerkit

Kehittämismenot Elokuva

Kehittämismenot Muut

Yhteensä

Hankintameno
31.12.2015
Lisäykset

23,8
3,9

2,2
0,1

50,3
9,9

13,2
0,8

89,6
14,8

30.6.2016

27,8

2,3

60,3

14,0

104,4

31.12.2015
Lisäykset

23,8
7,3

2,2
0,2

50,3
13,4

13,2
2,0

89,6
22,8

31.12.2016

Miljoonaa euroa

31,1

2,5

63,7

15,2

112,4

Lisäykset

2,4

0,0

1,8

1,2

5,5

30.6.2017

33,5

2,5

65,5

16,3

117,9

Poistot ja
arvonalentumiset
31.12.2015
Poistot

11,9
1,8

1,1
0,1

0,9
0,0

6,9
1,6

20,8
3,5
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Arvonalentumiset

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

30.6.2016

14,0

1,2

0,9

8,5

24,7

31.12.2015
Poistot
Arvonalentumiset

11,9
4,6
5,8

1,1
0,2
0,0

0,9
4,2
0,0

6,9
3,1
0,0

20,8
12,1
5,8

31.12.2016

22,2

1,4

5,1

10,0

38,7

0,8
2,0

0,1
0,0

15,4
0,0

2,1
0,0

18,4
2,0

24,9

1,4

20,5

12,0

59,0

8,9
13,8
8,6

1,1
1,1
1,0

58,6
59,4
45,0

5,2
5,5
4,3

73,8
79,7
58,9

Poistot
Arvonalentumiset
30.6.2017
Kirjanpitoarvo
31.12.2016
30.6.2016
30.6.2017

Keskeneräisiin hankkeisiin liittyvien kehitysmenojen määrä 30.6.2017 oli 3,6 miljoonaa euroa.

3.2 Pitkäaikaiset varat – Aineelliset hyödykkeet

Aineellisissa hyödykkeissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta ensimmäisen puolivuotiskauden
aikana 2017.

Miljoonaa euroa

Koneet ja kalusto

Hankintameno
31.12.2015
Lisäykset
Vähennykset
Muuntoerot

4,7
0,1
0,0
0,0

30.6.2016

4,8

31.12.2016
Lisäykset
Vähennykset
Muuntoerot
30.6.2017

5,1
0,4
-0,5
-0,1
4,9

Poistot ja arvonalentumiset
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31.12.2015
Tilikauden poisto
Muuntoerot

-3,6
-0,3
0,1
0,0

30.6.2016

-3,9

31.12.2016
Tilikauden poisto
Muuntoerot

-4,4
-0,2
0,1
0,1

30.6.2017

-4,4

Vähennykset

Vähennykset

Kirjanpitoarvo
31.12.2016
30.6.2016
30.6.2017

0,7
0,9
0,5

4. Ehdollisten varojen ja velkojen muutokset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten tulevat vähimmäisvuokrat:
Miljoonaa euroa
Koneiden ja kaluston vuokravelvoitteet
Vuoden sisällä erääntyvät
Myöhempinä vuosina erääntyvät
Yhteensä

30.6.2017
0,1
0,1
0,2

30.6.2016
0,0
0,0
0,0

31.12.2016
0,0
0,1
0,1

Toimitilojen vuokravelvoitteet
Vuoden sisällä erääntyvät
Myöhempinä vuosina erääntyvät
Yhteensä

30.6.2017
2,5
4,5
7,0

30.6.2016
2,8
6,5
9,3

31.12.2016
2,7
5,6
8,4

Muut velvoitteet
Yrityskiinnitykset lainafasiliteetin vakuudeksi
Yhteensä

30.6.2017
30,0
30,0

30.6.2016
30,0
30,0

31.12.2016
30,0
30,0

5. Lähipiiriliiketoimet
Rovion lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, johtoon kuuluvat henkilöt ja heidän
läheiset perheenjäsenensä ja näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yhteisöt, joilla on
huomattava vaikutusvalta Rovioon.
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Trema on yhteisö, jolla on määräysvalta, ja siten myös huomattava vaikutusvalta Rovio-konserniin.
Sunwoo Entertainment Co., Ltd ja Fun Academy Oy ovat Rovio-konsernin osakkuusyhtiöitä.
Kesäkuussa 2017 maksettiin osinkoina 3,1 miljoonaa euroa Rovio-konsernin ja Treman välillä.
Rovion tytäryhtiö Dark Matter Oy osti helmikuussa 2016 Mikael Hedin omistamat Kaiken
Kustannuksen osakkeet ja osan toisen osakkeenomistajan omistamista Kaiken Kustannuksen
osakkeista yhteensä 2 000 euron kauppahinnalla. Toisen osakkeenomistajan omistukseen jäi 20
prosenttia Kaiken Kustannuksen osakkeista ja Dark Matter Oy:n omistukseen tuli 80 prosenttia
osakkeista. Rovio siirsi kustannusliiketoimintansa Kaiken Kustannukselle liiketoimintakaupalla.
Kaiken Kustannus jäi kauppahinnan 0,2 miljoonaa euroa velkaa Roviolle lainasopimuksen nojalla.
Samalla osapuolet myös solmivat erillisen lisenssisopimuksen, jonka perusteella Kaiken Kustannus
toimi Angry Birds -brändin päälisenssinhaltijana kirja- ja sarjakuvajulkaisutoiminnassa
Maaliskuussa 2017 Rovion kokonaan omistamat tytäryhtiöt Rovio Animation Oy ja Dark Matter Oy
myivät kaikki omistamansa osakkeet Rovion TV-animaatiostudiossa Vancouverissa, Kanadassa
(Rovio Animation Company Ltd), kaikki omistamansa osakkeet Rovion kirjoja kustantavassa Kaiken
Kustannuksessa sekä tiettyjä Angry Birdsiin liittymättömiä immateriaalioikeuksia Kaiken
Entertainmentille. Kaiken Entertainment maksoi Kaiken Kustannuksen osakkeista yhden euron
kauppahinnan ja Rovio Animation Company Ltd.:n osakkeista yhden Kanadan dollarin
kauppahinnan. Lisäksi Kaiken Entertainment maksoi kaupan yhteydessä takaisin Kaiken
Kustannuksella olleen 0,2 miljoonan euron kirjakustannustoiminnan siirtoon liittyneen lainan
Roviolle sekä 0,1 miljoonan euron kauppahinnan ostamistaan immateriaalioikeuksista.
Rovion ja Kaiken Kustannuksen välinen kirja- ja sarjakuvajulkaisutoimintaa koskeva vuonna 2016
solmittu Angry Birds -brändin päälisenssinhaltijasopimus jäi voimaan. Rovio on saanut Kaiken
Kustannukselta tekemänsä lisenssisopimuksen perusteella lisenssituloja 44 tuhatta euroa aikavälillä
1.2.2016–31.12.2016. Vuoden 2017 lisenssitulo raportoidaan Roviolle vasta vuoden 2018 alussa.
Lisäksi edellä mainitun yrityskaupan jälkeen ostaja muutti Rovio Animation Company Ltd:n nimeksi
Kaiken Animation Ltd. Kaiken Animation Ltd. jatkoi Rovion vuonna 2016 silloisen Rovio Animation
Company Ltd:n alihankkijoilta tilaamien animaatiosarjojen tuotantoa sekä alihankkijoiden
tuotannon johtamista. Kaiken Animation Ltd on laskuttanut Roviolta palveluistaan todellisiin
kustannuksiin perustuen 0,7 miljoonaa Kanadan dollaria aikavälillä 1.3.2017–15.9.2017.
Tuotantojen arvioidaan valmistuvan syyskuun 2017 aikana.
Kaiken Entertainment on Mikael Hedin määräysvaltayhtiö ja siten Rovion lähipiiriyhtiö. Mikael Hed
on Rovion hallituksen varapuheenjohtajana toimivan Kaj Hedin poika, Roviossa määräysvaltaa
käyttävän Treman yksi vähemmistöomistaja, ja hän omistaa Rovion Osakkeista suoraan 0,64
prosenttia.

6. Yritysmyynnit
Maaliskuussa 2017 Rovio Animation Oy ja Dark Matter Oy, Rovion Entertainment Oy:n kokonaan
omistamat tytäryhtiöt, myivät kaikki omistamansa osakkeet Rovio Animation Company Ltd:ssä
(Vancouver, Kanada) ja Kaiken Publishing Oy:ssä (Helsinki, Suomi) Kaiken Entertainment Ltd:lle.
Myynnissä siirtyneet varat olivat yhteensä noin 0,9 miljoonaa euroa ja siirtyneet velat yhteensä noin
1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Rovio myi tiettyjä immateriaalioikeuksia, jotka eivät liity Angry Birdsiin
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ja joiden kirjanpitoarvo oli nolla, Kaiken Entertainmentille 0,1 miljoonalla eurolla. Yritysmyyntiin
liittyvä myyntivoitto oli noin 0,4 miljoonaa euroa.

7. Osakekohtaisen tuloksen laskenta
Miljoonaa euroa

Osakekohtainen tulos, euroa
Osakekohtainen tulos, laimennettu
euroa
Osakkeiden lukumäärän tilikauden
lopussa (tuhansia)
Osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden
aikana, laimentamaton (tuhansia)
Osakkeiden lukumäärän painotettu
keskiarvo tilikauden aikana, laimennettu
(tuhansia)

4-6/
2017

4-6/
2016

1-6/
2017

1-6/
2016

2016

0,13
0,13

0,06
0,06

0,18
0,18

0,05
0,05

0,14
0,14

74,948

74,945

74,948

74,945

74,945

74,948
76,177

74,945
75,286

74,946
76,084

74,945
75,228

74,945
75,508

Espoossa, 6.9.2017
Rovio Corporation/Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Rovion viestintä, +358 40 485 8985, comms@rovio.com
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Hallituksen toimintakertomus
Konsernin vuoden 2016 taloudellinen tulos lyhyesti
Rovio on peleihin erikoistunut yritys, jonka visiona on "sytyttää maailma tuleen" luomalla parhaita pelejä
ja viihdettä maailmassa. Rovio pyrkii olemaan alansa markkinajohtaja ja viihdealan tulevaisuuden
edelläkävijä.
Vuonna 2016 Rovio palasi kannattavaan kasvuun ja paransi merkittävästi taloudellista tulostaan
verrattuna tilikauteen 2015. Positiivinen liiketoiminnan kehitys johtui pääasiassa peliliiketoiminnan
kasvusta ja koko konsernin laajuisesta operatiivisten kustannusten alentumisesta.
Konsernin bruttoliikevaihto kasvoi 34,9 prosenttia 142,1 miljoonasta eurosta 191,7 miljoonaan euroon.
Konsernin liikevoitto (tulos ennen korkoja ja veroja) kasvoi 178,3 prosenttia -21,6 miljoonasta eurosta
16,9 miljoonaan euroon.
Rovio-konserni on organisoinut toimintansa kahteen liiketoimintayksikköön: Peliliiketoiminta, joka
muodostaa 83 prosenttia konsernin liikevaihdosta ja animaatioliiketoiminta, joka muodostaa 17
prosenttia konsernin liikevaihdosta. Lisäksi Roviolla on strategisia omistuksia tytäryhtiöissä ja
konsernitoiminnot liiketoiminnan tukena.
Peliliiketoiminta kasvoi voimakkaasti ja paransi samalla kannattavuuttaan merkittävästi
Rovion peliliiketoiminnan liikevaihto oli 159,0 miljoonaa euroa (113,5 miljoonaa euroa vuonna 2015).
Voimakkaan liikevaihdon kasvun ohella yksikkö paransi kannattavuuttaan huomattavasti. Liikevoitto
kasvoi 29,5 miljoonaan euroon (4,0 miljoonaa euroa vuonna 2015). Peliliiketoiminnan
liikevoittomarginaali oli 18,6 prosenttia.
Peliliiketoiminnan voimakas kasvu vuonna 2016 perustui Rovion tärkeimpien pelien parantuneisiin
suoritusmittareihin ja Rovion kykyyn kasvattaa käyttäjien hankintaan liittyviä investointeja kannattavalla
tavalla. Rovion parhaiten menestyneet pelit olivat vuonna 2016 Angry Birds 2, Angry Birds Friends ja
Angry Birds Pop, joiden kaikkien liikevaihto kasvoi vuoden aikana.
Animaatioliiketoiminta kasvatti liikevaihtoaan ja paransi kannattavuuttaan
Animaatioliiketoiminnan bruttotulot olivat 32,7 miljoonaa euroa (28,6 miljoonaa euroa vuonna 2015).
Yksikön liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-13,1 miljoonaa euroa vuonna 2015). Rovion
animaatioliiketoiminnan kohokohta vuonna 2016 oli The Angry Birds -elokuvan maailmanlaajuinen
julkaisu, joka tuotti lähes 350 miljoonan Yhdysvaltain dollarin teatterilipputulot ympäri maailmaa. The
Angry Birds -elokuva julkaistiin 88 maassa, joista 52:ssa se oli katsotuin elokuva avausviikonloppunaan.
The Angry Birds -elokuva oli kaikkien aikojen kolmanneksi suurin ulkomainen animaatioelokuva
Kiinassa. Suurin osa elokuvaan liittyvistä tuloista kirjataan vuosina 2017 ja 2018, koska tuottojen
tilityksiin liittyy ajallinen viive.
Tärkeimmät taloudellisen suorituskyvyn mittarit
Rovio siirtyi tilinpäätöksessään vuodelta 2016 suomalaisesta tilinpäätösstandardista IFRSstandardiin. Rovio-konsernin ja emoyhtiön tärkeimmät tunnusluvut ovat:

Liikevaihto, EUR
Liikevoitto, EUR
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta
Tilikauden tulos, EUR
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %

Konserni
2016
2015
191 704 142 067
16 886
-21 564
8,80 % -15,20 %
10 560
-18 068
13,10 % -21,40 %
62,80 % 54,60 %

2014
158 349
9 977
6,30 %
8 076
8,80 %
73,00 %

Emoyhtiö
2016
2015
181 289 137 733
19 621
-19 205
10,80 % -13,90 %
17 562
14 693
21,00 % -17,50 %
62,10 % 54,30 %

2014
148 332
10 111
6,80 %
7 964
8,80 %
73,60 %

1
F-39

Muutokset konsernirakenteessa
Rovion uudelleenjärjestelyohjelma, joka alkoi syksyn 2015 aikana, valmistui vuoden 2016 alussa.
Tämän järjestelyn tarkoitus oli keskittää liiketoiminta aiempaa tarkemmin ydintoimintoihin ja alentaa
liiketoiminnan kustannuksia.
Konsernirakenteen olennaisimmat muutokset olivat Rovion teknologialiiketoiminnan (Hatch Entertainment
Oy) ja Rovion julkaisu-liiketoiminnan (Kaiken Kustannus Oy) yhtiöittäminen omiksi yhtiöikseen. Hatch
Entertainment Oy ja Kaiken Kustannus Oy ovat Rovio Entertainment Oy:n tytäryhtiöitä, joista
kummastakin Rovio omistaa 80 prosenttia. Tytäryhtiöiden johto ja avainhenkilöstö omistavat loput
yhtiöiden osakkeista.
Selvitys tutkimus- ja kehityskulujen laajuudesta
Rovio konsernin toiminnan luonteesta johtuen merkittävä osa konsernin kuluista kohdistuu suoraan tai
epäsuorasti uusien tuotteiden, brändien, IP:iden tai liiketoimintamallien kehitykseen. Riippuen
kehitystoiminnan luonteesta ja vaiheesta, kehityskustannukset kirjataan joko kuluiksi tai aktivoidaan
taseeseen investointeina ja poistetaan poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikaudella on aktivoitu
tuotekehityskuluja yhteensä 16,8 miljoonaa euroa (2015: 43,4 miljoonaa euroa).
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja muista liiketoiminnan kehittymiseen
vaikuttavista tekijöistä
Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät sen pelien, Angry Birds -brändin ja muiden tuotteiden
kiinnostavuuteen. Rovio pyrkii kehittämään ja suojaamaan Angry Birds -brändiään ja lisäämään sen
tunnettuutta globaalisti. Olennainen osa brändinhallintaa on tuoda jatkuvasti uutta, kiinnostavaa ja
viihdyttävää sisältöä kuluttajien saataville.
Rovion peliliiketoiminta on hyvin tietointensiivistä. Tietoa käytetään ymmärtämään kuluttajakäyttäytymistä
ja optimoimaan pelien ominaisuuksia, jotta voidaan vastata kuluttajien mieltymyksiin. Suurien
tietomassojen hallinnointi on yksi Rovion ydinosaamisalueista, mutta tiedonhallinta sisältää myös
luontaisesti operatiivisia riskejä ja liiketoimintariskejä.
Suurin osa Rovion liikevaihdosta tulee maksuttomista mobiilipeleistä. Tulosperusteinen markkinointi on
tärkeä osa-alue maksuttomien pelien liiketoimintamallissa ja käyttäjien hankintaan käytetyt panostukset
ovat kasvaneet kasvaneen liikevaihdon myötä. Rovio tiedostaa tulosperusteiseen markkinointiin liittyvän
riskin ja valvoo sekä analysoi investoinneista saatavaa tuottoa jatkuvasti.
Rovio tarkensi strategista painopistealuettaan vuonna 2016, mutta jatkoi liiketoimintariskiensä hallintaa
toimimalla usealla viihdealan liiketoiminta-alueella. Pelien osalta Roviolla on vaihtoehtoisia
liiketoimintamalleja täysin omasta kehitystoiminnasta julkaisuliiketoimintaan.
Kulutustavaraliiketoiminnassa Rovio hallinnoi riskejä strategisten kumppanuuksien kautta sekä
tuotannossa että tuotteiden jakelussa. Kuluttajaliiketoiminta onkin täysin lisensiointiliiketoimintaa ja jakelu
tapahtuu pääasiallisesti agenttien kautta.
Henkilöstö
Kompetenssien ja resurssien tehokas käyttö on tärkeä osa operatiivista tehokkuutta. Tilikauden 2016
aikana Rovio onnistui kasvamaan ja kehittämään osaamistaan ydinliiketoiminnoissaan sekä
samanaikaisesti parantamaan operatiivista tehokkuutta.

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
Tilikauden palkat ja palkkiot (euroa)

2016
476
39 659

2015
668
45 414

2014
848
47 159
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Hallinto
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi koko tilikauden ajan Kaj Hed. Hallituksen jäseninä toimivat
Camilla Hed-Wilson, Mika Ihamuotila, Niklas Zennström ja Mikael Hed (31.12.2016 asti). Yhtiön
toimitusjohtajana tilikauden 2016 aikana toimi Kati Levoranta.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan
Mikko Rytilahti, KHT.
Ympäristöasiat
Rovio tunnistaa vastuunsa globaalina toimijana ja pyrkii liiketoiminnassaan tekemään yhteistyötä vain
hyvämaineisten, ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa kantavien tahojen kanssa.
Rahoitusasema
Rovio konsernin rahoitusasema on vahva. Konsernin likvidit varat tilikauden lopussa olivat 28 944 982
euroa (2015: 34 432 835). Yhtiö neuvotteli tilikauden aikana uuden 15 miljoonan euron luottolimiitin,
mutta ei käyttänyt sitä. Roviolla on pitkäaikainen laina Euroopan Investointipankista. Laina erääntyy
maksettavaksi kolmessa yhtä suuressa erässä joulukuun 2016 ja joulukuun 2017 välissä. Lainan
ensimmäinen lyhennyserä maksettiin takaisin 31.12.2016. Lainaehdoissa on kaksi kovenanttia, jotka
liittyvät konsernin kassavirtaan ja velkaantumisasteeseen. Rovio on täyttänyt kovenanttiehdot.
Lähipiiritapahtumat
Tilikauden aikana ei ollut lähipiiritapahtumia.
Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Konsernin taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden 2016 päättymisen
jälkeen.
Tammikuussa 2017 hallitus valtuutti yhtiön johdon selvittämään mahdollisuuksia, joiden kautta Rovio voisi
edelleen keskittyä enemmän kannattaviin ydinliiketoimintoihinsa ja joissa yhtiöllä on selkeä kilpailuetu.
Osa työstä on tehty ja merkittävimmät toteutuneet toimenpiteet ovat Rovion omistamien Animation
Company Ltd:n ja Kaiken Publishing Oy:n osakkeiden myynti.
Vuoden 2017 näkymät
Rovio Entertainment jatkaa investointeja tuotekehitykseen ja tulosperusteiseen markkinointiin vuonna
2017. Yhtiö näkee mahdollisuuksia parantaa kannattavuuttaan ja kasvukäyräänsä fanien vahvan
osallistumisen, Angry Birds -brändin, brändilisensoinnin toimintojen ja Angry Birds -elokuvasta saatavien
tulojen ansiosta.
Optio-ohjelmat
Hallitus on 20.5.2011 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat
2012Sa kooltaan 146 700 optio-oikeutta ja 2012Sb kooltaan 369 200 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2012 hyväksynyt optio-ohjelmat 2012A kooltaan enintään
1 220 000 optio-oikeutta, 2012B kooltaan enintään 1 310 000 optio-oikeutta ja 2012C kooltaan enintään
1 390 000 optio-oikeutta.
Yhtiö valtuutti varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2013 hallituksen päättämään enintään 14 396 670
uuden osakkeen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuden antamisesta. Valtuutus on voimassa
30.6.2014 asti. Hallitus hyväksyi tämän valtuutuksen pohjalta optio-ohjelmat 2012A(II) kooltaan enintään
969 800 optio-oikeutta ja 2012B(II) kooltaan enintään 500 000 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2014 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi
yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia enintään 14 396 670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti. Hallitus on
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Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2015 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus
voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia enintään 14 396 670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti. Hallitus on
yhtiökokouksessa 19.5.2015 saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat 2015A,
4 000 000 optio-oikeutta, 2015B, 625 000 optio-oikeutta ja 2015C, 625 000 optio-oikeutta. Hallituksella
on valtuus jakaa yllä mainitut optiosarjat alasarjoihin 2015AII, 2015BII ja 2015CII, jotka eroavat
pääsarjojen optio-oikeuksista siten, että niissä ei ole osingon maksusta johtuvaa oikaisua.
Optio-oikeudet annetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin palveluksessa oleville
avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optiooikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Hallitus
päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. Pääasiallinen syy
2015A ja 2015AII ohjelmille on tarjota henkilöille, jotka ovat olleet 2012B, 2012B(II) ja 2012C ohjelmien
piirissä mahdollisuus siirtyä uuden optio-ohjelman piiriin.
2012Sa: Ei ulkona olevia optiota 31.12.2016, merkintähinta 2,71 USD/osake.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sa on kahdeksan (8) kuukautta merkintäajan
alkamispäivästä seuraavasti:
- Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
- Merkintäaika toiselle 1/3:lle 2012Sa alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
- Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2015 (kategoria 3)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Kategoria 1 ja 2 -optioilla ei
oltu merkitty yhtiön osakkeita ennen merkintäajan päättymistä ja ne ovat rauenneet.
2012Sb: 103 067 ulkona olevaa kategoria 1 -optiota 31.12.2016, merkintähinta USD 2,71/osake.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sb on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta merkintäajan
alkamispäivästä seuraavasti:
- Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
- Merkintäaika toiselle 1/3:lle 2012Sb alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
- Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2015 (kategoria 3)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. 20 500 kategoria 1 ja
kategoria 2 osaketta on merkitty ennen merkintäajan päättymistä.
2012A: 62 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2016, merkintähinta EUR 8,00807/osake.
Merkintäaika 1.3.2015–28.2.2017.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012A(II): 754 900 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2015–28.2.2017.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B: 212 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2016–28.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B(II): 100 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2016–28.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012C: 45 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2016–28.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015A: 2 817 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 3,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.8.2017–31.7.2019.
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2015AII: 708 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 3,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.8.2017–31.7.2019.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015B: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2018– 31.7.2020.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015BII: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2018– 31.7.2020.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015C: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2019– 31.7.2021.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015CII: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2019– 31.7.2021.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 86 384 446 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 17 561 538
euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,06 euroa per osake ja että loput jätetään
yhtiön omaan pääomaan.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden 2016 päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia.
Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 74 944 946 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden
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Konsernin laaja tuloslaskelma
31.12.2016 päättyneeltä kaudelta
2016
Liite

2015

€ 000

€ 000

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

5A
5B

191 704
50

142 067
1 034

Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Muut liiketoiminnan kulut
Liikevoitto

5C
5D, 5E
6A,6B
5F

-52 949
-49 532
-18 490
-53 897
16 886

-37 506
-55 537
-15 103
-56 518
-21 564

Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta

5G
3

-1 372
-142

864
0

Voitto ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto/tappio

6L

15 372
-4 813
10 560

-20 700
2 632
-18 068

-39
10 599

0
-18 068

-9

-8

Laaja tulos verojen jälkeen

10 551

-18 076

Jakautuminen:
Määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille

-39
10 590

0
-18 076

Jakautuminen:
Määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille
Muut laajan tuloksen tuotot/kulut
Erät, jotka siirretään myöhemmillä kausilla
tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot
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Konsernitase
31.12.2016

2016

2015

1.1.2015

€ 000

€ 000

€ 000

76 860
717
73 758
58
1 098
1 229

77 469
1 087
68 783
200
1 856
5 544

42 560
1 887
38 440
0
1 383
851

72 840
0
27 981
15 232
682
0
28 945
149 700

66 017
37
18 648
10 898
1 086
915
34 433
143 486

95 545
80
24 559
16 143
1 109
0
53 653
138 105

733
751
(99)
74 881
10 590

733
751
(90)
91 066
(18 068)

733
700
(83)
92 774
0

86 856
(17)
86 839

74 392
0
74 392

94 124
0
94 124

6C
6C
6L

2 620
2 466
46
108

16 506
16 376
11
120

20
0
0
20

6K
6C
6K
6K
6J

60 241
7 852
16 520
358
11 480
2 820

52 588
8 355
8 188
661
7 115
10 463

43 961
5 750
0
1 051
9 429
10 783

0
824
20 388
62 861
149 700

465
3 265
14 076
69 095
143 486

355
1 289
15 302
43 981
138 105

Liite
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Ennakkomaksut ja siirtosaamiset
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Rahat ja lyhytaikaiset talletukset
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma
Rahastot
Muuntoerot
Kertyneet voittovarat
Tilikauden voitto
Emoyhtiön omistajien osuus omasta
pääomasta
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Velat
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Korolliset velat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat
Saadut ennakot
Myyntitulojen jaksotus
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat
verovelat
Varaukset
Siirtovelat
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

6A
6B
3
6E
6L
6D
6E
6E
6C
6L
6F

6G
6G

6L
6H
6I
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
31.12.2016 päättyneeltä kaudelta
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

1.1.2016
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Osakeperusteiset maksut (Liite 5E)
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien
hankinta (Liite 4)
31.12.2016

Osakepääoma
(Liite 6G)
€ 000

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto (Liite
6G)
€ 000

733

751

Kertyneet
voittovarat
€ 000

Muuntoerot
€ 000

72 998
10 590

(90)
(9)

1 883

733

751

85 471

-99

________

Määräysvallattomien
omistajien
Yhteensä
osuus
€ 000
€ 000
74 392
10 590
(9)
1 883

(39)

-

22

86 856

-17

Oma
Pääoma
Yhteensä
€ 000
74 392
10 551
(9)
1 883
22
86 839

31.12.2015 päättyneeltä kaudelta

Osakepääoma
(Liite 6G)
€ 000
1.1.2015
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Osakkeita merkitty optioilla
Osakeperusteiset maksut (Liite 5E)
Osingonjako (Liite 3)
31.12.2015

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Sijoitetun
vapaan oman
Määräyspääoman
vallattomien
rahasto (Liite Kertyneet Muuntoomistajien
6G)
voittovarat
erot
Yhteensä
osuus
€ 000
€ 000
€ 000
€ 000
€ 000

733

700

92 774
(18 068)

(83)
(8)

51

733

751

1 290
(2 997)
72 998

(90)

94 124
(18 068)
(8)
51
1 290
(2 997)
74 392

Oma
Pääoma
Yhteensä
€ 000

-

94 124
(18 068)
(8)
51
1 290
(2 997)
74 392

-
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Konsernin rahavirtalaskelma
31.12.2016 päättyneeltä kaudelta
2016
€ 000

2015
€ 000

15 364

-20 700

18 490
-411
-40
1 791
142
1 883
37 220

15 103
-1 694
0
824
0
1 290
-5 177

-10 171
37
-8 153
18 933
34
-1 806
-97
17 063

5 264
43
749
879
66
-895
1 311
1 361

6A

-17 497

-43 872

3

0
-17 497

-200
-44 072

4

22
-5 578
0
-5 557
-5 990
502
34 433
28 945

25 000
-2 997
22 003
-20 708
1 488
53 653
34 433

Liite
Liiketoiminnan rahavirrat
Voitto ennen veroja
Oikaisut:
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistot ja
arvonalentumiset
Valuuttakurssien muutos
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot
Rahoituskulut
Osuus osakkuus ja -yhteisyrityksen tuloksesta
Muut ei-rahamääräiset erät

6A
5G
5B
5G
3

Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten, muiden saamisten ja
ennakkomaksujen muutos
Vaihto-omaisuuden muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
Saadut korot
Maksetut korot
Maksetut tuloverot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
Hankitut osakkuusyritykset vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat
Määräysvallattomien omistusosuuksien hankinta
Lainojen nostot ja maksut
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen nettomuutos
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12.

3

6G
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Liite 1: Konsernitiedot
Tässä osiossa kerrotaan konsernin ja sen tytäryhtiöiden perustiedot.
Rovio on peleihin erikoistunut yritys, jonka visiona on "sytyttää maailma tuleen" luomalla parhaita pelejä ja
viihdettä maailmassa. Rovio pyrkii olemaan alansa markkinajohtaja ja viihdealan tulevaisuuden edelläkävijä.
Rovio on luonut Angry Birdsin, matkapuhelinpelin, joka muutti alaa ja josta tuli kansainvälinen ilmiö. Tänä
päivänä Angry Birds ei ole ainoastaan kaikkien aikojen ladatuin pelisarja, vaan tunnettu viihdealan brändi, joka
on laajentunut muun muassa animaatioelokuviin ja lisensiointiin.
Konsernin perustiedot
Rovio-konsernin ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä konserni) konsernitilinpäätös 31.12.2016 päättyneelle vuodelle
vahvistettiin hallituksen päätöksen mukaan 30.4.2017. Rovio-konsernin emoyhtiö on Rovio Entertainment Oy,
jonka kotipaikkana on Espoo, Suomi. Liitteessä 1 annetaan tietoa konsernin rakenteesta. Liitteessä 4 kerrotaan
muista konsernin lähipiiritapahtumista.
Tietoa konsernista
Tytäryhtiöiden tiedot

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty seuraavat yritykset:
Yrityksen nimi
Kotimaa
Rovio Stars Oy
Suomi
Rovio Asia Ltd
Hong Kong
Blue Bird Distribution, Inc
Yhdysvallat
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Ltd Kiina
Ruotsi
Rovio Sweden AB
Korea
Rovio Korea Co.,Ltd
Japani
Rovio Japan K.K.
Rovio Animation Oy
Suomi
Suomi
Dark Matter Oy
Iso-Britannia
Rovio UK Ltd
Yhdysvallat
Rovio Animation Company
Kanada
Rovio Animation Company Ltd
Suomi
Rovio IP Managment Oy
Suomi
Pin Bank Oy
Suomi
Dark Flow Oy
Hatch Entertainment Oy
Suomi
Kaiken Kustannus Oy
Suomi

2016
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80

Omistusosuus (%)
2015
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0

Rovio-konsernin tilinpäätös yhdistellään Trema International Holdings B.V.:n (Alankomaat)
tilinpäätökseen.
Osakkuusyritykset
Konserni omistaa 34,74 prosenttia Sunwoo Entertainment Co., Ltd, Etelä Koreasta (yhtiöllä ei toimintaa) ja
19,99 prosenttia Fun Academy Oy:stä.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Osa 2: Tilinpäätöksen laatimisperusta ja muut olennaiset laatimisperiaatteet
Tilinpäätöksen laatimisperusta
Konsernin konsernitilinpäätös on laadittu 31.12.2016 voimassa olevien International Accounting
Standards Boardin (IASB) julkaisemien Euroopan unionissa hyväksyttyjen, kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Roviokonserni on ottanut käyttöön IFRS 15:sta ja IFRS 9:n, jotka Euroopan Unioni on hyväksynyt
sovellettavaksi 31.12.2016 ja sen jälkeen päättyviin tilinpäätöksiin. Kansainvälisillä
tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan standardeja ja tulkintaohjeita, jotka on otettu käyttöön
Euroopan unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti
ja ne ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön
mukaiset.
Rovio-konserni on laatinut tilinpäätöksensä kaikilta 31.12.2015 ja sitä ennen päättyneiltä tilikausilta
suomalaisen tilinpäätöskäytännön (Finnish Accounting Standards, FAS) mukaisesti. Tämä
31.12.2016 päättyneen tilikauden tilinpäätös on ensimmäinen Rovio-konsernin laatima IFRStilinpäätös. IFRS:ään siirtymisen yhteydessä on sovellettu IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto -standardia, jonka mukainen siirtymispäivä on 1.1.2015. Katso liitteestä Ensimmäinen
IFRS-standardien käyttöönotto lisätietoja siitä, miten Rovio-konserni on ottanut IFRS:n käyttöön.
Konsernitilinpäätös on laadittu käyttämällä historiallisia kustannuksia. Konsernitilinpäätös on
esitetty euroissa ja tilinpäätöstiedot esitetään pyöristettynä lähimpään tuhanteen (€000) liitetietojen
osalta ja yhteensä-summat on laskettu tarkoilla luvuilla, ellei muuta ole ilmoitettu.
Konsernitilinpäätöksessä esitetään vertailutietona edellistä tilikautta koskevat tiedot. Lisäksi, kun
konserni tekee takautuvan muutoksen laskentaperiaatteisiin, takautuvan oikaisun tilinpäätöseriin
tai tilinpäätöserien uudelleenluokittelun, konserni esittää ylimääräisen taseen edellisen tilikauden
alusta.
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset
epävarmuustekijät
Konsernitilinpäätöksen laatiminen edellyttää johdolta sellaisten päätösten, arvioiden ja oletusten
tekemistä, jotka vaikuttavat raportoitujen tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen määrään sekä
esitettäviin tietoihin ja jotka vaikuttavat tilinpäätöspäivänä olemassa olevista ehdollisista varoista ja
veloista esitettäviin tietoihin. Näihin oletuksiin ja arvioihin liittyvä epävarmuus voi johtaa
tilanteeseen, jossa varojen tai velkojen tasearvoihin joudutaan tekemään tulevilla kausilla
olennaisia oikaisuja.
Konsernin laskentaperiaatteita sovellettaessa johto on tehnyt useita harkintaa vaativia päätöksiä.
Sellaisten konsernitilinpäätökseen kannalta merkittävien erien osalta, joihin johto on arvioinut
sisältyvän olennaista harkintaa, on esitetty tarkempia tietoja yksittäisissä erää selostavissa
liitetiedoissa.
Merkittävimmät oletukset koskien tulevaisuutta ja muita arvioihin liittyviä keskeisiä
epävarmuustekijöiden lähteitä raportointihetkellä, jotka aiheuttavat merkittävän riskin oikaisuun
varojen ja velkojen kirjanpitoarvoihin seuraavana tilikautena on myös esitetty tarkempia tietoja
yksittäisissä erää selostavissa liitetiedoissa myöhemmin. Konserni on perustanut oletuksensa ja
arvionsa konsernitilinpäätöksen laadintahetkellä tiedossa oleviin tietoihin. Tiedossa olevat
olosuhteet ja oletukset voivat kuitenkin muuttua johtuen markkinoiden muutoksista tai konsernista
riippumattomista syistä. Tällaiset muutokset huomioidaan oletuksissa niiden tullessa esille.
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Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
Tämä konsernitilinpäätös 31.12.2016 päättyneeltä raportointikaudelta on konsernin ensimmäinen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös ja se on laadittu IAS 1.23 mukaisesti. Ennen IFRSstandardien käyttöönottoa, 31.12.2015 päättynyt raportointikausi mukaan lukien, konsernitilinpäätös
laadittiin suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti.
Rovio-konserni on laatinut tilinpäätöksen ja esittää vertailutiedot 31.12.2015 päättyneeltä kaudelta
31.12.2016 voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti, kuten on kuvattu
olennaisissa laatimis- ja laskenta periaatteissa. Tilinpäätöksen avaava tase on laadittu 1.1.2015,
mikä on konsernin IFRS:ään siirtymispäivä. Tässä liitetiedossa kerrotaan olennaisimmista
muutoksista, joita konserni on tehnyt oikaistessaan sen suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisia
tilinpäätöksiä mukaan lukien 1.1.2015 tasetta ja 31.12.2015 tilinpäätöstä.
Sovelletut helpotukset
IFRS 1 sallii ensilaatijoille tiettyjä helpotuksia eräiden IFRS-vaatimusten takautuvasta
soveltamisesta.
Konserni soveltaa seuraavia helpotuksia:
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia ei ole sovellettu sellaisten tytäryhtiöiden
hankintaan, jotka katsotaan IFRS:n mukaan liiketoiminnoiksi eikä osakkuusyritysten tai
yhteisyritysten hankintaan, jotka tapahtuivat ennen 1.1.2015. Tämän helpotuksen hyödyntäminen
tarkoittaa, että suomalaisen tilinpäätösnormiston varojen ja velkojen, jotka täytyy huomioida
IFRS:ssä, kirjanpitoarvoina on pidetty niiden hankintahetken kustannusta. Hankintahetken jälkeinen
arvostus on yhdenmukainen IFRS:n kanssa. Varoja ja velkoja, jotka eivät täytä IFRS:n vaatimuksia
ei ole huomioitu IFRS:n avaavassa taseessa. Konserni ei ole sisällyttänyt tai jättänyt sisällyttämättä
mitään aiemmin kirjattuja summia IFRS:n siirtymisen seurauksena.
IFRS 1 -standardi vaatii myös, että liikearvon suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista
kirjapitoarvoa käytetään IFRS:n avaavassa taseessa (pois lukien liikearvon arvonalentumiseen
tehtäviin oikaisuihin ja aineettomien hyödykkeiden taseeseen merkitsemisiä tai taseesta pois
kirjaamista). Konserni on tehnyt liikearvolle IFRS 1 -standardin mukaisesti arvonalentumistestin
IFRS:ään siirtymispäivänä, katso tarkemmin seuraavilta siltalaskelmilta.
- Kumulatiivinen muuntoero kaikkien ulkomaisten toimintojen osalta on pidetty nollana 1.1.2015.
Arviot
1.1.2015 ja 31.12.2015 arviot ovat yhdenmukaisia samoina päivämäärinä tehtyjen suomalaisen
tilinpäätösnormiston mukaisten arvioiden kanssa (poislukien liikearvon arvonalentumiset ja
aineettomien hyödykkeiden taseeseen merkitseminen tai poiskirjaaminen) pois lukien seuraavat
erät, johon suomalainen tilinpäätöskäytäntö ei vaadi arvioiden tekemistä:
- Osakeperusteiset maksut
Konsernin käyttämät arviot ovat yhdenmukaisia IFRS:n siirtymispäivän 1.1.2015 ja 31.12.2015
kanssa (lukuun ottamatta 83,00 euron eroa 1.1.2015).
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Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 1.1.2015 (IFRS:n standardeihin siirtymispäivä)

Suomalainen
tilinpäätösnormisto
Varat
Liite
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
1)
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
2)
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Ennakkomaksut
3)
Muut saamiset
Rahat ja lyhytaikaiset talletukset
Varat yhteensä
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma
Rahastot
Kertyneet voittovarat
4)
Emoyhtiön omistajien osuus
omasta pääomasta
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat
Myyntitulojen jaksotus
Saadut ennakkomaksut
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Siirtovelat

Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

IFRS:ään
siirtymisen
vaikutukset

IFRS
1.1.2015

€ 000

€ 000

€ 000

1 887
406
38 440
1 383
228
42 343

0
-406
0
0
623
217

1 887
0
38 440
1 383
851
42 560

80
24 559
15 781
1 109
53 653
95 182
137 525

0
0
363
0
0
363
580

80
24 559
16 143
1 109
53 653
95 545
138 105

733
700
92 111

0
0
580

733
700
92 691

93 544
0
93 544

580
0
580

94 124
0
94 124

20
20

0
0

20
20

5 750
1 051
10 783
9 429
355
1 289
15 302
43 961

0
0
0
0
0
0
0

5 750
1 051
10 783
9 429
355
1 289
15 302
43 961

43 961
43 981
137 525

0
0
580

43 961
43 981
138 105
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Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma 31.12.2015

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Ennakkomaksut
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Rahat ja lyhytaikaiset talletukset

Liite

Suomalainen
tilinpäätösnormisto
€ 000

IFRS:ään
siirtymisen
vaikutukset
€ 000

IFRS
1.1.2015
€ 000

1 059
119
68 783

27
-119
0

1 087
0
68 783

200
1 856
3 690
75 707

0
0
1 854
1 762

200
1 856
5 544
77 469

37
18 648
10 375
1 086
915
34 433
65 495
141 202

0
0
522
0
0
0
522
2 284

37
18 648
10 897
1 086
915
34 433
66 017
143 486

733
751
70 319
0

0
0
2 588
0

733
751
72 908
0

71 803
0
71 803

2 588
0
2 588

74 392
0
74 392

16 667
0
15
16 682

-290
11
104
-175

16 376
11
120
16 507

8 355
8 333
645
7 115
10 463
465
3 265
14 076
52 716

0
-145
17
0
0
0
0
0
-128

8 355
8 188
661
7 115
10 463
465
3 265
14 076
52 588

52 716
69 398
141 202

-128
-304
2 284

52 588
69 094
143 486

5)
1)

2)

3)
2)

Varat yhteensä

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Rahastot
Kertyneet voittovarat
Oman pääoman muut erät
Emoyhtiön omistajien osuus
omasta pääomasta
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat
Laskennalliset verovelat

4)

5)
2)

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
5)
Lainat rahoituslaitoksilta
3)
Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat
Siirtyvät myyntijaksotukset
Saadut ennakkomaksut
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Varaukset
Siirtovelat

Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

14
F-52

Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto
Konsernin laajan tuloslaskelman täsmäytyslaskelma 31.12.2015

Suomalainen
tilinpäätösnormisto
€ 000

IFRS:ään
siirtymisen
vaikutukset
€ 000

IFRS
31.12.2015
€ 000

142 067

0

142 067

3)

511

522

1 034

Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 6)
Poistot ja arvonalentumiset
5)
Muut liiketoiminnan kulut
5)
Liikevoitto

-37 506
-54 248
-15 387
-56 521
-21 083

0
-1 290
283
3
-481

-37 506
-55 537
-15 103
-56 518
-21 564

-1 091
1 882
792

73
0
73

-1 018
1 882
864

-20 292

-408

-20 700

1 533
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0
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Muut liiketoiminnan tuotot

Rahoituskulut
Rahoitustuotot

3), 5)

Voitto ennen veroja
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos
Tilikauden voitto/tappio

2)

Jakautuminen:
Määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille
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Liitetiedot koskien oman pääoman täsmäytyslaskelmaa 1.1.2015 ja 31.12.2015
ja laajaa tuloslaskelmaa 31.12.2015 päättynyttä tilikautta koskien
1) Liiketoimintojen yhdistäminen
Rovion suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaan laadituissa tilinpäätöksissä konserniliikearvosta on
tehty vaikutusaikanaan suunnitelman mukaiset poistot. Vuosittaisia arvonalentumistestauksia ei ole
tehty, koska viitteitä arvonalentumisesta ei ole esiintynyt.
Rovio on tehnyt liikearvon vuosittaisen arvonalentumistestauksen 31.12.2014 osana IFRSsiirtymää. Testauksessa havaittiin arvonalentuminen, joka kohdistui lyhytanimaatioyksikölle. Tämän
seurauksena avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2015 liikearvo on kirjattu kokonaan alas.
Liikearvon tasearvo kohdistuu kokonaisuudessaan lyhytanimaatioyksikköön. Liikearvon
arvonalentumisen testaus on tehty käyttöarvomenetelmää käyttäen, laskemalla nykyarvo tulevista
kassavirroista. Laskelma on tehty perustuen arvioituihin tuottoihin ja liikevoittoon testaushetkeä
seuraavien viiden vuoden aikana (2015-2019). Kerrytettävissä olevien rahamäärien
kassavirtaennusteen perustana on käytetty johdon hyväksymiä ja hallitukselle raportoituja
taloudellisia suunnitelmia ja ennusteita. Näissä kaksi ensimmäistä vuotta (2015-2016) on ennustettu
yksityiskohtaisesti ja niiden jälkeisen ajan tuottoihin on arvioitu lievää laskua.
Vuonna 2014 tehdyn liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena lyhytanimaatioyksikön tulevien
kassavirtojen nykyarvo oli alhaisempi kuin aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon kirjanpitoarvo,
mikä viittasi lyhytanimaatioyksikön liikearvon arvonalentumiseen. Kerrytettävissä oleva rahamäärä
31.12.2014 oli 8,1 miljoonaa euroa, mikä aiheutti 0,4 miljoonan euron arvonalentumistappion
kirjaamisen.
Arvonalentumistappio perustui arviointiin lyhytanimaatioyksikön tulevaisuuden taloudellisesta
suoriutumisesta ja kerrytettävissä olevista nettokassavirroista ja se kohdistettiin kokonaisuudessaan
lyhytanimaatioyksikön kirjanpitoarvoon. Kyseinen arviointi kuvastaa arviointihetken ajankohtaisia
kasvuun liittyviä riskejä. Diskonttokorko kuvastaa arviointihetken arviota rahan aika-arvosta ja
merkittävistä markkinariskilisistä. Muut olennaiset muuttujat tulevien kassavirtojen ennusteissa ovat
arviot koskien tulevan liikevaihdon laskua, myyntikatetta ja liiketulosta. Jäännösarvon oletetaan
olevan nolla.

2) Laskennalliset verot
Rovio kirjaa laskennalliset verosaamiset ja verovelat käyttäen tilinpäätöshetkellä voimassa olevaa
verokantaa ja perustuen lainsäädäntöön, jonka voidaan olettaa olevan voimassa niinä kausina kun
varoihin ja velkoihin liittyvät laskennalliset verot realisoituvat tai suoritetaan.
Laskennallinen verovelka tai -saaminen lasketaan saamisten ja velkojen väliaikaisista eroista
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Laskennalliset verovelat ja -saamiset on laskettu
käyttämällä vahvistettua verokantaa.
Avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2015 laskennalliset verosaamiset johtuvat väliaikaisista eroista koskien
vuonna 2014 tehtyä uudelleenjärjestelyyn liittyvää 1,289 miljoonaan euron varausta ja muihin varauksiin
liittyvää 1,824 miljoonan euron varausta muodostaen yhteensä 622,7 tuhannen euron verosaamisen
1.1.2015 avaavaan taseeseen.
Vuonna 2015 laskennallisten verosaamisten ja -velkojen 3,265 miljoonan euron
uudelleenjärjestelyvaraus ja 2,025 miljoonan euron muut varaukset muodostavat 1,058 miljoonan euron
verosaamisen. Konsernilla on Rovio Animation Oy:n käyttämättömiä tappioita 3,980 miljoonaa euroa,
jotka ovat hyödynnettävissä rajoittamattoman ajan tulevia verotettavia tuloja vastaan niissä yhtiöissä,
joissa tappio syntyi. Näihin käyttämättömiin tappioihin liittyen 796,0 tuhatta euroa on huomioitu
laskennallisissa verosaamisissa 31.12.2015.
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3) Rahoitusvelat
IFRS avaava tase sisältää lainojen käyvän arvon, johon on lisätty kyseisen rahoitusvelan hankinnasta tai
liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot. Transaktiomenot sisällytetään osaksi velan
efektiivistä korokantaa. Rahoituskuluihin on lisätty 435,6 tuhatta euroa ja lisätty IFRS-ennakkomaksuihin.
IFRS avaavassa saldossa näitä ennakkomaksuja on yhteensä 362,8 tuhatta euroa ja 31.12.2015 435,6
tuhatta euroa.
Rovio nosti 2 466 tuhannen euron lainan Tekesiltä koskien nimettyä projektia. Projekti toteutettiin
tilikaudella 2015. Lainan korkokanta on alle markkinakoron ja markkinan ja nykyisen lainan koron
välinen ero on käsitelty julkisena avustuksena liiketoiminnan muissa tuotoissa, yhteensä 522,4 tuhatta
euroa. Rovio on analysoinut ja laskenut koron käyttäen toista markkinaehtoista lainaa, minkä vaikutus
oli 522,4 tuhatta euroa. Julkiset avustukset on huomioitu vuonna 2015 ja 104,6 tuhatta euroa on kirjattu
laskennallisiin verovelkoihin.
4 ) Kertyneet voittovarat
IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset kertyneisiin voittovaroihin

Kertyneet voittovarat FAS
IFRS oikaisut:
IAS 36 Liikearvon alentumistestaus
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit
IAS 12 Tuloverot
IAS 20 Julkiset avustukset
Kertyneet voittovarat IFRS

1.1.2015
92 111

31.12.2015
70 319

-406
363
623
0

-119
435
1 750
522

92 691

72 907

5) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Roviolla on sekä rahoitusleasingsopimuksia että muita vuokrasopimuksia. Sellaiset vuokrasopimukset,
joissa kaikki riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin konsernille, aktivoidaan taseeseen sopimuksen
tekopäivänä vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai leasingmaksujen nykyarvoon, jos se on edellistä
alhaisempi.
IFRS-siirtymässä vuokran maksut aktivoidaan vuokran maksujen nykyarvon määräisinä ja ne esitetään
vuokralle otetuissa omaisuuserissä. Vuonna 2015 on aktivoitu yhteensä 30,5 tuhatta euroa, poistojen
ollessa 3,2 tuhatta euroa ja velkojen 27,3 tuhatta euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen vähennys oli 3,3
tuhatta euroa ja muut korkokulut olivat 0,1 tuhatta euroa.
6) Osakeperusteiset maksut
Roviolla on kaksi pääasiallista kannustinjärjestelmää; (1) yrityksen taloudelliseen tulokseen perustuva
rahamääräinen bonus ja (2) avainhenkilöille suunnattu pitkäaikainen optiojärjestelmä.
Pitkäaikaisen optiojärjestelmän tarkoitus on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden edut ja
tavoitteet, sitouttaa yrityksen henkilöstö ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisjärjestelmä, joka
perustuu arvonluomiseen.
Rovio on tarjonnut yhteensä 13 osakeoptiojärjestelmää, joiden kautta tietyille johtohenkilöille ja ylemmille
toimihenkilöille on myönnetty konsernin osakeoptioita.
Yksityiskohtainen kuvaus osakeperusteisista maksuista löytyy toimintakertomuksesta.
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Muut merkittävät laatimisperiaatteet
Tuottojen kirjaaminen
Konserni tulouttaa myynnin silloin, kun (tai sitä mukaan kuin) se täyttää suoritevelvoitteen luovuttamalla
luvatun tavaran tai palvelun (ts. siirtämällä omaisuuserän) asiakkaalle. Omaisuuserä siirretään, kun (tai
sitä mukaan kuin) asiakas saa siihen määräysvallan. Kun (tai sitä mukaa kuin) suoritevelvoite täyttyy,
Rovio tulouttaa kyseiselle suoritevelvoitteelle kohdistetun transaktiohinnan määrän (joka ei sisällä
muuttuvaa vastiketta koskevia arvioita).
Rovio-konserni arvioi sopimusehdot ja sen tavanomaiset liiketoimintakäytäntönsä transaktiohintaa
määrittäessään. Transaktiohinta on se vastikemäärä, johon Rovio odottaa olevansa oikeutettu
asiakkaalle luovutettavia tavaroita tai palveluja vastaan, vähennettynä asiakkailta kerätyillä
transaktiohinnan ylittävillä määrillä kuten joillakin myyntiin perustuvilla veroilla. Asiakassopimuksessa
luvattuun vastikkeeseen voi sisältyä kiinteitä tai muuttuvia rahamääriä tai näitä molempia. Konsernilla ei
ole asiakassopimuksissaan merkittäviä rahoituskomponentteja tai palautusoikeuksia.
Sopimukseen perustuva velka on yhteisön velvoite luovuttaa tavaroita tai palveluja, joista yhteisö on
saanut asiakkaalta vastikkeen (tai vastike on erääntynyt maksettavaksi). Rovio on tunnistanut saadut
ennakot ja tuloennakot sopimukseen perustuvaksi velaksi. Sopimukseen perustuva omaisuuserä on
yhtiön oikeus vastikkeeseen asiakkaalle luovuttamiaan tavaroita tai palveluja vastaan. Konserni on
tunnistanut siirtyvät lisenssituotot sopimukseen perustuviksi omaisuuseriksi.
Tuotot merkittävimmistä tulonlähteistä:
1. Peliliiketoiminta
- Sovelluksen sisäiset ostot (In-application purchases) sovellusten markkinapaikoissa kuten Applen App
Storessa, Google Playssa ja Amazon App Storessa:
Rovio esittää sovelluksen sisäisten ostojen tuoton toimialan käytäntöjen mukaisesti bruttoperiaatteen
mukaisesti ja kirjaa muuttuvan vastikkeen vähentämällä mahdolliset alennukset ja hyvitykset tuotoista.
Markkinapaikkojen tulo-osuus esitetään materiaalissa ja palveluissa.
Rovion peleissä on olemassa kahdenlaisia pelin sisäisiä ostoja: käyttötavaroita ja kestokulutustavaroita.
Käyttötavarat hyödyttävät käyttäjää välittömästi, kun taas kestokulutustavaroiden hyödyt säilyvät niin
kauan kuin käyttäjä peliä pelaa. Sovelluksen sisäinen käyttötavaran osto tuloutetaan yhtenä
ajankohtana. Sovelluksen sisäisen kestokulutustavaran osto tuloutetaan ajan kuluessa eli jaettuna
ajalle, jona pelaajan arvioidaan peliä pelaavan.
Pelien luonteesta johtuen, Rovio arvioi sen tuottojen olevan pääosin käyttötavaroita. Koska Roviolla ei
ole kattavaa tietoa virtuaalivaluutan kulutuksesta, yhtiö arvioi kulutuksen tapahtuvan peräkkäisten
ostosten välissä. Käyttämätön virtuaalivaluutta jaksotetaan ja tuloutetaan ostosten välisenä aikana.
Ennen kuin Roviolla oli käytettävissä tietoa ostojen välisestä kulutuksesta, yhtiö jaksotti osan tuotoista
käyttäjän elinajanodotuksen perusteella. Tämän kirjanpidollisen arvion muutoksen vaikutus lisäsi
kirjattuja tuottoja noin 1,0 miljoonan euron verran.
Tulevaisuudessa Rovion peliliiketoiminnan tarkoituksena on kirjata sovelluksen sisäiset ostot perustuen
todelliseen virtuaalivaluutan kulutukseen. Tämä vaatii mahdollisuutta mitata käyttäjän sovelluksen
sisäisiä ostoja ostotyypeittäin ja -ajoittain sekä kykyä raportoida tietoa toistuvasti kuukausittain. Rovion
tavoitteena on soveltaa kyseistä käytäntöä uusiin peleihin tammikuusta 2018 lähtien.
- Tilausmaksut sovellusten markkinapaikoissa:
Tilausmaksulla tarkoitetaan tuottoa, jonka käyttäjä maksaa ennakkoon koskien tiettyä ajanjaksoa.
Koska tilausmaksut käsitellään sovellusten markkinapaikoissa, ne täyttävät samat sopimusperusteiset
edellytykset kuin sovellusten sisäiset ostot. Tilausmaksut käsitellään erillisenä, sillä käyttäjät ostavat
virtuaalivaluuttaa ja voivat hyötyä siitä omillaan. Toisin kuin sovelluksen sisäisissä ostoissa
tilausmaksujen transaktiohinta käsittää enemmän kuin yhden kuukauden ja yhtiöllä on velvollisuus
ylläpitää palvelua läpi tilauksen voimassaoloajan. Näin ollen tilausmaksuihin liittyvä tuotto kirjataan ajan
kuluessa. Palautukset eivät ole merkittäviä, eikä palautuksia ole vähennetty kyseisestä tuotosta.
Sovellusten markkinapaikat raportoivat Rovion tuoton kuukausittain edelliseltä kuukaudelta ja
suorittavat maksun sovittujen maksuaikojen puitteissa.

18
F-56

- Asiakassopimukset:
Asiakassopimuksissa Rovio toimittaa räätälöidyn pelin esiasennettavaksi partnerin laitteisiin tai
jakelukanavaan jaettavaksi ja saa näistä ennaltamäärätyn minimikorvauksen. Tähän liittyvä tuotto
kirjataan ajan kuluessa. Koska pelin käyttö tapahtuu sopimusajan kuluessa ja Roviolla ei ole
velvollisuutta palauttaa vähimmäistakuuta, yhtiö kirjaa vähimmäistakuuta vastaavan tuoton
sopimusajalle. Tapauksissa, joihin liittyy Rovion velvollisuuksien täyttämiseen liittyviä lisäkustannuksia
(esimerkiksi sakkoja, lisämaksuja), myös kustannukset jaksotetaan yli sopimusajan. Virtuaalituotteisiin ja
-palveluihin liittyvä tuotto kirjataan kuten sovelluksen sisäisissä ostoissa, perustuen sopimusosapuolen
tuottoraportteihin. Mikäli asianmukaista tietoa ei ole saatavilla osapuolelta, sekä käyttötavaroista ja
kestokulutustavaroista saatava tuotto kirjataan ostokuukautena.
2. Mainonta
Rovion mainonnasta saatavat tuotot syntyvät, kun mainoksia esitetään pelaamisen aikana tai
animaatiojaksoissa. Tuotto perustuu mainostuotteen toimittamiseen, mikä voi olla katsottu tai klikattu
mainos. Tuloutus on täten yhtenä ajankohtana (katso liitetieto 5A) ja se tuloutetaan mainosryhmän
toimittamiin kuukausittaisiin myyntiraportteihin perustuen, joista käy ilmi myytyjen tuotteiden määrä ja
maksettavissa olevat erät Roviolle. Mainosryhmä sitoutuu lähettämiensä myyntiraporttien perusteella
maksamaan erät Roviolle, joten on todennäköistä, että Rovio saa vastikkeen, johon se on oikeutettu.
Mainostuotot kirjataan ostokuukautena (tiettynä ajankohtana) perustuen mainosryhmän toimittamiin
myyntiraportteihin.
3. Lisensointi ja kulutustavaramyynti
Rovio on lisensoinut Angry Birds brändin sadoille partnereille. Rovio hyödyntää käytettävissä olevaa
ulkopuolista informaatiota määritettäessä jaksotettavan myynnin. Jokaisen kvartaalin kolmannen
kuukauden alussa Rovion lisenssihaltijat toimittavat myyntitietoa, mikä koostuu kahden edellisen
kuukauden toteutuneesta myynnistä ja yhden kuukauden arviosta. Näitä tietoja hyödynnetään tehtäessä
Rovion sisäistä johdon arviota, jonka perusteella tuloutus kirjataan. Tulouttamaton vähimmäistakuu
tuloutetaan lisenssisopimuksen päättyessä. Ennen tätä vähimmäistakuuta tulo tuloutetaan perustuen
raportoituihin rojaltituottoihin. Lisenssit ovat luonteeltaan sellaisia, että asiakkaalle annetaan
oikeus käyttää yhteisön aineetonta omaisuutta sellaisena kuin se on koko lisenssin kattamana
ajanjaksona. Tästä johtuen Rovio tulouttaa vähimmäistakuuta perustuen rojaltituottoihin ja jos saadaan
enemmän rojaltituottoja, ylimenevä määrä tuloutetaan.
Tuotteiden myynti koostuu nettikaupan ja tukkukaupan myynnistä. Myynti tuloutetaan kun tavarat on
toimitettu varastosta perustuen sovittuun INCOTERMS ehtoon.
IP:n tuotelisenssoinnin lisäksi Rovio on lisensioinut Angry Birds brändin käytettäväksi paikkaan
sidottuna viihteenä, kuten huvipuistoissa. Tuloutus tapahtuu samoilla periaatteilla kuin IP
lisensioinnissa. Etukäteen saatu tai brändin käyttöön perustuva palkkio tuloutetaan sopimusajan yli ajan
kuluessa.
4. Animaatio- ja jakelijamyynti
Rovio on kehittänyt ja pidättänyt omistusoikeuden kahden tyyppiseen animaatioon - TV-animaatio ja
Angry Birds elokuva. TV-animaatiossa on kolmen tyyppistä tulolähdettä: Mainosmyynti (ToonsTV ja
Youtube), suorat lähetyssopimukset ja jakelijoiden kautta tapahtuva myynti. Kaikissa TV-animaatioissa
tuotot kirjataan bruttoperiaatteen mukaisesti ja agenttien palkkiot esitetään materiaalissa ja palveluissa.
Columbia Pictures ja Sonyn tytäryhtiöt jakavat Angry Birds elokuvaa kaikissa kanavissa (elokuvateatterit,
DVD/Blu-ray / VoD / TV). Columbia Pictures toimii paymasterina ja hallinnoi kaikkia rahavirtoja. Columbia
Pictures vähentää kulunsa ja tilittää erotuksen loppukäyttäjän ostotapahtuman ja Rovion tulouttaman
käteistilityksen välillä Roviolle. Columbia Pictures raportoi Roviolle ja Rovio kirjaa saadun suorituksen
tuottona. Koska Rovio ansaitsee tuottonsa vasta jakelukulujen vähentämisen jälkeen, syntyy merkittävä
ajallinen ero loppukäyttäjän ja Rovion saaman käteistilityksen välillä.
Myyntiin liittyvät välilliset verot
Kulut ja varat kirjataan vähennettynä myynnin verosta paitsi:
- kun myyntivero kirjataan osana omaisuuserän hankintamenoa tai kulua, sitä ei ole vähennettävä
myyntiverolla eikä verovianomainen tule erää hyvittämään
- kun saamiset ja velat kirjataan sisältäen myyntiveron
Veroviranomaisen palautettava tai veroviranomaiselle maksettava määrä esitetään nettona taseessa joko
saamisena veronviranomaisilta tai velkana veronviranomaiselle.
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Ulkomaanrahan määräiset erät
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, mikä on myös emoyhtiön toimintavaluutta. Konserni määrittää
kullekin yritykselle toimintavaluutan, ja kunkin yrityksen erillistilinpäätöksessä esitettävät erät on määritetty
kyseisen toimintavaluutan määräisinä.
Liiketapahtumat ja tase-erät
Ulkomaanrahan määräiset liiketoimet kirjataan käyttäen liiketoimien tapahtumapäivänä toimintavaluutan
voimassaolevia valuuttakursseja.
Raportointipäivän ulkomaanrahan määräiset monetaariset saamiset ja velat arvostetaan toimintavaluutan
raportointipäivän kurssiin.
Ulkomaan rahan määräisten monetaaristen erien suorittamisesta syntyvät kurssierot on käsitelty
tulosvaikutteisesti. Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot, jotka tosiasiallisesti ovat sisällöltään
osa yhteisön kyseiseen ulkomaiseen yksikköön tekemää nettosijoitusta, kirjataan muihin laajan tuloksen
eriin ja kertyneet kurssierot esitetään omana eränään omassa pääomassa, kunnes ulkomaisesta
yksiköstä luovutaan. Luovutuksen yhteydessä kertyneet kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti. Näiden
monetaaristen erien verovaikutukset kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin.
Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, joiden arvostaminen perustuu ulkomaan rahan
määräisenä ilmaistuun alkuperäiseen hankintamenoon, on muutettu toimintavaluutan määräisiksi
käyttäen tapahtumapäivän kurssia. Ulkomaan rahan määräiset ei-monetaariset erät, joiden arvostaminen
perustuu ulkomaan rahan määräisenä ilmaistuun käypään arvoon, on muutettu toimintavaluutan
määräiseksi käyttäen käyvän arvon määrittämispäivän kursseja. Kurssierot ei-monetaarisista eristä,
joiden arvostaminen perustuu käypään arvoon, kirjataan kuten erän käyvän arvon muutos (toisin sanoen
kurssierot kirjataan tulosvaikutteisesti tai muihin laajan tuloksen eriin sen mukaan miten käyvän arvon
muutos on kirjattu).
Konserniyhtiöt
Kaikki ulkomaisten konserniyhtiöiden varat ja velat muutetaan euroiksi käyttäen raportointipäivän
valuuttakursseja. Konsernitileillä kaikki ulkomaisten konserniyhtiöiden tulot ja menot muutetaan euroiksi
käyttäen kuukauden keskimääräisiä valuuttakursseja. Erot, jotka johtuvat siitä, että tulot ja menot
muutetaan käyttäen keskikurssia ja varat ja velat käyttäen raportointipäivän kurssia, kirjataan muihin
laajan tuloksen eriin muuntoeroiksi. Kun ulkomainen konserniyhtiö luovutetaan, kertynyt määrä
muuntoeroista kirjataan tulosvaikutteisesti.
Ulkomaisten yksiköiden hankinnasta syntyvä liikearvo ja kyseisten ulkomaisten yksikköjen varojen ja
velkojen kirjanpitoarvoihin hankinnan yhteydessä tehtävät käypien arvojen oikaisut on käsitelty kyseisten
ulkomaisten yksiköiden varoina ja velkoina. Ne muunnetaan euroiksi raportointikauden päättymispäivän
kurssiin.
Lyhyt- ja pitkäaikaisten varojen ja velkojen luokittelu
Rovio esittää varat ja velat jaoteltuna lyhyt- tai pitkäaikaiseksi.
Omaisuuserä luokitellaan lyhytaikaiseksi, kun:
- se odotetaan realisoitavan tavanomaisen toimintasyklin aikana
- se pidetään ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa
- se odotetaan realisoituvan kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä, tai
- omaisuuserä kuuluu rahavaroihin, paitsi jos omaisuuserä ei rajoituksista johtuen ole vaihdettavissa tai
käytettävissä velan suorittamiseen vähintään kahteentoista kuukauteen
Kaikki muut varat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi. Velka luokitellaan lyhtyaikaiseksi, kun:
- yhteisö odottaa suoritettavansa velan tavanomaisen toimintasyklin aikana
- velka pidetään ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa
- velka erääntyy suoritettavaksi kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä, tai
- yhteisöllä ei ole ehdotonta oikeutta lykätä velan suorittamista vähintään kahdentoista kuukauden
päähän raportointikauden päättymisestä
Kaikki muut velat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi. Laskennalliset verosaamiset ja -velat luokitellaan
pitkäaikaisiksi varoiksi ja veloiksi.
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Julkistetut standardit, jotka eivät vielä ole EU:n hyväksymiä
Muutokset IFRS 10 ja IAS 28: Omaisuuserän myynti tai luovuttaminen sijoittajan ja sen
osakkuusyrityksen tai yhteisyrityksen väillä
Muutokset huomioivat IFRS 10 ja IAS 28 välillä olevaa ristiriitaa, kun käsitellään määräysvallan
menettämistä tytäryrityksessä, kun tytäryritys myydään tai luovutetaan osakkuusyritykselle tai
yhteisyritykselle. Muutokset selkeyttävät myynnin tai tappion käsittelyä, kun myytävä tai luovutettava
omaisuuserä vastaa IFRS 3 mukaista liiketoimintaa. IFRS 3 mukaisen liiketoimen myynnin tai
luovutuksen yhteydessä syntynyt voitto tai tappio kirjataan täysmääräisesti. Sellaisen myynnin tai
omaisuuserän luovuttamien mikä ei muodosta liiketoimintaa kirjataan ainoastaan siihen määrään asti
mikä ei vastaa riippumattoman sijoittajan osuutta osakkuus- tai yhteisyritykseen. IASB on siirtänyt
muutosten voimaantulopäivää. Muutoksia tulee soveltaa ei-takautuvasti. Rovio soveltaa muutoksia
niiden voimaantulopäivästä lähtien.
IAS 7 Disclosure Initiative — Muutokset IAS 7
IAS 7 muutokset ovat osa IASB:n Liitetietojen tehostamista ja muutoksen avulla pyritään selventämään
IAS 7:n rahoitustoimintojen tilinpäätöstietoja siten, että tilinpäätöksen lukijat voisivat paremmin arvioida
rahoitustoiminnasta syntyvien rahavirtavirtavaikutteisten ja ei-rahavirtavaikutteisten velkojen muutoksia.
Yhteisöjen ei tarvitse antaa tietoja koskien vertailukausia. Muutoksia tulee soveltaa 1.1.2017 ja sen
jälkeen alkavilla tilikausilla ja ennenaikainen soveltaminen sallitaan. Konsernin nykyisen arvion mukaan
muutokset tulevat mahdollisesti lisäämään Rovion annettavia liitetietoja.
IAS 12 Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen realisoitumattomista tappioista — Muutokset
IAS 12
Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen realisoitumattomista tappioista selkeyttävät vaatimuksia,
jotka liittyvät käypään arvoon kirjattavista velkainstrumenteista kirjattuihin laskennallisiin verosaamisiin.
Yhteisöjen tulee soveltaa muutoksia takautuvasti. Muutosten soveltamisen yhteydessä, oman pääoman
muutos voidaan esittää taseen avaavassa kertyneissä voittovaroissa (tai muussa pääoman erässä)
ilman muutoksen allokointia avaavan kertyneiden voittovarojen ja pääoman muiden erien välillä.
Helpotusta käyttävien yhteisöjen tulee kertoa tämän. Muutoksia tulee soveltaa 1.1.2017 ja sen jälkeen
alkavilla tilikausilla ja ennenaikainen soveltaminen sallitaan. Mikäli yhteisö soveltaa muutoksia
aikaisempaan kauteen, yhteisön tulee kertoa tämän. Muutoksilla ei oleteta olevan vaikutusta Roviokonsernille.
IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions — Muutokset IFRS
2
IASB:n muutokset IFRS 2 Osakeperusteiset maksut koskevat kolmea osa-aluetta: oikeuden
syntymisehtojen vaikutukset käteisvaroina maksettavien osakeperusteisten maksujen arvostuksessa,
osakeperusteisten maksujen ryhmittelyssä, kun ne sisältävät nk. ”net settlement feature”:n
ennakkoverovelvoitteiden kattamiseksi ja osakeperusteisten maksujen muuttaminen käteisvaroina
maksettavasta omana pääomana maksettavaksi.
Yhteisöt voivat soveltaa muutoksia ei-takautuvasti, mutta takautuva soveltaminen on sallittua mikäli
sovelletaan kaikkeen kolmeen osa-alueeseen. Muutokset ovat voimassa 1.1.2018 ja sen jälkeen
alkavilla tilikausilla ja ennenaikainen soveltaminen on sallittu. Muutoksilla ei oleteta olevan vaikutusta
Rovio-konsernille.
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IFRS 16 Vuokrasopimukset
IFRS 16 julkistettiin tammikuussa 2016 ja se korvaa IAS 17 Vuokrasopimukset, IFRIC 4 Miten
määritetään, sisältääkö järjestely vuokrasopimuksen, SIC-15 Muut vuokrasopimukset - kannustimet ja
SIC-27 Sellaisten liiketoimien tosiasiallisen sisällön arvioiminen, joihin sisältyvä sopimus on
oikeudelliselta muodoltaan vuokrasopimus. IFRS 16 määrittelee kirjaamis-, arvostus- ja esittämiskriteerit
sekä tilinpäätöksessä vuokrasopimuksesta esitettävät liitetiedot. Standardi määrittelee yhden
laskentamallin sovellettavaksi kaikille vuokralle ottajille. Malli on samanlainen kuin nykyisen IAS17
rahoitusleasingmalli. Standardi sisältää kaksi helpotusta vuokraottajille: arvoltaan vähäiset
kohdeomaisuuserät (esim. tietokoneet) ja lyhytaikaiset vuokrasopimukset (vuokra-aika on alle 12 kk).
Vuokralle ottajan on sopimuksen alkamisajankohtana kirjattava vuokrasopimusvelka ja
käyttöoikeusomaisuuserä. Vuokralle ottajien tulee kirjata erikseen vuokrasopimusvelan korko ja
käyttöoikeusomaisuuserän poisto.
Vuokralle ottajien tulee uudelleenarvioida vuokrasopimusvelan mikäli tietyt vuokrasopimusehdot
muuttuvat (esim. vuokra-aika, vastaisten vuokrien indeksin tai hintatason muutos). Vuokralle ottaja kirjaa
vuokrasopimusvelan uudelleen määritettävistä johtuvan muutoksen käyttöoikeuserän oikaisuksi.
IFRS 16 mukaan sekä vuokralle ottajan että vuokralle antajan annettavat liitetietovaatimukset kasvavat
verrattuna IAS 17.
IFRS 16 tulee soveltaa tilikausille, jotka alkavat 1.1.2016 ja sen jälkeen. Ennen aikainen soveltaminen on
sallittu, mutta ei ennen kuin yhteisö soveltaa IFRS 15. Vuokralle ottaja voi soveltaa standardia joko
täysin takautuvasti tai hyödyntäen helpotettua siirtymää. Standardin siirtymäsäännöt sallivat tietyt
helpotukset.
Rovio tulee 2017 arvioimaan IFRS 16:sta vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Osa 3: Konsernin liiketoiminta, toiminnot ja johto
Rahoitusriskien hallinnan tavoitteet ja menetelmät
Pääosa konsernin rahoitusveloista koostuu lainoista, ostoveloista ja muista veloista. Konsernin
taseessa ei ole johdannaisia. Näiden rahoitusvelkojen päätavoite on taata konsernin operatiivisten
toimintojen rahoitus. Pääosa konsernin rahoitusvaroista koostuu myyntisaamisista ja muista
saamisista sekä lyhytaikaisista talletuksista, jotka johtuvat konsernin operatiivisista toiminnoista.
Rovion riskien hallinta keskittyy analysoimaan, seuraamaan ja hallinnoimaan mahdollisuuksia, uhkia ja
riskejä, jotka liittyvät Rovion asettamiin tavoitteisiin eikä siis ainoastaan eliminoimaan riskejä.
Hallitus hyväksyy ja valvoo riskienhallinnan pääperiaatteet ja Rovion ylin johto yhdessä
liiketoimintayksiköiden kanssa vastaa käytännön toteutuksesta. Rahoitusriskien hallinta toteutuu
minimoimalla rahoitusmarkkinoiden vaihtelusta aiheutuvat vaikutukset konsernin liiketoimintoihin.
Konserni altistuu markkinariskeille sekä luotto- ja likviditeettiriskille. Konsernin ylin johto valvoo edellä
mainittujen riskien hallinnoimista ja sovellettavien toimenpiteiden asianmukaisuudesta rahoitusriskien
hallinnassa.
Konsernin ylin johto vastaa konsernin rahoitusriskien määrittelystä ja hallinnasta määrittelemällä
asianmukaisen kokonaisvaltaisen taloudellisen riskinhallinnan politiikan ja menettelytavat sekä
varmistamalla, että rahoitusriskit identifioidaan, arvioidaan ja hallinnoidaan konsernin riskienhallinnan
politiikan ja riskitavoitteiden mukaisesti.
Hallitus katselmoi ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan, joka on kuvattuna alla.
Markkinariski
Markkinariski on riski siitä, että käyvät arvot tai rahoitusinstrumentin tulevaisuudessa realisoituvat
kassavirrat vaihtelevat johtuen markkinahintojen muutoksista. Konsernin markkinariski koostuu
kahdentyyppisestä riskistä: korkoriskistä ja valuuttariskistä. Markkinariskeille altistuneet
rahoitusinstrumentit koostuvat lainoista ja talletuksista.
Korkoriski
Korkoriski on riski siitä, että käyvät arvot tai rahoitusinstrumentin tulevaisuuden realisoituvat kassavirrat
vaihtelevat johtuen markkinakorkojen muutoksista. Erityisesti vieraan pääoman ehtoisten
vaihtuvakorkoisten lainojen viitekorkoihin liittyvä korkoriski on konsernin kannalta merkityksellinen.
Konserni hallinnoi korkoriskiä seuraamalla ja valvomalla vaihtuvakorkoisten korkojen epäedullisten
muutosten vaikutusta ja sijoittamalla ylimääräiset rahavarat kohteisiin, joilla on saman tyyppiset
erääntymisajat ja muut ehdot. Konsernin ulkopuolisista lainoista 31.12.2016 noin 87 prosenttia on
vaihtuvakorkoisia (2015: 100 prosenttia) ja 13 prosenttia kiinteäkorkoisia.
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Herkkyys korkoriskille
Seuraava taulukko kuvastaa herkkyyttä koroissa tapahtuvalle jokseenkin
mahdolliselle muutokselle. Korkojen muutosten vaikutus konsernin voittoon ennen veroja muiden
muuttujien pysyessä muuttumattomina:

2016
2015

Vaikutus
Muutos,
tulokseen
peruspistettä ennen veroja
€ 000
+100
-125
+100
-250

Euro
Euro

Valuuttariski
Valuuttariski on riski siitä, että valuuttamääräisestä erästä johtuvat, tulevaisuudessa realisoituvat
rahavirrat tai niiden käypä arvo vaihtelee johtuen valuuttakursseissa tapahtuvista muutoksista.
Konserni altistuu sekä liiketapahtumista (kun tuotto tai kulu on valuuttamääräinen) että
nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin aiheutuville valuuttariskeille.
Konsernin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Euro (toimintavaluutta), Yhdysvaltojen dollari
(USD), Kiinan yuan renminbi (CNY) ja Kanadan dollari (CAD). Valuuttariski syntyy
liiketapahtumista, monetaarisista eristä ja nettosijoituksista ulkomaisiin tytäryhtiöihin.
Rovio ei toistaiseksi ole käyttänyt suojausinstrumentteja valuuttariskiensä hallitsemiseksi, mutta tutkii
aktiivisesti avoimia valuuttapositioita ja niihin liittyviä suojaustarpeita ja -mahdollisuuksia
suojatakseen tarpeen tullessa. Merkittävä osa tuotoista on euron lisäksi Yhdysvaltojen dollari ja
Kiinan yuan renminbi muodostaen yli 90 prosenttia valuuttamääräisistä myyntitransaktioista.
Konsernin valuuttamääräistä rahoitusvaroista yli 95 prosenttia on Yhdysvaltoin dollareissa ja Kiinan
yuanissa.
Herkkyys valuuttariskille
Seuraava taulukko osoittaa herkkyyttä USD valuutan valuuttakurssissa tapahtuvalle jokseenkin
mahdolliselle muutokselle, muiden muuttujien pysyessä ennallaan. Vaikutus konsernin voittoon
ennen veroja johtuu rahamääräisten varojen ja velkojen käyvän arvon muutoksesta.
Yhtiön altistuminen muiden vieraiden valuuttojen muutoksille ei ole olennainen.

USD valuuttakurssimuutos
2016
2015

+5%
-5 %
+5%
–5%

Vaikutus
tulokseen
ennen veroja
€ 000
(1784)
1784
(2052)
2052

Vaikutus tulokseen ennen veroja johtuu Yhdysvaltain dollarin alaisten monetaaristen varojen ja
velkojen muutoksesta toimintavaluutan ollessa muu kuin Yhdysvaltain dollari. Taulukossa on
huomioitu rahavarat, myyntisaamiset ja ostovelat.
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Luottoriski
Luottoriski on riski siitä, että vastapuoli ei suoriudu rahoitusinstrumentista tai asiakassopimuksesta
johtuvista velvoitteistaan ja aiheuttaa tällä tavoin rahoituseristä johtuvan tappion. Konserni altistuu
luottoriskille sekä liiketoiminnan (pääsääntöisesti myyntisaamiset) että rahoitustoimintojen kautta
sisältäen talletukset pankeissa ja muissa rahoituslaitoksissa, valuuttamääräiset tapahtumat ja muut
rahoitusinstrumentit.
Myyntisaamiset
Rovio-konserni on määrittänyt luottopolitiikan, joka määrittää vähittäisvaatimuksen liiketoiminnasta
johtuvan luottoriskin hallitsemiseksi. Konserni arvioi asiakkaiden ja kumppaneiden
luottokelpoisuuden ennen liiketoimintojen aloittamista. Liiketoimintayksiköt ja talousosasto
hallinoivat yhdessä luottoriskejä ja luotonvalvontaa. Luottopäätökset perustuvat virallisiin
luottoluokituksiin ja kumppaneiden tilinpäätösanalyyseihin. Tapauksissa, missä saamiset ovat
vaarassa, edellytetään ennakkomaksua tai takuuta asiakkaalta tai kumppanilta transaktioon
sisältyvän riskin rajoittamiseksi.
Avoinna olevia asiakassaatavia tarkkaillaan säännöllisesti. Konsernilla oli 31.12.2016 seitsemän
asiakasta (2015; 10 asiakasta), joilla oli avoinna olevia myyntisaamisia yli 500 000 tuhatta euroa.
Nämä asiakkaat muodostivat noin 57 prosenttia (2015: 70 prosenttia) konsernin myyntisaamisista.
Konsernilla oli neljä asiakasta (2015: viisi asiakasta), joilla oli avoinna olevia myyntisaamisia yli 1
miljoona euroa. Nämä asiakkaat muodostivat noin 48 prosenttia (2015: 50 prosenttia) konsernin
asiakasmyyntisaamisista.
Jokaisena raportointipäivänä analysoidaan olennaisten asiakkaiden saamisten mahdollinen
arvonalentuminen yksitellen. Tämän lisäksi ryhmitellään vähäiset saamaiset yhtenäiseksi ryhmäksi
ja näiden mahdollinen arvonalentumien analysoidaan ryhmänä. Laskenta perustuu toteutuneeseen
historialliseen tietoon. Luottoriskin määrä vastaa asiakkailta olevien myyntisaamisten yhteismäärää,
katso Liite 6E. Konsernilla ei ole takauksia vakuutena. Konserni arvioi myyntisaamisten
riskikeskittymän vähäisestä mediumiin. Vaikka asiakkaat toimivat useassa maassa ja toimialalla ja
toimii pääsääntöisesti itsenäisillä markkinoilla, saamisten suoritukset menevät suuressa määrin
agenttien ja markkinapaikoilla toimivien yhtiöiden kautta.
Rahoitustoiminnoista johtuvaa luottoriskiä hallinnoidaan konsernin talousosaston toimesta
perustuen konsernin luottoriskipolitiikkaan.
Konsernin luottoriskin tase-erien maksimimäärä 31.12.2016 ja 2015 vastaa erien kirjanpitoarvoja,
katso Liite 6E.
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Maksuvalmiusriski
Konserni seuraa liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää käyttäen 24 kuukauden
likviditeettiennustetta.
Maksuvalmiusriskin eli likviditeettiriskin hallinnan tavoitteena on ylläpitää riittävä likvidien varojen
määrä ja saatavuus käyttämällä limiittejä ja lainoja. Konsernin veloista 31.12.2016 noin 96 prosenttia
erääntyy vuoden sisällä (2015: 75 prosenttia) taseen kirjanpitoarvojen perusteella. Konsernilla on
riittävä määrä vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia ja 12 kuukauden sisällä erääntyviä lainoja
voidaan tarvittaessa jatkaa.
Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto konsernin rahoitusvelkojen maturiteettijakaumasta
perustuen sopimusperusteisiin, diskonttaamattomiin maksuihin:

31.12.2016
Korolliset velat ja
lainat
Ostovelat ja muut
velat

31.12.2015
Korolliset velat ja
lainat
Ostovelat ja muut
velat

Vaadittaessa
maksettavat
€ 000

Alle 3 kk
€ 000

3-12 kk
€ 000

1.5 v
€ 000

0

0

16 520

2 466

0

18 986

—
0

7 852
7 852

—
16 520

—
2 466

—
0

7 852
26 838

Vaadittaessa
maksettavat
€ 000

Alle 3 kk
€ 000

3-12 kk
€ 000

1.5 v
€ 000

0

0

8 188

16 376

0

24 564

—
0

8 355
8 355

—
8 188

—
16 376

—
0

8 355
32 919

> 5 v Yhteensä
€ 000
€ 000

> 5 v Yhteensä
€ 000
€ 000
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Pääoman hallinta
Konsernin määritelmän mukainen hallinnoitava pääoma koostuu osakepääomasta, ylikurssista ja
emoyhtiön omistajille kuuluvista muista oman pääoman eristä. Pääomahallinnan ensisijainen tavoite
on kasvattaa omistaja-arvoa.
Konserni hallinnoi pääomarakennetta ja tekee tarvittaessa muutoksia, mikäli taloudellinen tilanne tai
rahoituskovenantit vaativat. Konserni voi muuttaa osakkeenomistajille maksettavaa osinkoa,
palauttaa pääomaa tai laskea liikkeelle uusia osakkeita. Konserni seuraa pääomaa
velkaantuneisuuden (gearing) perusteella, joka lasketaan käyttämällä kaavaa nettovelka jaettuna
oman pääoman ja nettovelan yhteismäärällä. Konsernin tavoite on pitää gearing 20-40 prosentissa.
Konserni sisällyttää nettovelkaan koroliset lainat ja velat, ostovelat ja muut velat vähennettynä
rahavaroilla ja lyhytaikaisilla talletuksilla poisluettuna lopetettavat toiminnot.

Korolliset velat ja lainat (Liite 6C)
Ostovelat ja muut velat (Liite 6K)
Vähennettynä: rahavarat ja lyhytaikaiset talletukset (Liite 6G)
Nettovelka
Oma pääoma
Oma pääoma yhteensä
Pääoma ja nettovelka
Gearing

2016
€ 000
18 986
8 210
(28 945)
(1 749)

2015
€ 000
24 564
9 016
(34 433)
(853)

86 839
86 839
88 946
-2 %

74 392
74 392
75 906
-1 %

Konserni tavoittelee pääoman hallinnalla muuan muassa sitä, ettei konserni riko korollisten lainojen ja
velkojen kovenanttiehtoja, jotka määrittelevät pääomarakenteen vaatimukset. Kovenanttiehtojen
rikkominen mahdollistaisi pankkien vaatimaan lainojen ja velkojen takaisinmaksua heti. Kuluvana
tilikautena korollisten lainojen ja velkojen kovenanttiehtoja ei olla rikottu.
Pääoman hallintaan liittyviä tavoitteita, toimintatapoja tai prosesseja ei olla muutettu 31.12.2016 tai
31.12.2015.
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Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot
Laatimisperiaate
Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirrosta
tavanomaisessa liiketoimessa markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä. Käypää arvoa
määritettäessä oletetaan, että omaisuuserän myymiseksi tai velan siirtämiseksi toteutuva liiketoimi
tapahtuu joko
-omaisuuserän tai velan pääasiallisilla markkinoilla tai
-jos pääasiallisia markkinoita ei ole, omaisuuserän tai velan suotuisimmilla markkinoilla.
Konsernilla täytyy olla pääsy pääasiallisille tai suotuisimmille markkinoille.
Omaisuuserän tai velan käypä arvo määritetään niiden oletusten perusteella, joita markkinatoimijat
käyttäisivät hinnoitellessaan omaisuuserää tai velkaa, kun oletetaan, että markkinatoimijat toimivat
taloudellisten etujensa mukaisesti. Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän käypää arvoa
määritettäessä otetaan huomioon markkinaosapuolen kyky kerryttää taloudellista hyötyä käyttämällä
omaisuuserää sen parhaiten tuottavassa käytössä tai myymällä se toiselle markkinaosapuolelle, joka
käyttäisi omaisuuserää sen parhaiten tuottavassa käytössä.
Konserni käyttää arvostusmenetelmiä, jotka ovat kyseisissä olosuhteissa asianmukaisia ja joita
varten on saatavilla riittävästi tietoa käyvän arvon määrittämiseksi, siten että käytetään
mahdollisimman paljon merkityksellisiä havainnoitavissa olevia syöttötietoja ja mahdollisimman
vähän muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja.
Kaikki omaisuuserät ja velat, jotka arvostetaan käypään arvoon tai joiden käypä arvo esitetään
liitetiedoissa, luokitellaan alla esitetyllä tavalla käyvän arvon hierarkiatasoille perustuen alimmalla
tasolla olevaan syöttötietoon, joka on merkittävä koko arvonmäärityksen kannalta:
-Taso 1 – Syöttötieto on täysin samanlaisille varoille ja veloilla noteerattuja hintoja toimivalla
markkinoilla.
-Taso 2 – Syöttötiedot ovat muita kuin tasolle 1 kuuluvia noteerattuja hintoja ja jotka ovat
havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle joko suoraan tai epäsuorasti
-Taso 3 – Syöttötiedot ovat muita, jotka eivät ole havainnoitavissa omaisuuserälle tai velalle olevia
tietoja. Käyvät arvot määritetään tästä johtuen arvostusmalleihin perustuvilla menetelmillä.
Konsernin kaikki rahoitusvarat ja velat on luokiteltu jaksotettua hankintamenoa käyttäen. Rovion
jaksotettuun hankintamenoon luokitellut rahoitusinstrumentit on esitetty tasolla 2, paitsi lainat
rahalaitoksilta, jotka on esitetty tasolla 3. Lyhytaikaisten rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen käyvät arvot
vastaavat likimain niiden kirjanpitoarvoja.

28
F-66

Voitonjaot ja voitonjakoehdotukset
Laatimisperiaate
Yhtiö kirjaa velan, kun sillä on velvoite jakaa käteisvaroja tai muita kuin käteisvaroja emoyhtiön
omistajille silloin, kun jakaminen on päätetty eikä se enää ole konsernin harkinnassa. Suomen
yhtiölakien mukaan jakaminen on päätetty, kun osakkeenomistajat ovat hyväksyneet sen.
Vastaava määrä kirjataan suoraan omaan pääomaan.
Muiden kuin käteisvarojen jakaminen arvostetaan jaettavien omaisuuserien käypään arvoon ja
käyvän arvon uudelleenarvostus kirjataan suoraan omaan pääomaan.
Muuta kuin käteisomaisuutta jaettaessa velan kirjanpitomäärän ja jaettujen omaisuuserien
kirjanpitomäärän ero kirjataan tulosvaikutteisesti.
2016
€ 000

2015
€ 000

0
0

2 997
2 997

Päätetyt ja maksetut rahamääräiset osingot:
Lopullinen osinko 2015: 0 senttiä / osake (2014: 4 senttiä per osake)

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,06 euroa per osake ja että loput jätetään yhtiön
omaan pääomaan. Voitonjakoehdotuksen tulee olla yhtiökokouksen hyväksymä. Voitonjakoehdotusta ei
kirjata tilinpäätöksessä 31.12.2016 velaksi.
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Merkittävien osittain omistettujen yhtiöiden konsolidointiperiaatteet ja taloudelliset tiedot sekä
osakkuusyhtiöt
Laatimisperiaate
Konsolidointiperiaate
Konsernitilinpäätös sisältää konsernin ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2016 päättyneeltä
raportointikaudelta. Määräysvalta syntyy, kun konserni olemalla osallisena sijoituskohteessa altistuu
sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy
vaikuttamaan tähän tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa. Rovio-konsernilla on
määräysvalta sijoituskohteessa vain siinä tapauksessa, että kaikki seuraavat seikat toteutuvat:
- Konsernilla on sijoituskohdetta koskeva valta (ts. olemassa olevat oikeudet tuottavat
tarkasteluhetkellä kyvyn ohjata sijoituskohteen merkityksellisiä toimintoja)
- Konserni altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon
- Konserni pystyy käyttämään sijoituskohdetta koskevaa valtaansa ja näin vaikuttamaan saamansa
tuoton määrään
Yleensä sijoituskohteen äänioikeuksien enemmistö merkitsee määräysvallan olemassaoloa. Tämän
oletuksen tueksi, ja erityisesti silloin, jos konsernilla ei ole enemmistöä sijoituskohteen äänioikeuksista
tai vastaavista oikeuksista, konserni tarkastelee kaikkia relevantteja tosiasioita ja olosuhteita
arvioidessaan, onko sillä valta sijoituskohteessa mukaan lukien seuraavat tekijät:
-Sijoituskohteen muiden äänioikeuksien haltijoiden väliseen sopimukseen perustuvat järjestelyt
-Muista sopimukseen perustuvista järjestelyistä johtuvat oikeudet
-Rovio konsernin äänioikeudet ja potentiaaliset äänioikeudet
Rovio-konserni arvioi uudelleen, onko sillä määräysvalta yhtiössä, jos tosiasiat ja olosuhteet antavat
viitteitä siitä, että joko yhdessä tai useammassa määräysvallan kolmesta osatekijästä on tapahtunut
muutos. Raportointikauden aikana hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä
hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan, ja lopetetaan sillä hetkellä, kun konserni
menettää määräysvallan. Hankitun tai luovutetun tytäryhtiön varat, velat, tuotot ja kulut sisältyvät
konsernitilinpäätökseen siitä päivästä lähtien, kun konserni saavuttaa määräysvallan siihen hetkeen
asti, kun määräysvalta menetetään.
Voitto tai tappio sekä kaikki laajan tuloksen erät kohdistetaan emoyhtiön osakkeenomistajille ja
määräysvallattomille omistajille, vaikka tämä johtaisi siihen, että määräysvallattomien omistajien
osuudesta tulisi negatiivinen. Tytäryhtiöiden tilinpäätöksiin tehdään tarvittaessa oikaisuja, jotta niiden
laskentaperiaatteet vastaavat konsernin laskentaperiaatteita. Konsernin sisäisiin liiketapahtumiin
liittyvät konsernin sisäiset varat ja velat, oma pääoma, tuotot, kulut ja rahavirrat eliminoidaan
kokonaisuudessaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Muutos tytäryhtiön omistusosuudessa ilman
määräysvallan menettämistä käsitellään konsernissa omaan pääomaan kirjattavana tapahtumana.
Mikäli konserni menettää määräysvallan tytäryhtiössä, se kirjaa tytäryhtiön varat (mukaan lukien
liikearvo), velat, määräysvallattomien omistajien osuudet sekä muut oman pääoman erät pois
taseesta, myynnistä johtuva voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan. Mahdollinen jäljelle jäävä
sijoitus arvostetaan käypään arvoon.
Osakkuusyritys on yhteisö, jossa Rovio-konsernilla on huomattava vaikutusvalta. Huomattava
vaikutusvalta on oikeus osallistua sijoituskohteen talouden ja toiminnan periaatteita koskevaan
päätöksentekoon, mutta se ei ole kyseisiä periaatteita koskevaa määräysvaltaa eikä yhteistä
määräysvaltaa. Rovio-konsernin osuudet osakkuusyhtiöissä kirjataan pääomaosuusmenetelmää
soveltaen.
Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa osakkuusyritykseen tehty sijoitus kirjataan alun perin
hankintamenon määräisenä ja kirjanpitoarvoa lisätään tai vähennetään, jotta konsernin osuus
sijoituskohteen hankinta-ajankohdan jälkeisistä voitoista tai tappioista tulee otetuksi huomioon.
Konserni kirjaa tulosvaikutteisesti osuutensa sijoituskohteen voitosta tai tappiosta. Sijoituskohteesta
saatu varojen jako vähentää sijoituksen kirjanpitoarvoa. Kirjanpitoarvoa voidaan joutua oikaisemaan
myös, jos konsernin suhteellisessa osuudessa sijoituskohteen omasta pääomasta tapahtuu
muutoksia, jotka johtuvat sijoituskohteen muiden laajan tuloksen erien muutoksista.
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Taloudellinen informaatio osakkuusyrityksistä on alla esitettynä:
Joulukuussa 2015 Rovio-konserni hankki 19,99 prosenttia Fun Academy Oy:n osakekannasta,
mikä perustettiin samaan aikaan. Osana transaktiota konserni siirsi learning-liiketoimintansa Fun
Academy Oy:lle. Omistusosuuden lisäksi konsernilla on oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.
Fun Academy Oy on yksityisyritys, mikä ei ole listattuna mihinkään julkiseen pörssiin. Fun
Academy Oy:n liiketoiminta perustuu lasten koulutukseen.
2016
Fun Academy Oy:n tilikauden tulos
Konsernin osuus tilikauden tuloksesta

(709)
(142)

2015
0
0

31
F-69

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Osa 4: Merkittävät liiketoimet ja tapahtumat
Liiketoimintojen yhdistäminen ja määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat
Laatimisperiaate
Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään soveltaen hankintamenetelmää. Hankinnan
kustannukset määritetään laskemalla yhteen luovutettu vastike hankinta-ajankohdan
käypään arvoon arvostettuna sekä mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus
hankinnan kohteessa. Kullekin liiketoimintojen yhdistämiselle konserni valitsee,
arvostetaanko hankinnan kohteessa olevan määräysvallattomien omistajien osuus
käypään arvoon vai suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen yksilöitävissä olevasta
nettovarallisuudesta. Hankintaan liittyvät menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan niillä
kausilla, joiden aikana menot toteutuvat ja ne esitetään tuloslaskelman erässä
hallinnon kulut.
Kun konserni hankkii liiketoiminnan, se arvioi rahavarat ja vastattaviksi otetut velat
asianmukaisen luokituksen määrittämiseksi sopimusehtojen, taloudellisten
olosuhteiden ja asiaankuuluvien hankinta-ajankohtana vallitsevien olosuhteiden
mukaisesti. Arviointi sisältää hankinnan kohteen pääsopimuksiin sisältyvien kytke ttyjen
johdannaisten erottamisen.
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä ehdollinen vastike kirjataan hankinta-ajankohdan
käypään arvoon osana liiketoiminnan yhdistämistä. Omaisuuseräksi tai velaksi
luokiteltu ehdollinen vastike, joka on rahoitusinstrumentti ja kuuluu IFRS 9:n
(Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) soveltamisalaan, arvostetaan
käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Liikearvo arvostetaan alun perin hankintamenoon (joka vastaa sitä määrää, jolla
luovutettu vastike ja määräysvallattomille omistajille merkitty osuus yhteenlaskettuina
ylittävät yksilöitävissä olevien hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen
nettomäärän). Jos hankittujen nettovarojen käypä arvo ylittää yhteenlasketun luovutetun
vastikkeen, konserni arvioi uudelleen, onko se yksilöinyt kaikki hankitut varat ja kaikki
vastattaviksi otetut velat oikein, ja tarkastelee menettelytapoja, joita se on noudattanut
määrittäessään hankinta-ajankohtana kirjattavia määriä. Jos hankittujen nettovarojen
käypä arvo uudelleenarvioinnin jälkeenkin ylittää yhteenlasketun luovutetun vastikkeen
määrän, voitto kirjataan tulosvaikutteisesti.
Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan hankintamenoon vähennettynä
kertyneillä arvonalentumistappioilla. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo
kohdistetaan arvonalentumistestausta varten hankinta-ajankohdasta lähtien niille
konsernin rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen
yhdistämisestä, riippumatta siitä, kohdistetaanko näille yksiköille muita hankinnan
kohteen varoja tai velkoja.
Kun rahavirtaa tuottavalle yksikölle on kohdistettu liikearvoa ja osa kyseiseen rahavirtaa
tuottavaan yksikköön kuuluvasta toiminnosta luovutetaan, luovutettavaan toimintoon
kohdistuva liikearvo sisällytetään toiminnon kirjanpitoarvoon luovutusvoittoa tai -tappiota
määritettäessä. Tällaisessa tilanteessa luovutettu liikearvo määritetään luovutettavan
toiminnon ja rahavirtaa tuottavasta yksiköstä jäljelle jäävän osan arvojen suhteen
perusteella.
Liiketoimintojen yhdistämisessä vastattavaksi otettu ehdollinen velka arvostetaan alun perin
käypään arvoon. Ehdollinen velka kirjataan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen määrään, joka
on seuraavista korkeampi: määrä, joka kirjattaisiin IAS 37:n (Varaukset, ehdolliset velat ja
ehdolliset varat) mukaisesti tai alun perin kirjattu määrä vähennettynä tuloutusta sääntelevän
Rovio-konserni ei ole hankkinut liiketoimintoja tai luopunut merkittävistä liiketoiminnoista
esitettävillä kausilla.
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Liikearvo ja taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet
Laatimisperiaate
Konserni arvioi jokaisen raportointikauden päättymispäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin
omaisuuserän arvo saattaa olla alentunut. Jos tällaisia viitteitä esiintyy tai jos omaisuuserälle täytyy
suorittaa vuosittainen arvonalentumistesti, konserni arvioi omaisuuserästä kerrytettävissä olevan
rahamäärän. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön käypä
arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla tai sen käyttöarvo, sen mukaan kumpi niistä on
suurempi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään yksittäiselle omaisuuserälle, paitsi siinä
tapauksessa, että omaisuuserän kerryttämät rahavirrat eivät ole riippumattomia muiden omaisuuserien
tai omaisuuseräryhmien kerryttämistä rahavirroista. Jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön
kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, omaisuuserän arvo on alentunut ja sen
kirjanpitoarvoa on vähennettävä vastaamaan kerrytettävissä olevaa rahamäärää.
Käypä arvo vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla määritetään perustuen saatavissa olevaan
tietoon tavanmukaisessa liiketoimessa saatujen samankaltaisten omaisuuserien myyntihinnoista tai
havainnoitavissa oleviin markkinahintoihin vähennettynä omaisuuserän luovutuksesta johtuvilla
lisämenoilla. Määritettäessä käypää arvoa vähennettynä luovutuksesta johtuvilla menoilla otetaan
huomioon viimeaikaiset liiketoimet. Jos tällaisia liiketoimia ei havaita, määrittämiseen käytetään
asianmukaista arvonmääritysmallia. Laskelmien tukena käytetään arvonmääritysmultippeleita, julkisen
kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden noteerattuja markkinahintoja tai muita saatavissa olevia
käyvän arvon viitteitä.
Käyttöarvon määrittäminen perustuu diskontattujen rahavirtojen malliin. Tällöin ennakoitujen rahavirtojen
nykyarvo lasketaan käyttämällä ennen veroja määritettyä diskonttauskorkoa, joka kuvastaa
markkinoiden näkemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä
tarkasteluhetkellä. Kassavirrat johdetaan seuraavien viiden vuoden budjetista, eikä niihin sisällytetä
mahdollisia uudelleenjärjestelyihin liittyviä toimenpiteitä, joihin konserni ei ole ky seisellä hetkellä
sitoutunut tai merkittäviä tulevaisuuden investointeja, jotka parantavat testattavan rahavirtaa tuottavan
yksikön varallisuutta. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on sensitiivinen diskontattujen rahavirtojen
mallissa käytetylle diskonttauskorolle, ennakoiduille rahavirroille ja rahavirtojen ennustamiseen käytetylle
kasvuvauhdille. Nämä arviot ovat merkittävimpiä koskien liikearvoa ja konsernin muita aineettomia
hyödykkeitä, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden
kerrytettävissä olevan rahamäärän määrittämisessä käytetyt keskeiset muuttujat, herkkyysanalyysi
mukaan lukien, esitetään jäljempänä tässä liitetiedossa.
Konsernin arvonalentumislaskelmat perustuvat yksityiskohtaisiin budjetteihin ja ennu steisiin, jotka on
määritetty erikseen jokaiselle konsernin rahavirtaa tuottavalle yksikölle, joille yksittäiset varat on
allokoitu. Käytetyt budjetit ja ennusteet kattavat yleisesti viiden vuoden aikajänteen. Pitkän aikavälin
kasvuvauhti on laskettu ja sovellettu heijastamaan kassavirtoja viiden vuoden jälkeen.
Arvonalentumistappiot jatkuvista toiminnoista kirjataan tulosvaikutteisesti johdonmukaisesti siihen
kuluryhmään, johon kyseiseen omaisuuserään liittyvät kirjaukset tehdään.
Konserni arvioi muiden omaisuuserien kuin liikearvon kohdalla jokaisena raportointipäivänä, onko
viitteitä siitä, että aiemmin kirjattua arvonalentumistappiota ei mahdollisesti enää ole tai että se on
pienentynyt. Jos tällaisia viitteitä esiintyy, konserni arvioi kyseisen omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan
yksikön kerrytettävissä olevan rahamäärän. Aikaisemmilla kausilla kirjattu arvonalentumistappio
peruutetaan vain siinä tapauksessa, että viimeisimmän arvonalentumistappion kirjaamisen jälkeen on
tapahtunut muutos niissä arvioissa, joita on käytetty määritettäessä omaisuuserästä kerrytettävissä
olevaa rahamäärää. Arvonalentumistappion peruutuksen seurauksena omaisuuserän kirjanpitoarvo ei
saa ylittää sen kerrytettävissä olevaa rahamäärää eikä kirjanpitoarvoa, joka omaisuuserälle olisi
määritetty poistoilla vähennettynä, jos siitä ei olisi aikaisempina vuosina kirjattu arvonalentumistappiota.

33
F-71

Liikearvon arvonalentumistesti suoritetaan vuosittain 31.10. sekä aina, kun esiintyy viitteitä siitä, että sen
kirjanpitoarvo saattaa olla alentunut. Liikearvon arvonalentumistestauksessa määritetään niiden jokaisen
rahavirtaan tuottavan yksikön (tai rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmän) kerrytettävissä oleva
rahamäärä, johon liikearvo liittyy. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä
alittaa sen kirjanpitoarvon, konserni kirjaa arvonalentumistappion. Liikearvoon liittyvää
arvonalentumistappiota ei myöhemmin peruuteta.
Aineettomien hyödykkeiden, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton, arvonalentumistesti
suoritetaan vuosittain 31.10. rahavirtaa tuottavan yksikön tasolla sekä aina silloin, kun esiintyy viitteitä
siitä, että kirjanpitoarvo saattaa olla alentunut.
Päättyneellä tai edellisillä tilikausilla Rovio-konsernilla ei ollut liikearvoa tai aineettomia hyödykkeitä,
joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Näin ollen tilikaudella ei ole tehty
arvonalentumistestiä.
Lähipiiritapahtumat
Myynnit
Ostot
lähipiirille lähipiiriltä
€ 000
€ 000
Yhteisö, jolla on huomattava vaikutusvalta
konserniin:
Trema International Holdings B.V.
Osakkuusyhtiö
Sunwoo Entertainment Co., Ltd,
Fun Academy Oy
Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt:
Muiden hallituksen jäsenten omistusosuus

Saamiset
lähipiiriltä*
€ 000

Velat
lähipiirille*
€ 000

2016
2015

—
—

—
—

—
—

—
—

2016
2015
2016
2015

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

2016
2015

—
—

—
—

—
—

—
—

Rovio-konsernin lähipiiri sisältää tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, johtoon kuuluvat henkilöt ja yhteisöt, joilla
on huomattava vaikutusvalta. Emoyhtiön suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt sekä
osakkuusyhtiöt ja ulkomaiset sivuliikkeet on listattu Liitteessä 1 Konsernitiedot. Konsernin sisäiset
lähipiiritapahtumat on eliminoitu.
Konsernin ja Trema Holdings International B.V.:n, joka on ollut tilikauden aikana ylin
emoyhtiö (2015: maksettuja osinkoja 2,5 miljoonaa euroa), välillä ei ollut liiketapahtumia.

Konsernin avainhenkilöille maksetut korvaukset
2016
1 313
62
228
1 603

Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet*
Työsuhteen jälkeinen eläke ja terveydenhuolto*
Työsuhteen päättymiseen liittyvät edut**
Osakeperusteiset maksut
Avainhenkilöille maksetut korvaukset yhteensä

2015
1 812
576
137
2 525

* Yllä olevassa taulukossa ilmoitetut määrät on maksettu raportointikaudella avainhenkilöille.
Avainhenkilöihin kuuluvat CEO, CFO, CSO, CCDO ja CLO (vuonna 2015: CEO, CFO, COO, CLO).
** Ei lisäeläkejärjestelyjä. Avainhenkilöt kuuluvat Suomen lakisääteisen TEL-järjestelmän piiriin,
joka on maksuperusteinen eläkejärjestelmä.
Osakeperusteisten maksujen määrät on huomioitu kyseisen vuoden kuluissa.
Hallituksen jäsenyyden perusteella konserni ei myönnä yleisesti eläkeoikeuksia.
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Raportointikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat
Laatimisperiaate
Mikäli Rovio-konserni saa raportointikauden jälkeen, mutta ennen tilinpäätöksen julkaisun hyväksyntää
tietoa, joka koskee ennen raportointikauden päättymistä voimassa olleita olosuhteita, Rovio-konserni
arvioi, vaikuttaako tieto konsernitilinpäätökseen merkittyihin lukuihin. Konserni oikaisee tilinpäätökseen
merkittyjä lukuja ja liitetietoja kuvastamaan sellaisia raportointikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia,
joiden johdosta tilinpäätöslaskelmia oikaistaan. Rovio-konserni ei oikaise tilinpäätökseen merkittyjä lukuja
kuvastamaan sellaisia raportointikauden päättymisen jälkeisiä tapahtumia, joiden johdosta
tilinpäätöslaskelmia ei oikaista. Sen sijaan tapahtumien luonne ja taloudellinen vaikutus esitetään
tilinpäätöksen liitetiedoissa tai liitetietoihin sisällytetään maininta, mikäli näitä tietoja ei voida esittää.
Tapahtuma, jonka johdosta tilinpäätöslaskelmia ei oikaista
Tammikuussa 2017 hallitus valtuutti yhtiön johdon ottamaan selvää mahdollisuuksista, joiden kautta
Rovio voisi keskittyä kannattaviin liiketoimiin, joissa yhtiöllä on selkeä kilpailuetu. Osa työstä on tehty ja
siihen liittyy Rovion omistamien Animation Company Ltd:n ja Kaiken Publishing Oy:n osakkeiden myynti.
Rakenneuudistuksen positiivinen vaikutus konsernin tulokseen (EBIT) on noin yhdeksän miljoonaa euroa,
kun uudistus on pantu kokonaan käytäntöön. Kaiken Kustannuksen ja Rovio Animation Company Ltd:n
myynnillä ei ole olennaista tasevaikutusta.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Liite 5: Yksityiskohtaista tietoa tuloslaskelman ja laajan tuloksen eristä
5A. Liikevaihdon jakautuminen

Tulolähde
Peliliiketoiminta

- Sovelluksen sisäiset ostot
- Perusmaksut
- Tilaussopimukset
Mainostuotot
Lisensointi ja kulutustavaramyynti
Animaatioelokuvat ja jakelutuotot

Tuottojen
kirjaaminen

Tiettynä hetkenä
ja ajan kuluessa
Ajan kuluessa
Tiettynä hetkenä
Tiettynä hetkenä
ja ajan kuluessa
Tiettynä hetkenä

5B. Liiketoiminnan muut tuotot
Julkiset avustukset (Liite 6I)
Nettotuotto aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä
Liiketoiminnan muut tuotot

2016

2015

122 662
8 469
31 017

76 720
8 687
31 434

21 334
8 222
191 704

23 703
1 523
142 067

2016

2015

50
50

638
396
1 034

Suurin osa vuoden 2015 liiketoiminnan muista tuotoista liittyy rojaltituottojen sovittelumenettelyyn .

5C. Materiaalit ja palvelut

2016

2015

Materiaalien, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot
Varaston muutos
Ulkopuoliset palvelut

241
37
52 672
52 949

715
43
36 748
37 506

5D. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

2016

2015

Palkat ja palkkiot
Sosiaalikulut
Eläkekulut ja maksupohjaiset järjestelmät
Osakeperusteiset maksut

39 659
2 689
5 301
1 883
49 532

45 414
2 626
6 208
1 290
55 537

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot on esitetty Liitteessä 4 Lähipiiritapahtumat.
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5E. Osakeperusteiset maksut
Laatimisperiaate
Rovio-konsernin avainhenkilöstö saa palkkioita osakeperusteisten maksujen muodossa,
jolloin työntekijät suorittavat palveluitaan saaden korvauksen omana pääoman ehtoisina
instrumentteina (omana pääomana maksettavat liiketoimet).
Omana pääomana maksettavat liiketoimet
Omana pääomana maksettavien liiketoimien kustannus määritellään sen päivän käypänä
arvona, jolloin oikeus on myönnetty käyttämällä asianmukaista mallia, Black-Scholesia.
Kustannus huomioidaan työsuhde-etuuksien kuluissa ja samanaikaisesti oman pääoman
lisäyksenä (muut rahastot) sinä aikana kun palvelu suoritetaan ja, mikäli sovellettavissa,
toteuttamisen ehdot täyttyvät (oikeuden syntymisajanjakson kuluessa). Omana pääomana
maksettavien liiketoimien kumulatiivinen kustannus jokaisena raportointihetkenä ennen
oikeuden syntymishetkeä kuvastaa sitä määrää, joka perustuu konsernin parhaaseen
arvioon oikeuden syntymisjakson aikana voimassa olleista ja odotettavissa olevista
erääntymisistä. Tilikauden kulu tuloslaskelmalla kuvastaa raportoitavan kauden alun ja
lopun muutosta kumulatiivisesta kulusta.
Suoritukseen perustuvia tai ei-markkinaperusteisia ehtoja ei ole huomioitu oikeuden
myöntämishetken maksujen käyvissä arvoissa, mutta ehtojen saavuttamiseen liittyvä
todennäköisyys on arvioitu osana konsernin parasta näkemystä siitä, kuinka monta oman
pääoman ehtoista instrumenttia tulee lopulta erääntymään. Markkinaperusteiset ehdot on
huomioitu myöntämispäivän käyvässä arvossa. Kaikki muut ehdot, jotka liittyvät
maksuun, mutta joihin ei liity suoritevelvoitetta, tulkitaan lopullista oikeutta
synnyttämättömiksi ehdoiksi. Lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot sisältyvät
maksun käypään arvoon ja kirjataan välittömästi kuluksi, ellei niihin liity myös/tai
suoritevelvoite.
Kulua ei kirjata, jos maksu ei lopullisesti eräänny johtuen ei-markkinaperusteisten ja/tai
suoritukseen perustuvien ehtojen täyttämättä jäämisestä. Kun maksuun liittyy
markkinaperusteinen tai lopullista oikeutta synnyttämätön ehto, liiketoimet käsitellään
erääntyneinä riippumatta siitä, ovatko markkinaperusteiset tai oikeutta
synnyttämättömät ehdot täyttyneet, jos kaikki muut ehdot ja/tai suoritevelvollisuus on
täyttynyt.
Jos oman pääoman ehtoisen maksun ehtoja muutetaan, kirjattava vähimmäiskulu
käsittää myöntämishetken käyvän arvon muuttumattomilla ehdoilla, edellyttäen että
alkuperäiset ehdot maksuun ovat täyttyneet. Lisäkulu, joka arvostetaan ehtojen
muuttamishetkenä kirjataan sellaisesta muutoksesta, joka kasvattaa osakeperusteisen
maksun käypää arvoa tai se on muuten hyödyllinen työntekijälle. Jos maksu on
peruutettu yhtiön tai vastapuolen toimesta, maksun käypään arvoon sisältyvä tekijä
kirjataan välittömästi kuluksi.
Roviolla on kaksi pääasiallista kannustinjärjestelmää; (1) yrityksen taloudelliseen
tulokseen perustuva rahamääräinen bonus ja (2) avainhenkilöille suunnattu
pitkäaikainen optiojärjestelmä.
Rovio on tarjonnut yhteensä 13 osakeoptiojärjestelmää, joiden kautta tietyille johtohenkilöille
ja ylemmille toimihenkilöille on myönnetty konsernin osakeoptioita.
Yksityiskohtainen kuvaus osakeperusteisista maksuista löytyy toimintakertomuksesta.
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Arvostusparametrit instrumenteille, jotka on myönnetty tilikaudella

2016

2015

2015A/AII 2012B/BII,2015A/AII
BlackScholes
Black-Scholes
2 121
2 480

Arvostusmalli
Käypä arvo 31.12.2016, €
- Odotettu
volatiliteetti
- Osakkeen
hinta
maksupäivänä,
€

Keskeiset oletukset:

25 %

25 %

4,13

4,13

Volatiliteetti on arvioitu perustuen vastaaviin listattuihin yrityksiin. Rovion osake ei ole
julkisesti noteerattu.

Osakeperusteisten kannustimien vaikutus tulokseen ja taloudelliseen tilanteeseen tilikauden aikana
Osakeperusteisten maksujen kulut tilikauden aikana
1 883,31
1 289,70
Kauden aikana luovutettu (kpl)

Muutokset raportointikausien
aikana

1.1.2015 Optioiden määrä

2012A

468 000

2012A(II)

62 500

754 900

2012B

2012B(II)

937 500

2012C

2012Sb

250 000

0

103 067

2015A

2 608 500

Merkintähinnan
painotettu
keskiarvo €

2015AII

0

0
193 500

Myönnetty

300 000

0

1 307 500

2 616 000

Lunastettu

910 000

150 000

1 254 500

294 000

Yhteensä

4,09

4 417 000

5,66

2 608 500

62 500

754 900

327 500

100 000

53 000

103 067

2 322 000

193 500

62 500

754 900

327 500

100 000

53 000

103 067

2 322 000

193 500

Myönnetty

0

0

0

0

0

0

840 000

515 000

3,00

1 355 000

Lunastettu

0

0

115 000

0

8 000

0

345 000

0

3,79

468 000

62 500

754 900

212 500

100 000

45 000

103 067

2 817 000

708 500

31.12.2015 Optioiden määrä

Muutokset raportointikauden
aikana
1.1.2016 Optioiden määrä

31.12.2016 Optioiden määrä

Tietoja optio-ohjelmasta
Hallitus on 20.5.2011 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat
2012Sa kooltaan 146 700 optio-oikeutta ja 2012Sb kooltaan 369 200 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2012 hyväksynyt optio-ohjelmat 2012A kooltaan enintään
1 220 000 optio-oikeutta, 2012B kooltaan enintään 1 310 000 optio-oikeutta ja 2012C kooltaan enintään
1 390 000 optio-oikeutta.
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Yhtiö valtuutti varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2013 hallituksen päättämään enintään 14 396 670
uuden osakkeen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuden antamisesta. Valtuutus on voimassa
30.6.2014 asti. Hallitus hyväksyi tämän valtuutuksen pohjalta optio-ohjelmat 2012A(II) kooltaan enintään
969 800 optio-oikeutta ja 2012B(II) kooltaan enintään 500 000 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2014 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus
voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia enintään 14 396 670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti. Hallitus on
myöntänyt 1 183 500 sarjan 2012C optiota tämän valtuutuksen nojalla.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2015 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus
voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia enintään 14 396 670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti. Hallitus on
yhtiökokouksessa 19.5.2015 saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat 2015A,
4 000 000 optio-oikeutta, 2015B, 625 000 optio-oikeutta ja 2015C, 625 000 optio-oikeutta. Hallituksella
on valtuus jakaa yllä mainitut optiosarjat alasarjoihin 2015AII, 2015BII ja 2015CII, jotka eroavat
pääsarjojen optio-oikeuksista siten, että ne eivät oikeuta osinkokorjaukseen. Hallitus on myöntänyt
tämän valtuutuksen nojalla optioita seuraavasti: 2015A, 2 329 500 optiota ja 2015AII, 193 500 optiota.
Optio-oikeudet annetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin palveluksessa oleville
avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optiooikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Hallitus
päättää yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta. Pääasiallinen syy
2015A ja 2015AII ohjelmille on tarjota henkilöille, jotka ovat olleet 2012B, 2012B(II) ja 2012C ohjelmien
piirissä mahdollisuus siirtyä uuden optio-ohjelman piiriin.
2012Sa: Ei ulkona olevia optiota 31.12.2016, merkintähinta 2,71 USD/osake.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sa on kahdeksan (8) kuukautta
merkintäajan alkamispäivästä seuraavasti:
- Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
- Merkintäaika toiselle 1/3:lle 2012Sa alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
- Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2015 (kategoria 3)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Kategoria 1 ja
2 - optioilla ei oltu merkitty yhtiön osakkeita ennen merkintäajan päättymistä ja ne ovat
rauenneet.
2012Sb: 103 067 ulkona olevaa kategoria 1 –optiota 31.12.2016, merkintähinta USD
2,71/osake. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sb on kaksikymmentäneljä
(24) kuukautta merkintäajan alkamispäivästä seuraavasti:
-Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
-Merkintäaika toiselle 1/3:lle 2012Sb alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
-Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2015 (kategoria 3)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. 20 500
kategoria 1 ja kategoria 2 osaketta on merkitty ennen merkintäajan päättymistä.
2012A: 62 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2016, merkintähinta EUR 8,00807/osake.
Merkintäaika 1.3.2015-28.2.2017.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012A(II): 754 900 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2015-28.2.2017.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
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2012B: 212 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2016-28.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B(II): 100 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2016-28.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012C: 45 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 6,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.3.2016-28.2.2018.
2015A: 2 817 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 3,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.8.2017-31.7.2019.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015AII: 708 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2016. Merkintähinta 3,00 euroa/osake.
Merkintäaika 1.8.2017-31.7.2019.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015B: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2018- 31.7.2020.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015BII: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2018-31.7.2020.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015C: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2019- 31.7.2021.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015CII: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2016. Merkintähintaa ei määritetty.
Merkintäaika 1.8.2019-31.7.2021.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen

5F. Liiketoiminnan muut kulut
Laki- ja konsultointikulut
Ulkopuoliset kehitys- ja testauskulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Markkinointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

2016
4 127
10 074
2 729
7 531
20 277
9 159
53 897

2015
6 061
11 022
10 377
9 468
11 530
8 061
56 518
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Tutkimus- ja tuotekehityskulut, jotka eivät ole aktivointikelpoisia on kirjattu tilikauden
kuluksi. Kyseisten kulujen vaikutus tilikaudella on 6 557 tuhatta euroa (2015: 8 429
tuhatta euroa).
Muiden vuokrasopimusten vuokran maksut on kirjattu puhelin-, tietoliikenne- ja
toimistokuluihin. Kyseisten kulujen vaikutus tilikaudella on 2 704 tuhatta euroa (2015: 1 198
tuhatta euroa).

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus
Muut palvelut

300
119
418

294
255
549

5G. Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista osakkuusyhtiöiltä
Kurssivoitot
Rahoitustuotot yhteensä

2016
€ 000
15
508
522

2015
€ 000
66
1 998
2 065

Rahoituskulut
Korkokulut lainoista ja veloista

2016
1 499

2015
899

Maksettavat rahoituskulut liittyen rahoitusleasing-sopimuksiin ja osamaksuvelkoihin.
Korkokulut yhteensä

1
1 500

0
899

Kurssitappiot
Muut rahoituskulut
Rahoituskulut yhteensä

288
106
1 894

301
1 200

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

(1 372)

864
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Liite 6: Yksityiskohtaista tietoa taseen eristä
6A. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Laskentaperiaate
Keskeneräinen tuotanto, rakennukset ja laitteet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon
vähennettyinä kertyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. Kyseinen
hankintameno sisältää käyttöomaisuushyödykkeen osan uusimisesta syntyvät menot,
mikäli ehdot täyttyvät. Muut kunnossapito- ja korjausmenot kirjataan tulosvaikutteisesti,
kun ne toteutuvat. Liitteessä 4C tarkastellaan Rovio-konsernin arvonalentumisia
koskevia laskentaperiaatteita. Liikearvoon ja aineettomiin hyödykkeisiin, joilla on
rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, sovelletaan arvonalentumisen osalta samoja
laskentaperiaatteita kuin rahoitusomaisuuteen kuuluviin varoihin, mukaan lukien
aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet.
Rovio-konserni tekee hyödykkeistä tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan
kuluessa seuraavalla tavalla:
- Koneet ja kalusto
3-5 vuotta
Aineelliseen käyttöomaisuuteen kuuluva hyödyke tai sellaisen olennainen osa kirjataan
pois taseesta myynnin yhteydessä, tai kun taloudellista hyötyä hyödykkeen käytöstä tai
myynnistä ei odoteta enää saatavan. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot (jotka
määritetään myynnistä saatavan nettotulon ja kirjanpitoarvon erotuksena) sisältyvät
liiketoiminnan muihin tuottoihin ja kuluihin.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden jäännösarvot, taloudelliset vaikutusajat ja poistomenetelmät
arvioidaan vuosittain ja niitä muutetaan, mikäli asianmukaista.
Alku- ja loppusaldojen täsmäyttäminen hyödykeryhmittäin
Koneet ja
kalusto
Hankintameno
1.1.2015
Lisäykset
Vähennykset
Kurssierot
31.12.2015
Lisäykset
Vähennykset
Kurssierot
31.12.2016

4 484
172
(36)
90
4 710
466
(128)
37
5 085

Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2015
Tilikauden poisto
Vähennykset
Kurssierot
31.12.2015
Tilikauden poisto
Vähennykset
Kurssierot
31.12.2016

(2 597)
(962)
8
(72)
(3 623)
(777)
57
(24)
(4 367)

Kirjanpitoarvo

2016

31.12.

717

2015
1 087
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Rahoitusleasing-sopimukset
Konserni on vuokrannut rahoitusleasingsopimuksilla seuraavat aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet:
31.12.
Hankintahinta
Kumulatiivinen poisto
Kirjanpitoarvo

31.12.2016 31.12.2015
108
31
(20)
(3)
88
27

1.1.2015
-

6B. Aineettomat hyödykkeet
Laatimisperiaate
Erikseen hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan alun perin hankintamenoon.
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen aineettomien hyödykkeiden hankintameno
on niiden käypä arvo hankintapäivänä. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineettomat
hyödykkeet merkitään taseeseen kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla
vähennettyyn hankintamenoon. Sisäisesti aikaansaatuja aineettomia hyödykkeitä, paitsi
aktivoituja kehitysmenoja, ei merkitä taseeseen, ja ne kirjataan kuluksi silloin, kun ne
toteutuvat.
Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika on joko rajallinen tai rajoittamaton.
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika poistetaan
taloudellisena vaikutusaikanaan ja arvio mahdollisesta arvonalentumisesta tehdään
aina silloin, kun havaitaan viitteitä arvonalentumisesta.
Aineettomien hyödykkeiden, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, taloudellista
vaikutusaikaa ja poistomenetelmää tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden
lopussa. Hyödykkeiden poistoaikaa ja –menetelmää muutetaan, jos taloudellisen
vaikutusajan nähdään poikkeavan alun perin arvioidusta. Niiden aineettomien
hyödykkeiden, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, poistot kirjataan siihen
tuloslaskelman kuluerään, joka parhaiten kuvastaa aineettoman hyödykkeen
käyttötarkoitusta.
Aineettomia hyödykkeitä, joilla on rajoittamaton poistoaika, ei poisteta, vaan niille
tehdään arvonalentumistestaus vuosittain, joko yksittäin tai rahavirtaa tuottavien
yksiköiden tasolla. Rajoittamattoman poistoajan arviointi tehdään vuosittain, jotta
voidaan määritellä, onko rajoittamattoman taloudellinen vaikutusaika enää
perusteltavissa. Mikäli näin ei ole, vaikutusajan muutos rajoittamattomasta rajalliseen
tehdään takautuvasti.
Liitteessä 4 tarkastellaan liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisiin liittyviä
konsernin laskentaperiaatteita.
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot, jotka määritetään myynnistä saatavan nettotulon ja
kirjanpitoarvon erotuksena kirjataan tulosvaikutteisesti myynnin yhteydessä.
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Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi syntyessään. Kehittämismenot
aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi, kun konserni voi osoittaa, että:
- Aineettoman hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa siten, että
hyödyke on käytettävissä tai myytävissä
- Konsernilla on aikomus saattaa aineeton hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se
- On todennäköistä, että aineeton hyödyke tulee tuottamaan kirjanpitovelvolliselle vastaista
taloudellista hyötyä
- Sen käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita voimavaroja kehittämistyön
loppuunsaattamiseen
- Se pystyy määrittämään luotettavasti aineettomasta hyödykkeestä sen
kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot
Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen kertyneillä
poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn hankintamenoon. Hyödykettä aletaan
poistamaan, kun kehitystyö on valmistunut ja hyödyke on valmis käytettäväksi. Hyödyke
poistetaan sen odotettuna taloudellisena vaikutusaikana.
Aktivoidut kehittämismenot kirjataan yleisesti ottaen tasapoistoina kuluksi tulosvaikutteisesti
aikana, jolloin projekteista odotettaan kertyvän liikevaihtoa. Angry Birds -elokuvaan liittyvien
aktivoitujen kehittämismenojen poistoaika perustuu elokuvan jakelusta saatavaan
liikevaihtoon. Tämä nähdään perusteltuna, sillä elokuvista saatavan tuoton ja niihin liittyvän
taloudellisen hyödyn välillä on merkittävä korrelaatio. Audiovisuaalisen työn taloudellinen
arvo riippuu merkittävästi siitä, kuinka monta kertaa se esitetään, sillä jokainen lähetyskerta
joko lisää tai vähentää yleisön kiinnostusta siihen. Tämä täyttää kriteerin, jonka mukaan
aineettomasta hyödykkeestä saatava tuotto ja taloudellisen hyöty korreloivat merkittävästi.
Hyödykkeiden arvonalentumista testataan vuosittain kehittämistyön aikana.
Konserni aktivoi kehittämismenot laadintaperiaatteidensa mukaisesti. Kehitysmenojen
aktivointi perustuu johdon harkintaan, jonka mukaan projektin tekninen ja taloudellinen
toteutettavuus on varmistettu. Tämä tapahtuu usein siinä vaiheessa, kun kehitysprojekti
on saavuttanut projektinhallinnan mallin mukaisen virstanpylvään. Aktivoitavia määriä
määrittäessään johto tekee arvioita liittyen arvioituihin tuleviin kassavirtoihin,
käytettyihin diskonttokorkoihin ja ajanjaksoon, jolta odotetaan saatavan tuottoja.
Aktivoitujen kehittämismenojen arvo 31.12.2016 oli 72 137 tuhatta euroa (2015: 66 805
tuhatta euroa).
Tämä summa sisältää 2017 julkaistavaksi suunniteltujen pelien kehittämisestä
aiheutuneet investoinnit, sekä tuotannossa olevat animaatio TV-ohjelmat. Summaan ei
sisälly sellaiset projektit, joiden julkaiseminen tai loppuun vieminen on
epätodennäköistä.

Taloudellinen vaikutusaika
Poistomenetelmä

Sisäisesti aikaansaatu tai erillisesti hankittu
aineeton hyödyke

Tavaramerkki
Rajallinen (5
vuotta)
Poistetaan
tasapoistoin
tavaramerkin
taloudellisena
vaikutusaikana.

Sisäisesti
aikaansaatu/
rekisteröity

Kehittämismenot - Kehittämismenot Pelit
Elokuva
Rajallinen (3 vuotta) Rajallinen (10
vuotta)
Poistetaan
Poistetaan
tasapoistoin
perustuen
projektista
aineettomaan
odotettavasti
hyödykkeeseen
saatavien tuottojen
kohdistuvan
aikana.
taloudellisen edun
kulutuksen
mukaisesti.
Sisäisesti
Sisäisesti
aikaansaatu/hankittu aikaansaatu/hankittu

Kehittämismenot muut
Rajallinen (3-10
vuotta)
Poistetaan
tasapoistoin
projektista
odotettavasti
saatavien tuottojen
aikana.
Sisäisesti
aikaansaatu/hankittu

44
F-82

Konserni on rekisteröinyt omistuksensa tavaramerkeiksi. Asianosaiset viranomaiset
ovat myöntäneet tavaramerkit pääsääntöisesti 10 vuoden ajanjaksolle. Rovio poistaa
tavaramerkit määrittelemänsä taloudellisen vaikutusajan 5 vuoden aikana.
Alku- ja loppusaldojen täsmäyttäminen hyödykeryhmittäin
Kehittämismenot Pelit
Hankintameno
€ 000

Tavaramerkit
€ 000

Kehittämismenot Elokuva
€ 000

Kehittämismenot Muut
€ 000

Yhteensä
€ 000

1.1.2015

10899

1 435

23 803

7408

43 545

Lisäykset

3841

351

26 168

5780

36 140

14740

1 786

49 971

13188

79 685

2901

391

13 564

947

17 803

17641

2 177

63 535

14135

97 488

1.1.2015

5168

966

600

693

7 427

Tilikauden poisto

6714

157

295

6221

13 387

11882

1 123

896

6914

20 815

4558

241

4 201

3056

12 056

16440

1 364

5 097

9970

32 871

1201

813

58 438

4165

64 617

5731

469

23 203

6715

36 117

858
1
201

663

49 075

6274

58 870

813

58 438

4165

64 617

31.12.2015
Lisäykset
31.12.2016
Poistot ja arvonalentumiset

31.12.2015
Tilikauden poisto
31.12.206

Kirjanpitoarvo
1.1.2015
31.12.2015
31.12.2016

Kehittämismenot Pelit

Tavaramerkit

Ennakkomaksut aineettomille
hyödykkeille

€ 000

€ 000

€ 000

€ 000

€ 000

1.1.2015

1 029

499

0

795

2 323

16 045
-4 864

121
2

366
0

4 201
-704

20 733
-5 566

-3 110

-185

0

-4 282

-7 577

9 100

437

366

10

9 914

7 178
-5 782

34
0

160
0

1 587
0

8 959
-5 782

-2 824

-196

-366

-565

-3 951

7 673

275

160

1 032

9 140

Lisäykset
Vähennykset
Hyödykeryhmien välinen
uudelleenluokittelu
31.12.2015
Lisäykset
Vähennykset
Hyödykeryhmien välinen
uudelleenluokittelu
31.12.2016

Kehittämismenot - Kehittämismenot Elokuva
Muut

Johtuen animaatioyksikön odotettua alhaisemmista tuloista, erityisesti koskien
lyhytanimaatioliiketoimintaa, johto arvioi vuonna 2015, että kyseessä on indikaatio mahdollisesta
arvonalentumisesta. Johto suoritti arvonalentumistestauksen koskien animaatioyksikön hyödykkeitä,
painottuen lyhytanimaatioyksikön aktivoituihin tuotekehitysmenoihin.
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Yhteensä

Arvonalentumistestaus suoritettiin käyttöarvomenetelmää käyttämällä, eli diskonttaamalla
tulevat kassavirrat nykyarvoon. Laskelma perustui arvioituihin tuottoihin ja liikevoittoon
testaushetkeä seuraavien viiden vuoden aikana (2016-2020). Kassavirtaennusteet, joita
käytettiin kerrytettävissä olevia rahamääriä laskettaessa, perustuivat johdon hyväksymiin
taloudellisiin suunnitelmiin ja ennusteisiin, joissa oletettiin lievää laskua hyödykkeistä
saataviin tuloihin.
Testauksen perusteella lyhytanimaatioiden tulevien kassavirtojen nykyarvo oli
alhaisempi kuin aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo tilikauden 2015 lopun
arvonalentumistestauksessa, mikä viittasi aktivoitujen kehittämismenojen
arvonalentumiseen. Kerrytettävissä oleva rahamäärä 31.12.2015 oli 6,3 miljoonaa euroa,
mikä aiheutti 4,0 miljoonan euron arvonalentumistappion kirjaamisen.
Arvonalentumistappio kirjattiin operatiivisiin kuluihin.
Arvonalentumistappio perustui arviointiin lyhytanimaatioyksikön tulevaisuuden
taloudellisesta suoriutumisesta ja kerrytettävissä olevista nettokassavirroista ja se
kohdistettiin kokonaisuudessaan lyhytanimaatioyksikön kirjanpitoarvoon. Kyseinen
arviointi kuvastaa arviointihetken ajankohtaisia kasvuun liittyviä riskejä.
Diskonttokorko kuvastaa arviointihetken arviota rahan aika-arvosta ja merkittävistä
markkinariskilisistä. Muut olennaiset muuttujat tulevien kassavirtojen ennusteissa ovat
arviot koskien tulevan liikevaihdon laskua ja liiketulosta. Jäännösarvon arvioidaan olevan
lähellä nollaa, eikä sitä ole otettu huomioon arvioinnissa.
6C. Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Laadintaperiaatteet
Rahoitusinstrumentti on mikä tahansa sopimus, joka synnyttää yhdelle yhteisölle rahoitusvaroihin
kuuluvan erän ja samalla toiselle yhteisölle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin.
Alkuperäinen kirjaaminen
Konserni merkitsee myyntisaamiset, ostovelat, talletukset, lainat ja muut velat taseeseensa päivänä,
jolloin ne ovat alun perin muodostuneet. Kaikki muut rahoitusinstrumentit merkitään taseeseen
kaupantekopäivänä, joka on päivä, jolloin konsernista tulee instrumentin sopimusehtojen vastapuoli.
Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä rahoitusvarat ja -velat arvostetaan käypään arvoon
myyntisaamisia lukuun ottamatta ja jos kyseessä on muu kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, siihen lisätään tai siitä vähennetään
rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan hankkimisesta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi
johtuvat transaktiomenot. Myyntisaamiset, joihin ei sisälly merkittävää rahoituskomponenttia,
arvostetaan hankintamenoon.
Rahoitusvarat
Rovio-konserni luokittelee rahoitusvarat alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä jaksotettuun
hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvaroihin, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
arvostettaviin rahoitusvaroihin tai käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusvaroihin.
Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, jos molemmat seuraavista
ehdoista täyttyvät:
- rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka
tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi ja
- rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista
rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.
Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, jos
- rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka
tavoite saavutetaan sekä keräämällä sopimukseen perustuvia rahavirtoja että myymällä
rahoitusvaroja ja
- rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista
rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.
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Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon tulosvaikutteisesti, ellei sitä arvosteta
jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Konserni voi
kuitenkin tehdä alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan tietyt
sijoitukset oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, jotka eivät ole kaupankäyntitarkoituksessa
pidettäviä, käsitellään siten, että käyvän arvon myöhemmät muutokset esitetään muissa laajan tuloksen
erissä. Tämä valinta tehdään sijoituskohtaisesti.
Konserni määrittää varojen liiketoimintamallin tavoitteet sijoitussalkkutasolla, koska se kuvastaa
parhaiten sitä, miten rahoitusvaroja hallinnoidaan ja miten tietoa raportoidaan johdolle. Määrittelyssä
huomioidaan seuraavat asiat:
- Salkulle asetetut määräykset ja tavoitteet sekä niiden noudattaminen käytännössä. Erityisesti
huomioidaan se, onko strategian tarkoituksena keskittyä sopimuksellisten rahavirtojen ansaitsemiseen
vai ansaita rahavirtoja myymällä rahoitusvaroja.
- Miten salkun tuottoa arvioidaan ja raportoidaan konsernin johdolle ja
- Riskit, jotka vaikuttavat rahoitusvarojen tuottoon kyseisessä liiketoimintamallissa sekä, miten tätä
riskiä hallinnoidaan.
Konserni tarkastelee instrumentin sopimuksellisia ehtoja, kun se arvioi, muodostuvatko sopimukseen
perustuvat rahavirrat ainoastaan pääoman maksusta ja korosta. Osana tätä tarkastelua konserni arvioi,
sisältyykö rahoitusvaraan sopimuksellinen ehto, joka saattaisi muuttaa sopimuksellisen rahavirran
ajoitusta tai määrä siten, että se ei enää täyttäisi tätä ehtoa.
Perustuen rahoitusvaroja sisältävien liiketoimintamallien ja sopimuksellisten rahavirtojen
analyysiin konsernin omistamat rahoitusvarat:
- Saamiset (liittyen kiinnityksiin/panttauksiin)
- Myyntisaamiset (liittyen laskutettuihin tavaroihin ja palveluihin)
- Maksetut ennakot ja jaksotukset
- Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset (sisältäen saamiset pankeilta) on luokiteltu jaksotettuun
hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvaroihin efektiivisen koron menetelmää käyttäen (EIR).
Jaksotettu hankintameno lasketaan huomioimalla hankinnan mahdollinen diskontto tai
preemio sekä maksut ja kulut, jotka ovat EIR:n olennainen osa. EIR-jaksotus sisältyy
rahoitustuottoihin tuloslaskelmassa.
Rahoitusvaroja ei uudelleenluokitella alkuperäisen kirjaamisen jälkeen lukuun ottamatta tilanteita,
joissa liiketoimintamalli, joilla varoja hallinnoidaan, muuttuu.
Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni kirjaa odotettavissa olevia luottotappioita (Expected Credit Losses, ECL) varten tappiota
koskevan vähennyserän seuraavista rahoitusvaroihin kuuluvista rahoitusinstrumenteista, joita ei
arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti:
- Myyntisaamiset
- Rahat ja pankkisaamiset
Konserni arvostaa tappiota koskevan vähennyserän määrään, joka vastaa koko
voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita lukuun ottamatta seuraavia eriä, joissa
vähennyserä vastaa 12 kuukaudelta odotettavissa olevia luottotappioita:
- muut rahoitusinstrumentit, joiden luottoriski ei ole kasvanut merkittävästi alkuperäisen
kirjaamisen jälkeen.
Myyntisaamisiin liittyvät tappiota koskevat vähennyserät arvostetaan aina määrään, joka vastaa koko
voimassaoloajalta odotettavissa olevia luottotappioita. Koko voimassaoloajalta odotettavissa oleva
luottotappio on ECL:n osuus, joka aiheutuu kaikista mahdollisista laiminlyöntitapahtumista (default
event), jotka ovat mahdollisia koko kyseisen rahoitusinstrumentin voimassaoloajalta.
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Konserni käyttää myyntisaamisten odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen
varausmatriisia. Varausmatriisi perustuu aiemmin toteutuneisiin havainnoituihin laiminlyöntiasteisiin
myyntisaamisten odotettavissa olevana voimassaoloaikana ja sitä oikaistaan tulevaisuuteen
suuntautuvilla arvioilla. Aiemmin toteutuneet, havainnoidut laiminlyöntiasteet päivitetään ja
tulevaisuuteen suuntatutuvien arvioiden muutokset analysoidaan jokaisena raportointipäivänä.
Kun konserni määrittää odotettavissa olevaa luottotappiota liittyen saamisiin rahoituslaitoksilta, se
käyttää luottotappioasteeseen perustuvaa lähestymistapaa (credit loss rate approach). Konserni on
määrittänyt, että saamisiin rahoituslaitoksilta liittyy raportointipäivänä alhainen luottoriski, mistä johtuen
eriin liittyen on laskettu 12 kuukauden odotettavissa oleva luottotappio. 12 kuukauden kuluessa
odotettavissa oleva luottotappio sisältää luottotappiot sellaisista rahoitusinstrumenttia koskevista
laiminlyöntitapahtumista (default event), jotka ovat mahdollisia 12 kuukauden kuluessa
raportointipäivästä lukien.
Tappiota koskeva vähennyserä odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyen esitetään taseessa saamisen
määrää pienentävänä eränä. Tuloslaskelmassa ECL (tai sen peruuttaminen) esitetään
arvonalentumisvoittona tai -tappiona.
Lopullisen luottotappion kirjaaminen
Lopullinen luottotappiokirjaus myyntisaamisista tai saamisista rahoituslaitoksilta tehdään, kun ei voida
kohtuudella odottaa, että rahoitusvaroihin kuuluvaa erää saataisiin kokonaan tai osaksi perittyä. Näin
tapahtuu yleensä, kun konserni toteaa, että vastapuolella ei ole varoja tai tuottojen lähteitä, jotka
voisivat tuottaa riittävästi rahavirtoja, joilla lopullisen luottotappiokirjauksen kohteena olevat saamiset
voitaisiin kuitata. Tästä huolimatta, rahoitusvarat, joihin on tehty lopullinen luottotappiokirjaus, voivat
olla edelleen perintätoimien kohteena sen mukaisesti, mitä konsernin erääntyneiden saamisten
perintäprosessissa määritetään.
Rahoitusvelat
Konsernin rahoitusvelat, jotka sisältävät osto- ja muut velat, lainat, muut rahoitusvelat, saadut ennakot
ja siirtovelat, on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.
Jaksotettu hankintameno lasketaan huomioimalla hankinnan mahdollinen diskontto tai preemio
sekä maksut ja kulut, jotka ovat EIR:n olennainen osa. Voitot ja tappiot esitetään tuloslaskelmalla
rahoitustuottoina tai kuluina, kun velka kirjataan pois taseesta. Myös EIR-jaksotus esitetään
tuloslaskelman rahoitustuottona tai -kuluna.
Rahoitusvelkoja ei uudelleenluokitella niiden alkuperäisen taseeseen merkitsemisen jälkeen.
Taseesta pois kirjaaminen
Rahoitusvarat (tai soveltuvissa tapauksissa rahoitusvaran osa tai osa samanlaisten rahoitusvarojen
muodostamasta ryhmästä) kirjataan yleensä pois taseesta (eli poistetaan konsernitilinpäätöksestä),
kun
- sopimukseen perustuva oikeus rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta
voimassa tai
- konserni on siirtänyt oikeutensa vastaanottaa rahoitusvaroihin liittyviä kassavirtoja kolmannelle
osapuolelle tai sitoutunut maksamaan saadut kassavirrat kokonaisuudessaan ilman merkittävää viivettä
kolmannelle osapuolelle "pass-through” -järjestelyn nojalla, ja joko (a) konserni on siirtänyt kaikki
rahoitusvaroihin liittyvät riskit ja palkkiot olennaisilta osiltaan tai (b) konserni ei ole siirtänyt eikä pitänyt
itsellään rahoitusvaroihin liittyviä riskejä ja palkkioita olennaisilta osiltaan, vaan on siirtänyt
rahoitusvarojen hallinnan pois itseltään.
Kun konserni on siirtänyt oikeutensa vastaanottaa rahoitusvaroihin perustuvia kassavirtoja tai on tehnyt
passthrough- järjestelyn, se arvioi, kuinka paljon (jos ollenkaan) omistukseen perustuvia riskejä ja
palkkioita sille on jäänyt. Jos konserni ei ole siirtänyt eikä pitänyt itsellään rahoitusvaroihin liittyviä riskejä
ja palkkioita olennaisilta osiltaan eikä siirtänyt rahoitusvarojen hallintaa pois itseltään, konserni kirjaa
siirretyt rahoitusvarat edelleen taseeseen konsernin jatkuvan osallistumisen mukaisesti. Tällaisessa
tapauksessa konserni kirjaa taseeseen myös rahoitusvaroihin liittyvät vastuut. Siirretyt rahoitusvarat ja
niihin liittyvät vastuut määritetään konsernille jääneitä oikeuksia ja velvoitteita vastaavalla perusteella.
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Konsernille saattaa jäädä siirrettyihin omaisuuseriin liittyvä intressi. Kun säilyvä intressi muodostuu
siirretystä omaisuuserästä annetusta takauksesta, konsernille säilyvän intressin määrä on pienempi
seuraavista: omaisuuserän määrä tai saadun vastikkeen määrä, jonka konserni enintään voitaisiin
vaatia maksamaan takaisin.
Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen liittyvä velka puretaan, peruutetaan tai kun
se erääntyy. Muutettaessa olemassa olevan rahoitusvelan sopimusehtoja merkittävästi tai tehtäessä
uusi lainasopimus olemassa olevan velkojan kanssa, muutos käsitellään kirjanpidossa alkuperäisen
lainan taseesta pois kirjaamisen ja uuden lainan taseeseen merkitsemisenä. Kyseisten tasearvojen
erotus kirjataan tuloslaskelmaan.
Rahoitusinstrumenttien vähentäminen toisistaan
Rahoitusvarat ja -velat netotetaan konsernitilinpäätöksessä, jos konsernilla on olemassa oleva
laillinen oikeus kuitata kirjatut määrät ja velat on tarkoitus maksaa nettomääräisinä tai rahoitusvarat
on tarkoitus realisoida ja velat maksaa samanaikaisesti.
Rahoitusvelat: korolliset velat
Pitkäaikaiset velat
Pääoma

Korko
%
1,0

Laina luottolaitokselta

€2,466,154

Laina luottolaitokselta

€25,000,000 480
peruspistettä
/ vaihtuvakorkoinen
erä
3,27

Velat rahoitusleasingsopimuksista

Juoksuaika
31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015
20202022
2017

Pitkäaikaiset korolliset velat
yhteensä
Pitkäaikaisten velkojen käyvät arvot
Laina rahoitus-laitokselta
€2,466,154
Laina rahoitus-laitokselta
Lyhytaikaiset velat
Laina rahoituslaitokselta,
lyhytaikainen osuus

2 466

-

-

-

16 376

-

46

11

-

2 512

16 387

-

31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015
2 466

€25,000,000

0

16 520

8 188

-

42

17

-

Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä

16 562

8 205

-

Korolliset velat yhteensä

19 074

24 592

-

Velat rahoitusleasingsopimuksista

€25,000,000 480
2017
peruspistettä
/ vaihtuvakorkoinen
erä
3,27
20172021

16 667

€2,466,154 laina
Tämä laina on vakuudeton ja maksettavissa takaisin neljän vuoden kuluessa vuosina 2020-2023.
Taattu pankkilaina
€25,000,000 yhtiö nosti 25 mEUR lainan vuonna 2015. Laina maksetaan takaisin kolmessa erässä
joulukuun 2016 - joulukuun 2017 aikana. Lainaan liittyy kaksi kovenanttiehtoa. Ne liittyvät konsernin
kassavirtaan ja velkaisuusasteeseen.
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Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvät velat
Vähimmäisvuokrat:
Yhden vuoden kuluessa
Yli yhden vuoden mutta alle 5 vuoden kuluessa
Vuokramaksut yhteensä

31.12.2016 31.12.2015
42
46
88

1.1.2015

17
11
27

-

6D. Vaihto-omaisuus
Laadintaperiaate
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan.
Hankintamenot ovat aiheutuneet tuotteiden tämänhetkiseen sijaintiin tuomisesta ja kirjattu seuraavalla tavalla:
- Raaka-aineet: ostohinta FIFO-menetelmän perusteella.
- Valmiit tuotteet ja keskeneräinen tuotanto: suora raaka-aine- ja työkustannus sekä osa tuotannon
yleiskustannuksista normaalissa toimintakapasiteetissa, pois lukien vieraan pääoman kulut.
Jälleenhankintahinta on arvioitu myyntihinta tavanomaisessa liiketoiminnassa, josta on vähennetty arvioidut
työn loppuun saattamisesta aiheutuvat kustannukset ja pakolliset myynnistä aiheutuvat kustannukset.

31.12.2016 31.12.2015 1.12.2015
Valmiit tuotteet (hankintameno tai sitä alhaisempi jälleenhankintahinta)
Vaihto-omaisuus yhteensä, hankintameno tai sitä alhaisempi
jälleenhankintahinta

-

37

80

-

37

80

6E. Myynti- ja muut saamiset
31.12.2016
27 981
682
15 232
43 895

Myyntisaamiset
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat
Ennakkomaksut ja siirtosaamiset

Ennakkomaksut ja siirtosaamiset koostuvat:
Myyntiin liittyvien ostojen jaksotukset
Pakolliset vakuutusmaksut
Verosaamiset
Kertyneet rojaltituotot
Muut siirtosaamiset

6
4
2
1

341
603
328
614
346
15 232

31.12.2015
18 648
1 086
10 898
30 632

1.1.2015
24 559
1 109
16 143
41 811

1 453
2 610
1 187
701
4 948
10 898

2 877
0
5 461
3 917
3 888
16 143

Liitteessä 4 on esitetty lähipiiri-myyntisaamisten ehdot. Myyntisaamiset ovat korottomia ja niiden
maksuehdot ovat pääosin 30-90 päivää.
Rovio arvioi luottotappioriskin ennen saamisen kirjaamista ja seuraa kuukausittain myyntisaamisten
ikäjakaumaa. Konsernin politiikkana on kirjata varaus myyntisaamisista, jotka ovat ylittäneet
eräpäivän yli 60 päivällä.
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Myyntisaamisten ikäjakauma 31.12.:
Erääntyneet ja alaskirjatut

Ei-erääntynyt
eikä
alaskirjattu
Yhteensä
2016 Brutto
-Saamisten alaskirjaus
varaus
31.12.2016
2015 Brutto
-Saamisten alaskirjaus
varaus
31.12.2015
1.1.2015 Brutto
-Saamisten alaskirjaus
varaus
1.1.2015

< 30
Päivää

30-60
päivää

61-90 91-180 181-365
> 365
päivää / päivää / päivää / päivää /
arvon- arvonarvonarvonalennus Alennus alennus alennus
20%
40%
60 %
100 %

29 102

23 988

290

480

1 062

1 236

617

1 430

-1 121
27 981
19 611

0
23 988
9 295

0
290
1 341

0
480
3 492

-135
927
1 246

-532
704
868

-146
471
1 021

-309
1 121
2 348

-963
18 648
25 358

0
9 295
18 471

0
1 341
1 364

0
6 572
1 979

-145
1 102
880

-150
718
1 102

-166
855
1 120

-502
1 845
440

-799
24 559

0
18 471

0
1 364

0
1 979

-101
779

-191
911

-86
1 035

-421
19

Liitteessä 3 on esitetty tietoa myyntisaamisiin liittyvästä luottoriskistä ja jossa kerrotaan miten
konserni hallitsee ja arvioi sellaisten myyntisaamisten luottokelpoisuutta, jotka eivät ole
erääntyneitä eikä niihin liity arvonalentumista .
Rovio-konserni on käyttänyt historiaan perustuvaa tietoa toteutuneista myyntisaamisten
alaskirjauksista arvioidessaan myyntisaamisten 12:sta kuukauden odotettavissa olevaa
luottotappiota tai koko voimassaoloajalta odotettavissa olevaa luottotappiota seuraavasti
varausmatriisissa:

Eierääntynyt
eikä < 30
alaskirjattu päivää
Laiminlyöntiaste

0%

0%

30-60
päivää

61-90
päivää
0%

91-180
päivää

20 %

40 %

181365
päivää
60 %

Konsernin ulkopuolisten lyhytaikaisten myyntisaamisten luottotappiovaraus
1.1.2015

739

Realisoituneet ja alaskirjatut
Muutos
31.12.2015
Realisoituneet ja alaskirjatut
Muutos
31.12.2016

666
-389
1 015
268
-76
1 206

Pitkäaikaiset saamiset
Pitkäaikaiset vuokrasaamiset
Muut pitkäaikaiset saamiset

31.12.2016 31.12.2015 1.1.2015
1 083
1 841
1 368
15
15
15
1 098
1 856
1 383
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Yli 90
päivää
100 %

6F. Rahat ja lyhytaikaiset talletukset
Laatimisperiaate
Tilinpäätöksessä esitetyt rahat ja lyhytaikaiset talletukset sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä
lyhytaikaiset talletukset, joiden erääntymisaika on enintään kolme kuukautta ja joihin ei liity merkittävää
arvonmuutoksen riskiä.
Konsernin kassavirtalaskelmassa rahat ja muut rahavarat sisältävät yllä kuvatut rahat ja
pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset talletukset nettona ilman sovittuja tililuottoja, koska mainitut erät
katsotaan kuuluvan olennaisena osana konsernin rahavarojen hallintaan.
31.12.2016
20 866
8 079
28 945

Rahat ja pankkisaamiset
Lyhytaikaiset talletukset

31.12.2015
24 354
10 079
34 433

1.1.2015
27 597
26 056
53 653

Pankit maksavat pankkien talletustileillä oleville käteisvaroille vaihtuvaa korkoa päivittäin
määräytyvien talletuskorkojen mukaisesti. Lyhytaikaisten talletusten juoksuajat vaihtelevat yhden
ja kolmen kuukauden välillä konsernin välittömästä likviditeettitarpeesta riippuen, ja niille
maksettava korko määräytyy talletusten juoksuajan pituuden perusteella.
Konsernilla oli 31.12.2016 nostettavissa 15 miljoonan euron (2015: 0 euroa) nostamaton tililimiitti.
Rahavirtalaskelmassa esitettyihin rahavaroihin sisältyvät yllä mainitut erät.

6G. Oma pääoma
Oma pääoma koostuu osakepääomasta, muista rahastoista ja kertyneistä voittovaroista.
Konsernin osakepääoma oli 31.12 päättyneeltä tilikaudelta 733 390 euroa ja osakkeiden
lukumäärä oli 74 944 946 nimellisarvoltaan 0,01 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlaiset
äänioikeudet ja ne oikeuttavat osakkeenomistajat yhtäläisiin oikeuksiin yhtiön osakekohtaisesta
tuloksesta. Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia vuosina 2016 ja 2015.
Osakkeiden lukumäärän täsmäytys
Osakkeiden lukumäärä
Osakepääoma €1000
Ylikurssirahasto €1000

31.12.2016 31.12.2015
74 944 946 74 944 946
733
733
700
700

1.1.2015
74 924 446
733
700

Tietoa liittyen osingonjakoon ja optio-ohjelmiin on esitetty liitteissä 3 ja 5.
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6H. Varaukset
Laatimisperiaate
Yleistä
Varaus kirjataan, kun Rovio-konsernilla on velvoitteen synnyttävä tapahtuma, joka synnyttää
oikeudellisen tai tosiasiallisen velvoitteen, joka johtaa siihen, että yhteisölle ei jää
muuta realistista vaihtoehtoa kuin täyttää kyseinen velvoite ja että velvoitteen määrä voidaan arvioida
luetettavasti. Kun konserni odottaa, että osa tai kaikki kirjatusta varauksesta tullaan hyvittämään,
esimerkiksi vakuutussopimuksen kautta, hyvitettäväksi tuleva summa kirjataan erilliseksi saamiseksi,
mutta ainoastaan silloin, kun käytännöllisesti katsoen varmaa. Varauksiin liittyvät kulut esitetään
tuloslaskelmalla nettona mahdollisista hyvityksistä.
Mikäli rahan aika-arvo on merkittävä, varaukset diskontataan käyttämällä voimassa olevaa verojen
jälkeistä korkoa, joka mahdollisuuksien mukaan heijastaa velvoitteelle ominaisia riskejä. Kun
diskonttausta käytetään, varauksen määrää nostattava aika-arvon osuus kirjataan rahoituskuluihin.
Uudelleenjärjestely-varaus
Uudelleenjärjestely-varaus kirjataan ainoastaan, kun Rovio-konsernilla on tosiasiallinen velvoite, joka
syntyy kun yksityiskohtainen suunnitelma on julkistettu koskien liiketoimintaa tai sen tiettyä osaa
määrittäen pääasialliset toimipaikat ja henkilöt, joihin järjestely vaikuttaa, arvioidut toteutuvat menot ja
suunnitelman toimeenpanoaikataulun.
Muut varaukset
Vuoden 2015 lopulla Rovio solmi uuden liiketilan vuokrasopimuksen ja varasi sopimuskauden alussa
saadut vapaat vuokrakuukaudet vastamaan todellista vuokrakulua summaltaan 797 538 Eur (2015
113 934 Eur). Varausta tullaan kohdistamaan koko vuokrakaudelle tasaisesti.
Varausten alku- ja loppusaldojen täsmäytys varaustyypeittäin
Uudelleenjärjestely

Muut
varaukset

Yhteensä

1.1.2015
Lisäykset
31.12.2015
Lisäykset
Käytetty

€ 000
1 289
1 862
3 151
0
-3 151

€ 000
0
114
114
797
-87

€ 000
1 289
1 976
3 265
797
-3 238

31.12.2016

0

824

824

Syksyllä 2015 Rovio toteutti merkittävän operatiivisen tehokkuuden parantamisohjelman. Osana
uudelleenjärjestelyä Rovio allekirjoitti uuden toimitilavuokrasopimuksen, ja koska vanhan toimitilan
sopimuksen purkaminen tai edelleenvuokraus ei ollut todennäköistä, Rovio kirjasi kuluvarauksen
kattaen sopimusperusteiset tulevat vuokran maksut ja vuokrakulun sekä muun
uudelleenjärjestelyvarauksen tilikauden 2015 kuluksi
.
Siirtovelat
31.12.2016
Palkat ja henkilöstökustannukset
Kulujaksotukset
Rojaltimaksut
Muut siirtovelat

12 818
2 557
2 406
2 607
20 388

31.12.2015

1.1.2015

9 469
794
2 501
1 312
14 076

10 926
822
1 701
1 853
15 302
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6I. Julkiset avustukset
Laatimisperiaate
Julkiset avustukset kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, että avustus saadaan ja kaikki siihen
liittyvät ehdot täytetään. Silloin kun julkiset avustukset liittyvät kuluihin, ne kirjataan
tulosvaikutteisesti systemaattisella tavalla niillä kausilla, joilla konserni kirjaa kuluiksi menot, joita
avustukset on tarkoitettu kattamaan. Kun avustus liittyy omaisuuserään, se kirjataan
tulosvaikutteisesti tasaerinä omaisuuserän taloudellisena vaikutusaikana.
Kun konserni vastaanottaa avustuksia ei-monetaarisina omaisuuserinä, omaisuuserä ja avustus
kirjataan nimellisarvoon ja käsitellään tulosvaikutteisesti yhtä suurina vuosittaisina erinä
omaisuuserän taloudellisena vaikutusaikana perustuen omaisuuserän käytöstä saataviin hyötyihin.

2016

2015

-

638
(638)

1.1.
Saatu tilikaudella
Kirjattu tuloslaskelmalle
31.12

-

Lyhytaikainen
Pitkäaikainen

-

-

Julkisia avustuksia on saatu useammalle projektille kuten muun muassa SyncFree projektin
implementointiin liittyen.

6J. Myyntitulojen jaksotus
Velat
1.1.
Tilikaudella jaksotettu
Kirjattu tuloslaskelmalle
31.12.
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
Varat
1.1.
Tilikaudella jaksotettu
Kirjattu tuloslaskelmalle
31.12.
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset

2016

2015

10 463
2 820
-10 463
2 820
2 820
-

10 783
9 587
-9 907
10 463
2 459
8 005

2016
701
1 614
-701
1 614
1 614
-

2015
3 917
701
-3 917
701
701
-

Tekes-lainan koron ja markkinakoron ero on kirjattu julkisena avustuksena. Saatuihin avustuksiin ei liity
täyttämättämiä tai ennalta arvaamattomia ehtoja.
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6K. Ostovelat ja muut velat
31.12.2016
7 852
358
11 480
19 690

Ostovelat
Muut velat
Saadut ennakot

31.12.2015
8 355
661
7 115
16 131

1.1.2015
5 750
1 051
9 429
16 230

Ostovelat ovat korottomia ja niiden maksuehdot ovat pääosin 60 päivää.
Saadut ennakot liittyvät IP-lisensoinnista saatavaan liikevaihtoon, jossa sopimukset yleisesti
sisältävät ei-palautettavissa olevan, mutta tulouttamattoman vähimmäistakuun (Minimum
Guarantee, MG), johon Rovio-konserni on oikeutettu huolimatta sopimuksen perustavana
olevaa tuotteiden myyntiä. Vähimmäistakuu maksetaan joko etukäteen tai yhdessä tai
useammassa erässä sopimuksen aikana (tai minkä tahansa edellä mainitun yhdistelmänä).
Tulouttamaton vähimmäistakuu tuloutetaan lisenssisopimuksen päättyessä. Ennen
tätä vähimmäistakuuta vähennetään ja tuloutetaan perustuen tuloutettuihin
rojaltituottoihin.
Saadut ennakot
1.1.
Asiakastuotteisiin liittyvä liikevaihdoksi kirjattu vähimmäistakuu
Peleihin liittyvä liikevaihdoksi kirjattu vähimmäistakuu
Muut erät
31.12.

2016
7 115
-3 705
-1 984
10 054
11 480

2015
9 429
-6 810
0
4 496
7 115

6L. Tuloverot
Laatimisperiaate
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Tarkasteltavana olevan kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat kirjataan
määrään, joka odotetaan saatavan veronsaajalta hyvityksenä tai joka odotetaan suoritettavan
veronsaajalle. Verosaamiset ja -velat määritetään käyttäen verokantoja ja verolakeja, joista on
säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä
niissä maissa, joissa konserniyhtiöt toimivat ja saavat verotettavaa tuloa.
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero, joka liittyvät suoraan omaan pääomaan kirjattuihin
eriin, kirjataan suoraan omaan pääomaan. Johto arvioi säännöllisesti verolaskelman perusteella
määräytyvää verotettavaa tuloa, erityisesti tilanteissa, joissa sovellettavaan verolainsäädäntöön
liittyy tulkinnanvaraisuutta, ja määrittää tarvittaessa verovarauksen arvioidessaan konsernin
maksettavaksi tulevaa verokulua.
Laskennallinen vero
Laskennallinen vero määritetään ns. velkamenetelmällä omaisuuserän tai velan verotuksellisen
arvon ja raportointipäivänä taseeseen merkityn kirjanpitoarvon välisestä väliaikaisesta erosta.
Laskennallinen verovelka kirjataan kaikista veronalaisista väliaikaisista eroista, lukuun ottamatta
seuraavia tilanteita:
- Laskennallinen verovelka syntyy liikearvon alkuperäisestä kirjaamisesta, tai omaisuuserän tai velan
alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseinen liiketoimi ei ole liiketoimintojen yhdistäminen ja se ei
vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon tai verotukselliseen tappioon)
-Veronalaiset väliaikaiset erot liittyvät tytäryrityksiin tai osakkuusyrityksiin tehtyihin sijoituksiin tai
osuuksiin yhteisjärjestelyissä, ja emoyrityksellä, sijoittajayrityksellä, yhteisyrityksen tai yhteisen
toiminnon osapuolella on määräysvalta siihen, milloin väliaikainen ero purkautuu sekä väliaikainen
ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
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Laskennallinen verosaaminen kirjataan verotuksessa vähennyskelpoisista eroista, käyttämättömistä
verotukseen liittyvistä hyvityksistä sekä käyttämättömistä verotuksellisista tappioista siihen määrään
asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan
käyttämättömät verotukselliset tappiot sekä käyttämättömät verotukseen liittyvät hyvitykset voidaan
hyödyntää, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:
-Laskennallinen verosaaminen verotuksessa vähennyskelpoisesta erosta syntyy omaisuuserän
tai velan alkuperäisestä kirjaamisesta, kun kyseinen liiketoimi ei ole liiketoimintojen yhdistäminen
ja kirjaaminen ei vaikuta kirjanpidon tulokseen eikä verotettavaan tuloon (tai verotukselliseen
tappioon) liiketoimen toteutumisajankohtana.
-Verotuksessa vähennyskelpoiset väliaikaiset erot, jotka liittyvät tytäryrityksiin tai
osakkuusyrityksiin tehtyihin sijoituksiin tai osuuksiin yhteisjärjestelyissä kirjataan vain siihen
määrään asti kuin on todennäköistä, että väliaikainen ero purkautuu ennakoitavissa olevassa
tulevaisuudessa ja käytettävissä on verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero on
hyödynnettävissä.
Laskennallisen verosaamisen kirjanpitoarvo tarkistetaan jokaisen raportointikauden
päättymispäivänä ja kirjanpitoarvoa vähennetään siltä osin kuin ei enää ole todennäköistä, että
käytettävissä on riittävästi verotettavaa tuloa kyseisen laskennallisen verosaamisen
hyödyntämiseksi osaksi tai kokonaan.Taseeseen merkitsemättömät laskennalliset verosaamiset
arvioidaan uudelleen jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja merkitään taseeseen siihen
määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan
laskennallinen verosaaminen voidaan hyödyntää.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat määritetään käyttäen niitä verokantoja, joiden odotetaan
olevan voimassa sillä kaudella, jolla omaisuuserä realisoidaan tai velka suoritetaan, perustuen niihin
verokantoihin (ja verolakeihin), joista on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty
raportointikauden päättymispäivään mennessä.
Laskennallinen vero kirjataan muuten kuin tulosvaikutteisesti, jos vero liittyy eriin, jotka on samalla
tai muulla kaudella kirjattu muuten kuin tulosvaikutteisesti. Näin ollen laskennallinen vero kirjataan
joko muihin laajan tuloksen eriin tai suoraan pääomaan, vastaten erää, johon alkuperäinen
liiketapahtuma on kirjattu.
Konserni vähentää laskennalliset verosaamiset ja -velat toisistaan vain siinä tapauksessa, että
sillä on laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus kuitata kauden verotettavaan tuloon perustuvat
verosaamiset ja -velat keskenään ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät saman
veronsaajan perimiin tuloveroihin.
Liiketoimintojen yhdistämisessä hankitut verohyödyt, jotka eivät alkuperäisen kirjanpitokäsittelyn
tapahtuessa täyttäneet erikseen kirjaamisen edellytyksiä, merkitään taseeseen, mikäli hankintaajankohtana vallinneista tosiseikoista ja olosuhteista saadaan uutta informaatiota. Oikaisu
kirjataan joko vähentämään kyseiseen hankintaan liittyvän liikearvon kirjanpitoarvoa (oikaisu ei
saa ylittää liikearvon kirjanpitoarvoa) tai tulosvaikutteisesti.
Konsernitilinpäätöksessä kauden verotettavaan tuloon perustuva verosaaminen vähennetään
kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verovelasta vain siinä tapauksessa, että konsernilla on
tähän laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus ja laskennalliset verosaamiset ja -velat liittyvät
saman veronsaajan perimiin tuloveroihin.
Merkittävät arviot liittyen laskennalliseen veroon
Laskennallinen verosaaminen kirjataan käyttämättömistä verotuksellisista tappioista siihen määrään
asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan
käyttämättömät verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää. Johto käyttää merkittävää harkintaa ja
arvioita määrittäessään laskennallisten verosaamisten kirjattavissa olevaa määrää koskien
tulevaisuudessa verottavien tulojen ajoitusta ja tasoa sekä tulevaisuuden verotussuunnittelun.
Konsernilla on käyttämättömiä verotuksellista tappiota 795 tuhatta euroa (2015: 4,5 miljoonaa euroa).
Konserni uskoo, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan käyttämättömät
verotukselliset tappiot voidaan hyödyntää.
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Tuloverot
Olennaisimmat erät tilikauden verokuluista päättyneiltä tilikausilta 2016 ja 2015:
Konsernin verojen täsmäytyslaskelma
31.12.2016
Tilikauden verotettava tulo
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Oikaisut liittyen aikaisemmilla tilikausilla verotettavaan tuloon
perustuvaan veroon
Laskennallinen vero:

31.12.2015

4 171

(1 622)

0

(0)

Syntyneet ja purkautuneet väliaikaset erot
Tuloslaskelman tuloverot

642
4 813

(1 009)
(2 632)

Kirjanpidon tulos ennen veroja
Konsernin veroluku Suomen 20%:n verokannan mukaisesti
Verot aikaisemmilta tilikausilta
Verovaikutukset ulkomaalaisista tytäryhtiöistä
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista
Muut erät
Vähennyskelvottomat kulut
Tuloverot

15 372
3 074
0
592
642
213
292
4 813

(20 700)
(4 140)
0
503
296
632
77
(2 632)

Verot tuloslaskelmalla

4 813

(2 632)

Laskennallinen vero
Tilikauden laskennalliset verot koostuvat seuraavista:

Verotuksessa vähentämättömät poistot
Muut varaukset
Vähennyskelpoiset verotappiot
Laskennallinen verokulu/(-tuotto)
Laskennalliset verosaamiset/(-velat), netto

Konsernitase
Konsernin tuloslaskelma
2016
2015
2016
2015
132
89
(56)
(33)
301
970
(437)
(162)
796

4 486

1 229

5 544

Taseeseen sisältyvät seuraavat
erät: Laskennalliset verosaamiset
Laskennalliset verovelat
Laskennalliset verovelat, netto
Laskennallisten verovelkojen täsmäytys,
netto
1.1.
Verotuotot/(-kulut) tuloslaskelmassa
31.12.

(796)
(1 289)

1 229
(108)
1 121

6 459
(120)
6 339

2016

2015

120

15

(12)
108

104
120

(196)

Rovio-konsernilla on verotustappiosta syntyneitä saamisia, joiden arvioidaan olevan
käytettävissä rajoittamattoman ajan kuittaamaan tulevaisuuden verotettavaa tuloa ja on
todennäköistä, että verohöydyt koituvat yhtiön hyödyksi ja ne ovat luotettavasti arvioitavissa.
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Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Osa 7: Vuokravastuut ja muut vastuut

Vuokrasopimukset
Laatimisperiaate
Määritys siitä, onko järjestely vuokrasopimus tai sisältääkö se vuokrasopimuksen, on määritetty
järjestelyn tosiasiallisen sisällön perusteella. Järjestely on vuokrasopimus tai sisältää
vuokrasopimuksen, mikäli järjestelyn toteutuminen riippuu tietyn omaisuuserän (tai tiettyjen
omaisuuserien) käyttämisestä ja mikäli järjestely tuottaa oikeuden käyttää omaisuuserää vaikka
omaisuuserä (tai omaisuuserät) eivät ole määritelty järjestelyssä.
Konserni vuokralle ottajana
Vuokrasopimus luokitellaan joko operatiiviseksi vuokrasopimukseksi tai
rahoitusleasingsopimukseksi. Vuokrasopimus luokitellaan rahoitusleasingsopimukseksi, kun se
siirtää konsernille omistamiselle ominaiset riskit ja edut kaikilta olennaisilta osin.
Rahoitusleasingsopimuksella hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan
alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai vähimmäisvuokrien nykyarvoon
sen mukaan, kumpi niistä on alempi. Vuokran maksut jaetaan rahoitusmenoon ja velan
vähennykseen vuokra-aikana siten, että kullakin kaudella jäljellä olevalle velalle muodostuu saman
suuruinen korkoprosentti. Rahoitusleasingsopimusvelan korkokulut esitetään tuloslaskelmassa
rahoituskuluina.
Vuokrasopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan
mukaisesti. Mikäli ei ole varmuutta siitä, että vuokrasopimus siirtää kohdeomaisuuserän omistuksen
vuokralle ottajalle vuokra-ajan päättymiseen mennessä, omaisuuserä poistetaan taseesta lyhempänä
aikana kuin mikä on omaisuuserän taloudellinen vaikutusaika ja vuokra-aika.
Muu vuokrasopimus on sopimus, joka ei ole rahoitusleasingsopimus. Muun vuokrasopimuksen
perusteella maksettaviksi määräytyvät vuokrat kirjataan kuluiksi tasasuuruisina erinä vuokra- ajan
kuluessa.
Muista vuokrasopimuksista johtuvat velvoitteet — Konserni vuokralle ottajana
Konsernin muihin vuokrasopimuksiin sisältyy vuokratut toimistot ja kalusto, joiden vuokra aika
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten tulevat vähimmäisvuokrat 31.12.:
Kaluston vuokravelvoitteet
Erääntyy vuoden sisällä
Erääntyy myöhempinä vuosina
Yhteensä

31.12.2016
46
68
115

31.12.2015
29
18
47

1.1.2015
58
20
78

Toimiston vuokravelvoitteet
Erääntyy vuoden sisällä
Erääntyy myöhempinä vuosina
Yhteensä

2 660
5 568
8 358

3 390
10 182
13 573

4 862
3 364
8 226

31.12.2016

31.12.2015

1.1.2015

30 000
30 000

30 000
30 000

30 000
30 000

Muut velvoitteet
Yrityskiinnitykset
lainafasiliteetin vakuudeksi
Yhteensä
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Emoyhtiön tuloslaskelma
Liitetieto

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

Liikevaihto

1.

181 289 268,67

137 733 449,81

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto

2.
3.
5.
8.
9.

243 537,36
-66 927 884,38
-33 002 036,55
-14 250 543,35
-47 731 442,77
19 620 898,98

690 729,01
-50 110 285,80
-41 889 512,06
-14 871 809,64
-50 757 746,81
-19 205 175,49

Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

10.

2 100 890,51
21 721 789,49

2 331 685,75
-16 873 489,74

Tuloverot

11.

-4 160 250,96

2 180 196,59

17 561 538,53

-14 693 293,15

Tilikauden voitto
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Emoyhtiön tase
Liitetieto
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

31.12.2016

31.12.2015

12.
13.
14.

15 631 282,25
305 547,65
1 556 021,66
17 492 851,56

20 020 032,44
891 200,25
828 081,98
21 739 314,67

15.
16.
17.

0,00
10 815 415,37
106 134 175,09
24 103 530,91
141 053 121,37

36 950,45
13 276 371,32
79 774 826,48
29 982 788,15
123 070 936,40

158 545 972,93

144 810 251,07

Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa
Oma Pääoma
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Oma Pääoma yhteensä

18.
18.
18.

733 390,00
750 533,44
73 441 048,44
17 561 538,53
92 486 510,41

733 390,00
750 533,44
88 134 341,58
-14 693 293,15
74 924 971,87

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä

19.
20.

2 466 154,00
63 593 308,52
66 059 462,52

16 666 666,67
53 218 612,53
69 885 279,20

158 545 972,93

144 810 251,07

Vastattavaa yhteensä
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Emoyhtiön rahoituslaskelma
1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

17 561 538,53

-16 873 489,74

14 250 543,35
-426 275,71
-1 674 614,80
29 711 191,37

14 871 809,64
-1 492 526,25
-917 969,72
-4 412 176,07

-24 817 549,28

-16 133 067,93

36 950,45
-2 376 735,48
2 553 857,06

43 049,56
-48 917,78
-20 551 112,22

-1 521 262,88
3 195 877,68
-19 708,99
4 208 762,87

-713 729,18
1 870 021,00
1 938 058,40
-17 456 762,00

4 208 762,87

-17 456 762,00

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Myönnetyt lainat
Sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)

-3 494 460,10
-500 000,00
-727 939,68
0,00
-4 722 399,78

-17 341 336,78
-7 500 000,00
0,00
-200 000,00
-25 041 336,78

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)

-8 333 333,33
2 466 154,00
0,00
-5 867 179,33

0,00
25 000 000,00
-2 996 997,84
22 003 002,16

-6 380 816,24

-20 495 096,62

29 982 788,15
501 559,00
24 103 530,91

48 939 250,09
1 538 634,68
29 982 788,15

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys
(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan rahavirta (A)

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys
(-)
Rahavarat tilikauden alussa
Realisoitumattomat kurssierot
Rahavarat tilikauden lopussa
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Taseen pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.
Aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistoajat vaihtelevat kolmesta
kymmeneen vuoteen. Poistomenetelmäksi valitaan tulontuottokykyä vastaava menetelmä.
Konserniliikearvon poistoaika on viisi vuotta.
Koneiden ja kaluston poistoaika vaihtelee kolmen ja viiden vuoden välillä.
Rovio aktivoi pelien kehitykseen ja animaatioon liittyvien projektien suoria kuluja aineettomiin
hyödykkeisiin. Rovio noudattaa Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta kehittämismenojen aktivoinnista ja
aktivointi tehdään erityistä varovaisuutta noudattaen.
Peliprojekteihin liittyvät kehittämismenot poistetaan ennakoitujen tuottojen mukaisesti.
Animaatioprojekteihin liittyvät kehittämismenot poistetaan vaikutusaikanaan tuotteen käyttöönoton jälkeen.
Vaihto-omaisuuden arvostaminen
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan
jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan.
Tuloutusperiaatteet
Myynti tuloutetaan suoriteperusteisesti tuotteen tai palvelun luovutushetkellä tai kun vastuu tuotteesta ja
sen kuljettamisesta on siirtynyt ostajalle. Pelimyynti-, mainos- ja rojaltitulot kirjataan suoriteperusteisesti
vastapuolelta tai lisenssiagentilta saadun informaation tai maksusuorituksen perusteella. Saadut
suoritukset, jotka on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, jaksotetaan ja tuloutetaan kuukausittaisina tasaerinä
sopimuksen tosiasiallisen sisällön mukaisesti voimassaoloajalle.
Mikäli myyntitapahtumaan liittyy myyntihetkeä myöhempi toimitusvelvoite, jaksotetaan myynti suoritteen
luovuttamisen mukaisessa tahdissa. Siltä osin kuin palvelua ei ole toimitettu, katsotaan myynnistä saatu
suoritus Rovion kannalta saaduksi ennakoksi.
Myyntiin liittyvät jaksotukset on esitetty siirtosaamisissa ja -veloissa.
Liikevaihdon esittäminen
Liikevaihtona esitetään myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja
muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
Rojaltitulot, joihin liittyen yhtiö toimii sopimusosapuolena lisenssinhaltijaan nähden, kirjataan
liikevaihtoon bruttona sisältäen mahdollisen lisenssiagentin komission. Lisenssiagentin komissio esitetään
tuloslaskelmassa ulkopuolisissa palveluissa.
Laskennallisten verojen kirjaaminen
Laskennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista, jotka johtuvat varojen ja velkoj en kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon erosta. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on kirjattu taseeseen käyttäen
vahvistettua verokantaa.
Valuuttamääräiset erät
Valuuttamääräiset tase-erät on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja tuloksen erät
tapahtumapäivän kurssiin.

62
F-100

Tuloslaskelman liitetiedot
1. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain
Toimialoittain
Peliliiketoiminta
Lisensointi ja kulutustavaramyynti
Medialiiketoiminta
Palvelumyynti konserniyhtiöille
Yhteensä

2016
156 674 574,00
18 572 297,39
4 257 145,79
1 785 251,49
181 289 268,67

2015
107 563 711,98
21 697 061,68
6 191 288,87
2 281 387,28
137 733 449,81

Maantieteellinen jakauma
Myynti kotimaahan
Myynti muihin EU- ja EFTA-maihin
Myynti EU- ja EFTA-maiden ulkopuolelle
Yhteensä

2016
25 849 356,58
130 070 851,87
25 369 060,22
181 289 268,67

2015
18 080 668,49
49 898 244,84
69 754 536,48
137 733 449,81

2016
8 127,49
235 409,87
0,00
243 537,36

2015
115 391,65
395 337,36
180 000,00
690 729,01

2016
98 835,40
36 950,45
50 586 419,51
16 205 679,02
66 927 884,38

2015
350 420,21
43 049,56
33 139 172,44
16 577 643,59
50 110 285,80

2. Liiketoiminnan muut tuotot
Saadut avustukset
Muut tuotot
Muut tuotot konserniyhtiöiltä
Yhteensä

3. Materiaalit ja palvelut

Materiaaliostot
Varastojen vähennys
Ulkopuoliset palvelut
Palveluostot konserniyhtiöiltä
Yhteensä

4. Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin ollut henkilöstö
2016
345

2015
529

2016
26 313 057,50
4 825 570,56
1 863 408,49
33 002 036,55

2015
34 023 047,75
5 933 137,36
1 933 326,95
41 889 512,06

Henkilöstö keskimäärin

5. Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä
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6. Johdon palkat ja palkkiot
2016
228 220,00

Hallituksen jäsenet

2015
193 265,00

Toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita ei esitetä erikseen, koska ne koskevat yhtä ainutta henk
7.Tilintarkastajan palkkiot
2016
280 858,00
43 876,77
74 913,80
399 648,57

2015
269 850,00
18 030,00
229 594,98
517 474,98

2016
14 250 543,35
14 250 543,35

2015
14 871 809,64
14 871 809,64

2016
2 948 512,84
9 583 440,36
9 082 290,99
2 198 212,21
19 658 702,02
4 260 284,35
47 731 442,77

2015
4 969 145,66
10 692 782,88
9 981 438,79
7 146 866,49
10 224 559,10
7 742 953,89
50 757 746,81

Korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Korko- ja rahoitustuotot muilta
Kurssivoitot saman konsernin yrityksiltä
Kurssivoitot muilta
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä

2016
3 187 730,61
8 147,07
8 182,10
489 242,34
3 693 302,12

2015
1 804 220,10
65 866,36
124 806,01
1 576 829,17
3 571 721,64

Korko- ja rahoituskulut
Korko- ja rahoituskulut muille
Kurssitappiot saman konsernin yrityksille
Kurssitappiot muille
Korko- ja rahoituskulut yhteensä

-1 252 315,83
-26 711,98
-313 383,80
-1 592 411,61

-977 618,07
-204 314,95
-58 102,87
-1 240 035,89

Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

2 100 890,51

2 331 685,75

Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä

8. Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

9. Liiketoiminnan muut kulut
Laki- ja konsultointikulut
Ulkopuoliset kehitys- ja testauskulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Markkinointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä

10. Rahoitustuotot ja -kulut
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11. Tuloverot

Vero tilikauden voitosta
Muut verot
Laskennallisten verojen muutos
Yhteensä

2016
0,00
1 012 708,99
3 147 541,97
4 160 250,96

2015
0,00
2 395 977,31
-4 576 173,90
-2 180 196,59

Taseen liitetiedot
12. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

2016

2015

2 149 872,97
64 622,40
-900,00
2 213 595,37

1 980 279,18
169 593,79
0,00
2 149 872,97

-1 172 138,81
105,00
-189 945,54
-1 361 979,35

-1 015 433,87
0,00
-156 704,94
-1 172 138,81

851 616,02

977 734,16

2016
35 470 773,82
12 834 109,14
-3 583 533,05
44 721 349,91

2015
21 437 511,48
17 166 132,99
-3 132 870,65
35 470 773,82

-16 428 475,54 -6 364 130,93
6 072,91
0,00
-13 519 281,05 -10 064 344,61
-29 941 683,68 -16 428 475,54

Kirjanpitoarvo 31.12.

14 779 666,23

19 042 298,28

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

2016
37 620 646,79
12 898 731,54
-3 584 433,05
46 934 945,28

2015
23 417 790,66
17 335 726,78
-3 132 870,65
37 620 646,79

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

-17 600 614,35 -7 379 564,80
6 177,91
0,00
-13 709 226,59 -10 221 049,55
-31 303 663,03 -17 600 614,35
15 631 282,25

20 020 032,44
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13. Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

2016
3 486 780,10
13 455,74
-114 833,30
3 385 402,54

2015
3 489 964,18
5 610,00
-8 794,08
3 486 780,10

-2 595 579,85
57 041,72
-541 316,76
-3 079 854,89

-1 870 317,02
0,00
-725 262,83
-2 595 579,85

305 547,65

891 200,25

2016
3 486 780,10
13 455,74
-114 833,30
3 385 402,54

2015
3 489 964,18
5 610,00
-8 794,08
3 486 780,10

-2 595 579,85
57 041,72
-541 316,76
-3 079 854,89

-1 870 317,02
0,00
-725 262,83
-2 595 579,85

305 547,65

891 200,25

2016
2 500,00
2 500,00
97,07
57 259,26
157 207,17
71 875,31
23 794,98
302 500,00
2 500,00
720 439,68
12 848,19
2 500,00
1 356 021,66

2015
0,00
2 500,00
97,07
57 259,26
157 207,17
71 875,31
23 794,98
302 500,00
0,00
0,00
12 848,19
0,00
628 081,98

14. Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet
Pin Bank Oy
Dark Matter Oy
Rovio Asia Ltd
Rovio Sweden AB
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Lt
Rovio Korea Co., Ltd.
Rovio Japan K.K.
Rovio Animation Oy
Rovio IP Management Oy
Hatch Entertainment Oy
Rovio UK Limited
Dark Flow Oy
Yhteensä
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Muut osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet

2015
200 000,00
200 000,00

2015
200 000,00
200 000,00

2016
0,00
0,00

2015
36 950,45
36 950,45

Saamiset konserniyrityksiltä
Lainasaamiset
Yhteensä

2016
8 551 063,69
8 551 063,69

2015
8 077 775,67
8 077 775,67

Saamiset muilta
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Yhteensä

806 993,61
1 457 358,07
2 264 351,68

1 508 930,39
3 689 665,26
5 198 595,65

10 815 415,37

13 276 371,32

Saamiset konserniyrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

2016
2 607 866,57
63 460 344,00
5 570 112,59
2 097 091,95
73 735 415,11

2015
1 166 901,07
45 452 977,10
2 391 659,76
2 056 071,69
51 067 609,62

Saamiset muilta
Laskennalliset verosaamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

0,00
915 234,78
20 533 264,76 18 296 540,65
485 122,72
826 883,87
11 380 372,50 8 668 557,56
30 195 178,93 28 707 216,86

15. Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet ja tavarat
Yhteensä

16. Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

17. Lyhytaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotettu myynnin hankintameno ja
ennakkomaksut
Lakisääteiset vakuutusmaksut
Verosaamiset
Lisenssitulosaamiset
Muut siirtosaamiset
Yhteensä

103 930 594,04

79 774 826,48

2016

2015

775 509,85
4 868 802,59
134 777,27
1 614 101,91
3 987 180,88
11 380 372,50

930 119,08
2 673 283,64
1 127 777,27
701 305,09
3 236 072,48
8 668 557,56
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18. Oma pääoma
2016

2015

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

733 390,00

733 390,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykset

750 533,44
0,00

700 000,00
50 533,44

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
31.12.

750 533,44

750 533,44

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

73 441 048,43 91 131 339,42
0,00 -2 996 997,84
73 441 048,43 88 134 341,58

Tilikauden voitto tuloslaskelmassa
Voitonjako osatilikaudelta

17 561 538,53

-14 693
293,15

Tilikauden voitto

17 561 538,53

-14 693
293,15

Oma pääoma yhteensä

92 486 510,40 74 924 971,87

Taseeseen aktivoidut kehitysmenot

-5 368 673,93

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.

86 384 446,47 65 061 737,93

-9 129 843,94

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Taseeseen aktivoidut kehitysmenot
Yhteensä

2016
2015
73 441 048,43 88 134 341,58
-14 693
17 561 538,53
293,15
750 533,44
750 533,44
-5 368 673,93 -9 129 843,94
86 384 446,47 65 061 737,93
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19. Pitkäaikainen vieras pääoma
2016
2 466 154,00
2 466 154,00

2015
25 000 000,00
25 000 000,00

2016

2015

8 797 602,92
2 526,59
8 800 129,51

2 944 299,12
2 526,59
2 946 825,71

Velat muille
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

16 666 666,67
9 707 229,33
6 692 558,46
624 749,09
21 101 975,46
54 793 179,01

0,00
6 794 600,93
7 435 008,46
834 526,26
26 874 317,84
41 938 453,49

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

63 593 308,52

44 885 279,20

Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökulut
Myyntitulojen jaksotus
Muut siirtovelat
Yhteensä

2016
11 281 667,72
2 814 859,71
7 005 448,03
21 101 975,46

2015
7 106 718,26
11 961 182,20
7 806 417,38
26 874 317,84

2016

2015

1 457 358,07
0,00
1 457 358,07

4 639 096,99
28 726,14
4 667 823,13

Lainat rahoituslaitoksilta
Yhteensä

20. Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat konserniyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä

21. Laskennalliset verot

Laskennalliset verosaamiset
Tilikauden tappiosta
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista
Yhteensä
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Vakuudet ja vastuusitoumukset
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat
Yhteensä

2016
46 366,16
68 180,35
114 546,51

2015
28 993,88
17 715,02
46 708,90

2016
30 000 000,00
30 000 000,00

2015
30 000 000,00
30 000 000,00

2016
2 097 317,94
5 533 801,00
7 631 118,94

2015
2 757 127,56
9 937 403,53
12 694 531,09

Annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset lainafasiliteetin vakuudeksi
Yhteensä

Muut vastuut
Toimitilojen vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat
Yhteensä
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Omistukset muissa yrityksissä
Konserniyritykset

Rovio Stars Oy, Espoo
Rovio Asia Ltd, Hongkong
Blue Bird Distribution, Inc., Yhdysvallat
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Ltd, Kiina
Rovio Sweden AB, Ruotsi
Rovio Korea Co., Ltd., Etelä-Korea
Rovio Japan K.K., Japani
Rovio Animation Oy, Espoo
Dark Matter Oy
Rovio UK Ltd
Pin Bank Oy, Espoo
Rovio IP Management Oy, Espoo
Dark Flow Oy, Espoo
Hatch Entertainment Oy, Espoo
Kaiken Kustannus Oy
Rovio Animation Company, Yhdysvallat
Rovio Animation Company Ltd., Kanada

Yhtiön
omistusosuus%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
0
0

Osakepääoma
8 000,00
95,53
3,66
153 996,64
55 081,18
69 429,02
21 550,18
2 500,00
2 500,00
12 848,19
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
7,74
70,17

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Muut omistusyhteysyritykset
Yhtiön
omistusosuus%
Sunwoo Entertainment Co., Ltd, Etelä-Korea
Fun Academy Oy, Helsinki

34,74 %
19,99 %

Konsernia koskevat liitetiedot
Rovio-konsernin emoyhtiö on Rovio Entertainment Oy, jonka kotipaikka on Espoo.
Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Rovio Entertainment Oy:n pääkonttorista
osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo.
Rovio-konsernin tiedot yhdistellään Trema International Holdings B.V.:n (Alankomaat) konsernitilinpäätökseen.
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Aika ja paikka

Kaj Hed
hallituksen puheenjohtaja

Camilla Hed-Wilson
hallituksen jäsen

Niklas Zennström
hallituksen jäsen

Kati Levoranta
toimitusjohtaja

Mika Ihamuotila
hallituksen jäsen

Tilintarkastusmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Aika ja paikka
Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti, KHT
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Käytetyt tilikirjat, dokumenttityypit ja säilytystavat
Pääkirja
Päiväkirja

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa

Pankkitositteet
Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistiotositteet

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
paperisena

Palkanlaskennan tositteet

sähköisessä muodossa

Ostoreskontran erittelyt
Myyntireskontran erittelyt
Varastokirjanpidon erittelyt
Käyttöomaisuuskirjanpidon erittelyt
Liitetietotositteet
Tilinpäätös

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
erikseen sidottuna
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Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin 0207 280 190
www.ey.com/fi
V-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

working world

TILINTARKASTUS KERTOMUS
Rovio Entertainment Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Rovio Entertainment Oy:n (y-tunnus 1863026-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.2016.
Tilinpäätös sisältää konsernin taseen , tuloslaskelman , laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista,
rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista , sekä
emoyhtiön taseen , tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme , että
•
•

konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan
tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti,
tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut
Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarl<astajan velvollisuudet tilinpäätöksen
tilintarl<astuksessa .
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti,
jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset
velvollisuutemme .
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä .

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
EU :ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien {IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää
lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta , jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä .
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa
toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen , että tilinpäätös on
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen . Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen , paitsi jos emoyhtiö tai
konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa
Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä , sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on
korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
suoritettavassa tilintarkastuksessa . Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan
olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät
tekevät tilinpäätöksen perusteella .
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu , että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme
ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi :
•

tunn istamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen
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•

•
•

•

•

virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa,
että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen
oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen
siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää
aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy,
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä
esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin . Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty
jatkamaan toimintaansa.
arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se
antaa oikean ja riittävän kuvan.
hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta.
Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka
tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomu kseen
sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenam me on lukea toimintakertomu kseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko toimintakertomu kseen sisältyvä informaatio olennaisesti
ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenam me on lisäksi arvioida, onko toimintakertomu s
laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomu ksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että
toimintakertomu s on laadittu toimintakertomu ksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomu kseen sisältyvässä
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian
suhteen raportoitavaa.
Helsingissä 2.5.2017
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Rovio Entertainment Oy
Keilaranta 7
02150 ESPOO
Y-tunnus 1863026-2

Rovio Entertainment Oy
TASEKIRJA
1.1.–31.12.2015

Tasekirja on säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti.
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Toimintakertomus
Rovio konsernilla on kaksi liiketoimintayksikköä. Games liiketoimintayksikkö vastaa 80 %:sta
kokonaisliikevaihdosta ja Media liiketoimintayksikkö vastaa 20 %:sta kokonaisliikevaihdosta. Games
liiketoimintayksikkö jatkoi vuonna 2015 kannattavaa kasvuaan. Media liiketoimintayksikkö koostuu
kahdesta erillisestä alayksiköstä; Content and Channel ja Consumer Products. Content and Channel
alayksikössä keskityttiin elokuvatuotantoon. Consumer Products alayksikössä tehtiin merkittävä muutos
perustamalla globaali agenttiverkosto liiketoiminnan tehostamiseksi.
Tilikauden aikana Rovio teki myös merkittävän muutoksen Learning –liiketoiminnassaan investoimalla
vähemmistöosuuteen Fun Academy Oy:ssä ja lopettamalla muut toimintonsa tällä liiketoiminta-alueella.
Vuonna 2015 Rovio julkaisi useita menestyksekkäitä mobiilipelejä ja jatkoi strategista transformaatiotaan
free-to-play pelimarkkinoilla. Yksi tärkeimmistä tapahtumista Games liiketoimintayksikössä oli Angry Birds 2
pelin julkaisu.
Pelialan free-to-play transformaatio, korkeat kehityskustannukset ja markkinointikustannukset tuovat
haasteita ja epävarmuutta, mutta myös merkittäviä mahdollisuuksia Roviolle. Yleisesti ottaen, päinvastoin
kuin muutamana aiempana vuonna, Rovio hyötyi vuonna 2015 toimialatransformaatiosta ja onnistui hyvin
liiketoimintariskiensä hallinnassa pelialalla.
Rovion investoinnit pelialustojen ja mainontaliiketoiminnan teknologiaan mahdollistivat tehokkaan
operatiivisen toiminnan sekä kasvavan digitaalisen mainonnan liiketoiminnan.
Rovion julkaisemia mobiilipelejä ladattiin vuoden 2015 aikana lähes 500 miljoonaa kertaa (2014: yli 600
miljoonaa kertaa).
Peliliiketoiminnan kannattavasta kasvusta huolimatta koko konsernin liikevaihto putosi edellisestä vuodesta
10,3 %, johtuen Consumer Products yksikön lisenssituottojen laskusta.
Yhtiön investoidessa tulevaisuuden kasvuun, konsernin liikevoitto putosi vuoden 2014 10,0 miljoonasta
eurosta 21,1 miljoonaa euroa tappiolliseksi.
Rovio konsernin ja konsernin emoyhtiön keskeiset tunnusluvut vuodelta 2015 ja kahdelta sitä edeltäneeltä
kaudelta ovat:

Liikevaihto, EUR
Liikevoitto, EUR
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta
Tilikauden tulos, EUR
Oman pääoman tuotto, %
Omavaraisuusaste, %

2015
142 067 466
-21 083 355
-14,8 %
-18 787 022
-22,8 %
53,2 %

Konserni
2014
158 349 212
9 977 096
6,3 %
8 076 079
8,8 %
73,0 %

2013
173 515 169
36 485 885
21,0 %
26 922 635
31,8 %
69,2 %

Emoyhtiö
2015
2014
2013
137 733 450 148 332 459 169 782 686
-19 205 175 10 111 013 35 146 706
-13,9 %
6,8 %
20,7 %
-14 693 293 7 964 233 25 898 418
-17,5 %
8,8 %
30,7 %
54,3 %
73,6 %
69,5 %

Muutokset konsernirakenteessa
Tilikauden aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia konsernirakenteessa.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Tilikauden 2015 päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia
muutoksia.
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Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Syksyllä 2015 Rovio toteutti merkittävän operatiivisen tehokkuuden parantamisohjelman. Hyvin
toteutettuna ohjelman tulosvaikutus vuonna 2016 on yli 20 mEUR. Tämä yhdessä peliliiketoiminnan
jatkuvan parantamisen ja Consumer Products liiketoiminnan liiketoimintamallin muutosten kanssa
muodostavat hyvän perustan kannattavuuden parantamiselle tilikaudella 2016.
Todennäköisesti tärkein yksittäinen tulokseen vaikuttava tapahtuma vuonna 2016 on kuitenkin Angry Birds
elokuvan julkaisu toukokuussa. Elokuvan tuotto voidaan varsin luotettavasti ennustaa neljästä viiteen
viikkoon kuluessa ensi-illasta.
Selvitys tutkimus- ja kehityskulujen laajuudesta
Rovio konsernin toiminnan luonteesta johtuen merkittävä osa konsernin kuluista kohdistuu suoraan tai
epäsuorasti uusien tuotteiden, brändien tai liiketoimintamallien kehitykseen. Riippuen kehitystoiminnan
luonteesta ja vaiheesta, kehityskustannukset kirjataan joko kuluiksi tai aktivoidaan taseeseen investointeina
ja poistetaan poistosuunnitelman mukaisesti. Tilikaudella 2015 on aktivoitu elokuvaan ja muihin animaatiosekä pelituotantoihin suoraan liittyviä tuotekehitysmenoja 43,4 miljoonaa euroa (2014: 36,7 miljoonaa
euroa).
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja muista liiketoiminnan kehittymiseen
vaikuttavista tekijöistä
Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät sen brändien, pelien ja muiden tuotteiden kiinnostavuuteen. Rovio
pyrkii kehittämään ja suojaamaan brändejään ja lisäämään niiden tunnettuutta globaalisti sekä tuomaan
jatkuvasti uutta, kiinnostavaa ja viihdyttävää sisältöä faniensa saataville.
Rovio hallitsee liiketoimintariskejään laajentamalla tulopohjaansa toimimalla usealla toimialalla ja laajan
kumppaniverkoston kautta. Tämä vähentää yhtiön riippuvuutta yksittäisiin toimialoihin, tuotteisiin ja
maantieteellisiin alueisiin liittyvistä kysynnän muutoksista. Consumer Products liiketoiminta on puhdasta
lisensiointiliiketoimintaa ja jakelu tapahtuu pääasiallisesti agenttien kautta.
Henkilöstö
Kompetenssien ja resurssien tehokas käyttö on tärkeä osa operatiivista tehokkuutta. Tilikauden 2015
aikana Rovio vähensi henkilöstönsä määrää 21 % kuitenkin samaan aikaan pyrkien parantamaan valmiuksia
tulevaisuuden kasvuun. Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ovat:
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana
Tilikauden palkat ja palkkiot (euroa)

2015
668
45 413 810

2014
848
47 159 271

2013
684
41 318 673

Hallinto
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi koko tilikauden ajan Kaj Hed. Hallituksen jäseninä toimivat
Camilla Hed-Wilson, Mikael Hed, Mika Ihamuotila ja Niklas Zennström.
Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana toimi Pekka Rantala. Pekka Rantala jätti yhtiön 31.12.2015 ja
hänen tilalleen toimitusjohtajaksi nimitettiin Kati Levoranta alkaen 1.1.2016.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Ernst&Young Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan Mikko
Rytilahti, KHT.
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Ympäristöasiat
Rovio tunnistaa vastuunsa globaalina toimijana ja pyrkii liiketoiminnassaan tekemään yhteistyötä vain
hyvämaineisten, ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa kantavien tahojen kanssa.
Rahoitusasema
Rovio konsernin rahoitusasema on laajasta investointiohjelmasta huolimatta vahva. Konsernin likvidit varat
tilikauden lopussa olivat 34 432 835 euroa (2014: 53 652 941 euroa). Tilikauden yhtiö nosti 25 miljoonan
euron lainan Euroopan Investointipankista. Laina erääntyy maksettavaksi kolmessa erässä joulukuun 2016
ja joulukuun 2017 välissä. Lainaehtoissa on kaksi kovenanttia, jotka liittyvät konsernin kassavirtaan ja
velkaantumisasteeseen.
Optio-ohjelmat
Hallitus on 20.5.2011 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat
2012Sa kooltaan 146 700 optio-oikeutta ja 2012Sb kooltaan 369 200 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2012 hyväksynyt optio-ohjelmat 2012A kooltaan enintään
1 220 000 optio-oikeutta, 2012B kooltaan enintään 1 310 000 optio-oikeutta ja 2012C kooltaan enintään
1 390 000 optio-oikeutta.
Yhtiö valtuutti varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2013 hallituksen päättämään enintään 14 396 670
uuden osakkeen tai osakkeisiin oikeuttavien erityisoikeuden antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014
asti. Hallitus hyväksyi tämän valtuutuksen pohjalta optio-ohjelmat 2012A(II) kooltaan enintään 969 800
optio-oikeutta ja 2012B(II) kooltaan enintään 500 000 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2014 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien osakkeiden
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
enintään 14 396 670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti. Hallitus on myöntänyt 1 183 500
sarjan 2012C optiota tämän valtuutuksen nojalla.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2015 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien osakkeiden
tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
enintään 14 396 670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti. Hallitus on yhtiökokouksessa
19.5.2015 saamansa valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat 2015A, 4 000 000 optio-oikeutta,
2015B, 625 000 optio-oikeutta ja 2015C, 625 000 optio-oikeutta. Hallituksella on valtuus jakaa yllä mainitut
optiosarjat alasarjoihin 2015AII, 2015BII ja 2015CII, jotka eroavat pääsarjojen optio-oikeuksista siten, että
ne eivät oikeuta osinkokorjaukseen. Hallitus on myöntänyt tämän valtuutuksen nojalla optioita seuraavasti:
2015A, 2 459 500 optiota ja 2015AII, 193 500 optiota.
Optio-oikeudet annetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on
tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Hallitus päättää
yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.
2012Sa-optio-ohjelmasta ei ollut ulkona olevia optioita 31.12.2015. Merkintähinta 2,71 USD/osake.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sa on kahdeksan (8) kuukautta merkintäajan
alkamispäivästä seuraavasti:
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•
•
•

Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
Merkintäaika toiselle 1/3:lle2012Sa alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2015 (kategoria 3)

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Kategoria 1 ja 2 -optioilla ei oltu
merkitty yhtiön osakkeita ennen merkintäajan päättymistä ja ne ovat rauenneet.
2012Sb: 103 067 ulkona olevaa kategoria 1 –optiota 31.12.2015. Merkintähinta 2,71 USD/osake.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sb on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta merkintäajan
alkamispäivästä seuraavasti:
•
•
•

Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
Merkintäaika toiselle 1/3:lle 2012Sb alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2015 (kategoria 3)

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. 20 500 kategoria 1 ja kategoria
2 osaketta on merkitty ennen merkintäajan päättymistä.
2012A: 62 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 8,00807 euroa/osake. Merkintäaika
1.3.2015-28.2.2017.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012A(II): 754 900 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 6,00 euroa/osake. Merkintäaika
1.3.2015-28.2.2017.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B: 175 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 6,00 euroa/osake. Merkintäaika 1.3.201628.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B(II): 100 000 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 6,00 euroa/osake. Merkintäaika
1.3.2016-28.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012C: 37 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 6,00 euroa/osake. Merkintäaika 1.3.201628.2.2018.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015A: 2 459 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 3,00 euroa/osake. Merkintäaika
1.8.2017-31.7.2019.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015AII: 193 500 ulkona olevaa optiota 31.12.2015. Merkintähinta 3,00 euroa/osake. Merkintäaika
1.8.2017-31.7.2019.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015B: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2015. Merkintähintaa ei määritetty. Merkintäaika 1.8.201831.7.2020.
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Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015BII: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2015. Merkintähintaa ei määritetty. Merkintäaika 1.8.201831.7.2020.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015C: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2015. Merkintähintaa ei määritetty. Merkintäaika 1.8.201931.7.2021.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2015CII: Ei ulkona olevia optioita 31.12.2015. Merkintähintaa ei määritetty. Merkintäaika 1.8.201931.7.2021.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
Henkilöstöoptio-ohjelmien lisäksi yhtiö on myöntänyt neuvonantajalleen optio-oikeuden 0,25 %:iin yhtiön
osakkeista per 24.6.2011 yhtiön myynnin, fuusion tai julkisen listauksen tapahtuessa tai jos yhtiön osakkeet
tulevat hallituksen tai osakkeen omistajien päätöksellä kaupankäynnin kohteeksi yksityisellä
markkinapaikalla. Neuvonantajalla on oikeus merkitä osakkeet vastikkeetta.
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 71 329 029 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa
ei jaeta ja että jakokelpoiset varat pidetään yhtiön omassa pääomassa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden 2015 päättymisen jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia.
Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 74 944 946 osaketta. Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden voitonjakoon.
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Konsernituloslaskelma
Liitetieto

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

LIIKEVAIHTO

1.

142 067 466,01

158 349 212,46

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO

2.
3.
5.
8.
9.

511 187,95
-37 506 422,18
-54 247 626,79
-15 386 500,62
-56 521 459,56
-21 083 355,19

1 893 456,31
-37 395 440,09
-57 042 194,54
-7 069 907,00
-48 758 031,54
9 977 095,60

Rahoitustuotot ja -kulut

10.

791 681,25

1 426 105,66

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-20 291 673,94

11 403 201,26

VOITTO ENNEN VEROJA

-20 291 673,94

11 403 201,26

1 504 651,50

-3 327 121,99

-18 787 022,44

8 076 079,27

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

11.
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Konsernitase
31.12.2015

31.12.2014

12.
13.
14.

68 902 573,47
1 059 202,42
200 000,00
70 161 775,89

38 845 646,88
1 886 853,73
0,00
40 732 500,61

15.
16.
17.

36 950,47
5 545 450,62
31 024 844,16
34 432 834,91
71 040 080,16

80 000,00
1 610 617,51
41 448 812,22
53 652 941,14
96 792 370,87

141 201 856,05

137 524 871,48

18.
18.
18.

733 390,00
750 533,44
88 664 869,10
-18 787 022,44
71 361 770,10

733 390,00
700 000,00
84 034 777,86
8 076 079,27
93 544 247,13

19.
20.

16 682 086,64
53 157 999,31
69 840 085,95

20 004,31
43 960 620,04
43 980 624,35

141 201 856,05

137 524 871,48

Liitetieto

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

Vastattavaa yhteensä
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Konsernirahoituslaskelma
1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

-20 291 673,94

11 403 201,26

15 386 500,62
-1 694 046,08
823 554,61
-5 775 664,79

7 069 907,00
-2 267 877,35
270 018,30
16 475 249,21

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

5 854 234,74
43 049,53
748 657,01
870 276,49

15 029 532,96
426 888,88
-5 672 750,64
26 258 920,41

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä

-895 308,21
71 644,77
1 311 321,35
1 357 934,40

-1 036 356,67
766 338,37
-9 129 554,42
16 859 347,69

1 357 934,40

16 859 347,69

-43 868 900,26
-200 000,00
-44 068 900,26

-37 925 297,96
0,00
-37 925 297,96

25 000 000,00
-2 996 997,84
22 003 002,16

0,00
-4 495 466,76
-4 495 466,76

-20 707 963,70
53 652 941,14
1 487 857,47
34 432 834,91

-25 561 417,03
77 518 234,21
1 696 123,96
53 652 941,14

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa
Realisoitumattomat kurssierot
Rahavarat tilikauden lopussa
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Emoyhtiön tuloslaskelma
Liitetieto

1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

LIIKEVAIHTO

1.

137 733 449,81

148 332 459,12

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO

2.
3.
5.
8.
9.

690 729,01
-50 110 285,80
-41 889 512,06
-14 871 809,64
-50 757 746,81
-19 205 175,49

2 073 456,31
-40 955 478,70
-48 703 275,20
-6 511 074,11
-44 125 074,04
10 111 013,38

Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

10.

2 331 685,75
-16 873 489,74

1 929 359,99
12 040 373,37

Satunnaiset erät

9.

0,00

-1 450 000,00

-16 873 489,74

10 590 373,37

0,00
2 180 196,59

203 057,34
-2 829 198,08

-14 693 293,15

7 964 232,63

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot

11.

TILIKAUDEN VOITTO
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Emoyhtiön tase
31.12.2015

31.12.2014

12.
13.
14.

20 020 032,44
891 200,25
828 081,98
21 739 314,67

16 038 225,86
1 619 647,16
628 081,98
18 285 955,00

15.
16.
17.

36 950,45
13 276 371,32
79 774 826,48
29 982 788,15
123 070 936,40

80 000,00
1 705 269,28
66 100 771,37
48 766 120,10
116 652 160,75

144 810 251,07

134 938 115,75

18.
18.
18.

733 390,00
750 533,44
88 134 341,58
-14 693 293,15
74 924 971,87

733 390,00
700 000,00
83 167 106,79
7 964 232,63
92 564 729,42

19.
20.

16 666 666,67
53 218 612,53
69 885 279,20

0,00
42 373 386,33
42 373 386,33

144 810 251,07

134 938 115,75

Liitetieto

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

Vastattavaa yhteensä
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Emoyhtiön rahoituslaskelma
1.1.–31.12.2015

1.1.–31.12.2014

-16 873 489,74

12 040 373,37

14 871 809,64
-1 492 526,25
-917 969,72
-4 412 176,07

6 511 074,11
-2 244 086,95
-257 026,43
16 050 334,10

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-16 133 067,93
43 049,56
-48 917,78
-20 551 112,22

-7 184 611,72
426 606,17
-5 942 593,99
3 349 734,56

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä

-713 729,18
1 870 021,00
1 938 058,40
-17 456 762,00

-937 620,52
1 199 073,49
-8 612 533,43
-5 001 345,90

Liiketoiminnan rahavirta (A)

-17 456 762,00

-5 001 345,90

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Myönnetyt lainat
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investointien rahavirta (B)

-17 341 336,78
-7 500 000,00
-200 000,00
-25 041 336,78

-18 032 999,16
0,00
0,00
-18 048 347,35

25 000 000,00
-2 996 997,84
22 003 002,16

0,00
-4 495 466,76
-4 495 466,76

-20 495 096,62
48 939 250,09
1 538 634,68
29 982 788,15

-27 545 160,01
74 816 503,08
1 667 907,02
48 939 250,09

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa
Realisoitumattomat kurssierot
Rahavarat tilikauden lopussa
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät
Taseen pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.
Aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistoajat vaihtelevat kolmesta
kymmeneen vuoteen. Poistomenetelmäksi valitaan tulontuottokykyä vastaava menetelmä.
Konserniliikearvon poistoaika on viisi vuotta. Koneiden ja kaluston poistoaika vaihtelee kolmen ja viiden
vuoden välillä.
Rovio aktivoi pelien kehitykseen ja animaatioon liittyvien projektien suoria kuluja aineettomiin
hyödykkeisiin. Rovio noudattaa Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta kehittämismenojen aktivoinnista ja
aktivointi tehdään erityistä varovaisuutta noudattaen.
Peliprojekteihin liittyvät kehittämismenot poistetaan ennakoitujen tuottojen mukaisesti.
Animaatioprojekteihin liittyvät kehittämismenot poistetaan vaikutusaikanaan tuotteen käyttöönoton
jälkeen.
Vaihto-omaisuuden arvostaminen
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan
jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan.
Tuloutusperiaatteet
Myynti tuloutetaan suoriteperusteisesti tuotteen tai palvelun luovutushetkellä tai kun vastuu tuotteesta ja
sen kuljettamisesta on siirtynyt ostajalle. Pelimyynti-, mainos- ja rojaltituotot kirjataan suoriteperusteisesti
vastapuolelta tai lisenssiagentilta saadun informaation tai maksusuorituksen perusteella. Saadut
suoritukset, jotka on sidottu tiettyyn ajanjaksoon, jaksotetaan ja tuloutetaan kuukausittaisina tasaerinä
sopimuksen tosiasiallisen sisällön mukaisesti voimassaoloajalle.
Mikäli myyntitapahtumaan liittyy myyntihetkeä myöhempi toimitusvelvoite, jaksotetaan myynti suoritteen
luovuttamisen mukaisessa tahdissa. Siltä osin kuin palvelua ei ole toimitettu, katsotaan myynnistä saatu
suoritus Rovion kannalta saaduksi ennakoksi.
Lisensiointiliiketoiminnan ominaispiirteisiin kuuluu lisenssinantajalle raportoitavan myynnin ajallinen viive.
Lisenssinhaltijat ja agentit saattavat raportoida Roviolle jopa kaksitoista kuukautta kunkin raportointijakson
päättymisen jälkeen. Rovio kirjaa lisenssituotot tilinpäätöksessä suoriteperusteisesti varovaisuuden
periaatetta noudattaen, perustuen johdon parhaaseen arvioon niiltä osin, kuin todellista myyntiä ei ole
vielä raportoitu. Näin ollen tilinpäätökseen sisältyy arvioon perustuvaa liikevaihtoa, jonka todellinen määrä
täsmentyy vasta merkittävästi tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Vuoden 2015 tilinpäätökseen kirjautui
edelliseltä vuodelta tällaista liikevaihtoa noin 0,4 miljoonaa euroa.
Myyntiin liittyvät jaksotukset on esitetty siirtosaamisissa ja –veloissa.
Liikevaihdon esittäminen
Liikevaihtona esitetään myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja
muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Rovio-konserni siirtyi vuonna 2014 esittämään alalla
tyypillisen käytännön mukaisesti peliliiketoiminnan liikevaihdon bruttoperiaatteella sisältäen myös
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markkinapaikkojen perimät välityspalkkiot. Markkinapaikkojen välityspalkkiot on esitetty liitetiedossa 3.
ulkopuolisissa palveluissa.
Rojaltituotot, joihin liittyen yhtiö toimii sopimusosapuolena lisenssinhaltijaan nähden, kirjataan
liikevaihtoon bruttona sisältäen mahdollisen lisenssiagentin komission. Lisenssiagentin komissio esitetään
tuloslaskelmassa ulkopuolisissa palveluissa.
Laskennallisten verojen kirjaaminen
Laskennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista, jotka johtuvat varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon erosta. Laskennalliset verosaamiset ja –velat on kirjattu taseeseen käyttäen Suomen
vahvistettua yritysverokantaa.
Valuuttamääräiset erät
Valuuttamääräiset tase-erät on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja tuloksen erät
tapahtumapäivän kurssiin.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset yrityksen hankinta- tai perustamishetkestä
lähtien. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu euroiksi kuukausittain kauden keskikurssiin ja
taseet on muutettu euroiksi kauden päätöspäivän kurssiin.
Vapaan oman pääoman aiheuttamat muuntoerot on sisällytetty konsernin vapaaseen omaan pääomaan ja
sidotun pääoman aiheuttamat muuntoerot konsernin sidottuun omaan pääomaan.
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Tuloslaskelman liitetiedot
1. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain
Toimialoittain
Peliliiketoiminta
Lisensointi ja kulutustavaramyynti
Medialiiketoiminta
Palvelumyynti konserniyhtiöille
Yhteensä

Maantieteellinen jakauma
Myynti kotimaahan
Myynti muihin EU- ja EFTA-maihin
Myynti EU- ja EFTA-maiden ulkopuolelle
Yhteensä

Konserni
2015
2014
113 487 414,50 110 725 249,90
22 357 963,26 41 412 660,90
6 222 088,25
6 211 301,66
0,00
0,00
142 067 466,01 158 349 212,46

Emoyhtiö
2015
2014
107 563 711,98 97 186 649,98
21 697 061,68 40 979 036,95
6 191 288,87
6 211 301,66
2 281 387,28
3 955 470,53
137 733 449,81 148 332 459,12

Konserni
2015
2014
15 799 281,21 12 101 048,57
55 802 461,40 78 519 237,41
70 465 723,40 67 728 926,48
142 067 466,01 158 349 212,46
0,00

Emoyhtiö
2015
2014
18 080 668,49 16 056 519,10
49 898 244,84 65 164 011,42
69 754 536,48 67 111 928,60
137 733 449,81 148 332 459,12
0,00

2. Liiketoiminnan muut tuotot

Saadut avustukset
Muut tuotot
Muut tuotot konserniyhtiöiltä
Yhteensä

2015
115 391,65
395 796,30
0,00
511 187,95

Konserni
2014
1 698 597,18
194 859,13
0,00
1 893 456,31

2015
115 391,65
395 337,36
180 000,00
690 729,01

Emoyhtiö
2014
1 698 597,18
194 859,13
180 000,00
2 073 456,31

2015
715 126,20
43 049,53
36 748 246,45
0,00
37 506 422,18

Konserni
2014
1 305 428,34
426 606,17
35 663 405,58
0,00
37 395 440,09

2015
350 420,21
43 049,56
33 139 172,44
16 577 643,59
50 110 285,80

Emoyhtiö
2014
840 817,78
426 606,17
27 971 530,29
11 716 524,46
40 955 478,70

3. Materiaalit ja palvelut

Materiaaliostot
Varastojen vähennys
Ulkopuoliset palvelut
Palveluostot konserniyhtiöiltä
Yhteensä

4. Konsernin palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin ollut henkilöstö

Henkilöstö keskimäärin

2015
668

Konserni
2014
848

2015
529

Emoyhtiö
2014
729

2015
45 413 809,51
6 208 071,50
2 625 745,78
54 247 626,79

Konserni
2014
47 159 270,89
6 977 757,17
2 905 166,49
57 042 194,55

2015
34 023 047,75
5 933 137,36
1 933 326,95
41 889 512,06

Emoyhtiö
2014
39 864 936,62
6 668 892,83
2 169 445,75
48 703 275,20

2015
193 265,00

Konserni
2014
203 635,78

2015
193 265,00

Emoyhtiö
2014
203 635,78

5. Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

6. Johdon palkat ja palkkiot

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita ei esitetä erikseen, koska ne koskevat yhtä ainutta henkilöä.
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7.Tilintarkastajan palkkiot
2015
293 642,19
20 080,88
234 965,11
548 688,18

Konserni
2014
209 154,30
40 207,13
168 996,58
418 358,01

2015
269 850,00
18 030,00
229 594,98
517 474,98

Emoyhtiö
2014
172 737,00
37 150,00
160 853,31
370 740,31

2015
15 386 500,62
15 386 500,62

Konserni
2014
7 069 907,00
7 069 907,00

2015
14 871 809,64
14 871 809,64

Emoyhtiö
2014
6 511 074,11
6 511 074,11

2015
6 060 663,57
11 022 027,83
10 380 146,30
9 468 370,97
11 529 599,84
8 060 651,05
56 521 459,56

Konserni
2014
4 769 505,40
10 203 505,68
11 262 342,91
8 035 410,64
4 649 424,43
9 837 842,48
48 758 031,54

2015
4 969 145,66
10 692 782,88
9 981 438,79
7 146 866,49
10 224 559,10
7 742 953,89
50 757 746,81

Emoyhtiö
2014
4 553 987,88
10 151 076,42
11 100 534,18
6 512 099,61
2 989 067,40
8 818 308,55
44 125 074,04

2015
0,00
0,00

Konserni
2014
0,00
0,00

2015
0,00
0,00

Emoyhtiö
2014
-1 450 000,00
-1 450 000,00

Korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Korko- ja rahoitustuotot muilta
Kurssivoitot saman konsernin yrityksiltä
Kurssivoitot muilta
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä

2015
0,00
71 644,77
0,00
1 810 563,58
1 882 208,35

Konserni
2014
0,00
374 107,63
0,00
2 088 354,70
2 462 462,33

2015
1 804 220,10
65 866,36
124 806,01
1 576 829,17
3 571 721,64

Emoyhtiö
2014
568 250,36
216 651,99
137 263,85
1 928 612,86
2 850 779,06

Korko- ja rahoituskulut
Korko- ja rahoituskulut muille
Kurssitappiot saman konsernin yrityksille
Kurssitappiot muille
Korko- ja rahoituskulut yhteensä

-979 130,79
0,00
-111 396,31
-1 090 527,10

-456 334,86
0,00
-580 021,81
-1 036 356,67

-977 618,07
-204 314,95
-58 102,87
-1 240 035,89

-428 730,59
-101 175,57
-391 512,91
-921 419,07

791 681,25

1 426 105,66

2 331 685,75

1 929 359,99

2015
608 280,03
2 408 568,80
-4 521 327,32
-173,01
-1 504 651,50

Konserni
2014
2 864 364,22
0,00
-204 088,38
666 846,15
3 327 121,99

2015
0,00
2 395 977,31
-4 576 173,90
0,00
-2 180 196,59

Emoyhtiö
2014
2 314 122,31
0,00
-91 649,23
606 725,00
2 829 198,08

Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä

8. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

9. Liiketoiminnan muut kulut

Laki- ja konsultointikulut
Ulkopuoliset kehitys- ja testauskulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Markkinointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä

Satunnaiset erät

Annetut konserniavustukset
Yhteensä

10. Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
11. Tuloverot

Vero tilikauden voitosta
Muut verot
Laskennallisten verojen muutos
Edellisten tilikausien verojen oikaisut
Yhteensä
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Taseen liitetiedot
12. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

2015
1 987 479,18
288 955,11
2 276 434,29

Konserni
2014
1 420 792,89
566 686,29
1 987 479,18

2015
1 980 279,18
169 593,79
2 149 872,97

Emoyhtiö
2014
1 420 792,89
559 486,29
1 980 279,18

-1 015 433,87
-156 704,94
-1 172 138,81

-656 297,17
-359 136,70
-1 015 433,87

-1 015 433,87
-156 704,94
-1 172 138,81

-656 297,17
-359 136,70
-1 015 433,87

1 104 295,48

972 045,31

977 734,16

964 845,31

2015
43 928 672,99
33 419,28
43 407 751,26
-3 132 870,65
84 236 972,88

Konserni
2014
7 248 437,78
14 091,83
36 728 293,61
-62 150,23
43 928 672,99

2015
21 437 511,48
0,00
17 166 132,99
-3 132 870,65
35 470 773,82

Emoyhtiö
2014
4 438 616,91
0,00
17 061 044,80
-62 150,23
21 437 511,48

-1 688 051,57 -6 364 130,93
-7 226,69
0,00
62 150,23
0,00
-4 827 703,23 -10 064 344,61
-6 460 831,26 -16 428 475,54

-1 237 578,42
0,00
62 150,23
-5 188 702,74
-6 364 130,93

67 678 936,91

37 467 841,73

19 042 298,28

15 073 380,55

2015
1 432 093,79
1 432 093,79

Konserni
2014
1 432 093,79
1 432 093,79

-1 026 333,94
-286 418,76
-1 312 752,70

-739 915,18
-286 418,76
-1 026 333,94

119 341,09

405 759,85

2015
47 348 245,96
33 419,28
43 696 706,37
-3 132 870,65
87 945 500,96

Konserni
2014
10 101 324,46
14 091,83
37 294 979,90
-62 150,23
47 348 245,96

2015
23 417 790,66
0,00
17 335 726,78
-3 132 870,65
37 620 646,79

Emoyhtiö
2014
5 859 409,80
0,00
17 620 531,09
-62 150,23
23 417 790,66

-3 084 263,92 -7 379 564,80
-7 226,70
0,00
62 150,23
0,00
-5 473 258,69 -10 221 049,55
-8 502 599,08 -17 600 614,35

-1 893 875,59
0,00
62 150,23
-5 547 839,44
-7 379 564,80

38 845 646,88

16 038 225,86

-6 460 831,26
-10 292,86
0,00
-10 086 911,85
-16 558 035,97

Konserniliikearvo
Hankintameno 1.1.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

-8 502 599,07
-10 292,87
0,00
-10 530 035,55
-19 042 927,49
68 902 573,47

20 020 032,44
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13. Aineelliset hyödykkeet
2015
4 483 821,01
90 145,28
141 660,91
-36 256,71
4 679 370,49

Konserni
2014
4 278 193,73
68 139,86
700 896,21
-563 408,79
4 483 821,01

2015
3 489 964,18
0,00
5 610,00
-8 794,08
3 486 780,10

Emoyhtiö
2014
3 600 411,35
0,00
412 468,07
-522 915,24
3 489 964,18

-2 596 967,28
-71 774,85
7 761,04
-959 186,98
-3 620 168,07

-1 475 844,07
-47 390,14
522 915,24
-1 596 648,31
-2 596 967,28

-1 870 317,02
0,00
0,00
-725 262,83
-2 595 579,85

-1 429 997,59
0,00
522 915,24
-963 234,67
-1 870 317,02

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 059 202,42

1 886 853,73

891 200,25

1 619 647,16

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.

2015
4 483 821,01
90 145,28
141 660,91
-36 256,71
4 679 370,49

Konserni
2014
4 278 193,73
68 139,86
700 896,21
-563 408,79
4 483 821,01

2015
3 489 964,18
0,00
5 610,00
-8 794,08
3 486 780,10

Emoyhtiö
2014
3 600 411,35
0,00
412 468,07
-522 915,24
3 489 964,18

-2 596 967,28
-71 774,85
7 761,04
-959 186,98
-3 620 168,07

-1 475 844,07
-47 390,14
522 915,24
-1 596 648,31
-2 596 967,28

-1 870 317,02
0,00
0,00
-725 262,83
-2 595 579,85

-1 429 997,59
0,00
522 915,24
-963 234,67
-1 870 317,02

1 059 202,42

1 886 853,73

891 200,25

1 619 647,16

Emoyhtiö
2015
2 500,00
97,07
57 259,26
157 207,17
71 875,31
23 794,98
302 500,00
12 848,19
628 081,98

Emoyhtiö
2014
2 500,00
97,07
57 259,26
157 207,17
71 875,31
23 794,98
302 500,00
12 848,19
628 081,98

Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

14. Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet
Dark Matter Oy
Rovio Asia Ltd
Rovio Sweden AB
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Ltd
Rovio Korea Co., Ltd.
Rovio Japan K.K.
Rovio Animation Oy
Rovio UK Limited
Yhteensä
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Muut osakkeet ja osuudet
Osakkeet ja osuudet

Emoyhtiö
2015
200 000,00
200 000,00

Emoyhtiö
2014
0,00
0,00

15. Vaihto-omaisuus
2015
36 950,47
36 950,47

Konserni
2014
80 000,00
80 000,00

2015
36 950,45
36 950,45

Emoyhtiö
2014
80 000,00
80 000,00

2015
0,00
0,00

Konserni
2014
0,00
0,00

2015
8 077 775,67
8 077 775,67

Emoyhtiö
2014
561 944,48
561 944,48

Saamiset muilta
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Yhteensä

1 855 785,36
3 689 665,26
5 545 450,62

1 382 525,81
228 091,70
1 610 617,51

1 508 930,39
3 689 665,26
5 198 595,65

1 051 675,57
91 649,23
1 143 324,80

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

5 545 450,62

1 610 617,51

13 276 371,32

1 705 269,28

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konserni
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
1 166 901,07
45 452 977,10
2 391 659,76
2 056 071,69
51 067 609,62

Emoyhtiö
2014
738 565,26
23 480 177,51
577 775,18
2 388 392,23
27 184 910,18

Saamiset muilta
Laskennalliset verosaamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

915 234,78
18 648 244,84
1 085 993,82
10 375 370,72
31 024 844,16

0,00
24 558 978,28
1 109 232,61
15 780 601,33
41 448 812,22

915 234,78
18 296 540,65
826 883,87
8 668 557,56
28 707 216,86

0,00
23 147 538,12
946 613,06
14 821 710,01
38 915 861,19

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

31 024 844,16

41 448 812,22

79 774 826,48

66 100 771,37

2015

Konserni
2014

2015

Emoyhtiö
2014

930 119,08
2 609 825,50
1 186 551,96
701 305,09
4 947 569,09
10 375 370,72

2 514 668,16
0,00
5 460 962,88
3 917 392,04
3 887 578,25
15 780 601,33

930 119,08
2 673 283,64
1 127 777,27
701 305,09
3 236 072,48
8 668 557,56

1 808 448,91
0,00
5 398 889,89
3 848 975,18
3 765 396,03
14 821 710,01

Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet ja tavarat
Yhteensä

16. Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset konserniyrityksiltä
Lainasaamiset
Yhteensä

17. Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset konserniyrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotettu myynnin hankintameno ja
ennakkomaksut
Lakisääteiset vakuutusmaksut
Verosaamiset
Lisenssitulosaamiset
Muut siirtosaamiset
Yhteensä
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18. Oma pääoma
Konserni
2015

Konserni
2014

2015

Emoyhtiö
2014

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

733 390,00

733 390,00

733 390,00

733 390,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykset

700 000,00
50 533,44

700 000,00
0,00

700 000,00
50 533,44

700 000,00
0,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

750 533,44

700 000,00

750 533,44

700 000,00

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma

Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako
Muuntoero
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto tuloslaskelmassa
Voitonjako osatilikaudelta
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

91 669 368,73 88 504 871,65
-2 996 997,84 -4 495 466,76
-7 501,78
25 372,97
88 664 869,11 84 034 777,86
-18 787 022,44
-18 787 022,44

8 076 079,27
0,00
8 076 079,27

71 361 770,10 93 544 247,13

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.

91 131 339,42 87 662 573,55
-2 996 997,84 -4 495 466,76
0,00
0,00
88 134 341,58 83 167 106,79
-14 693 293,15
-14 693 293,15

7 964 232,63
0,00
7 964 232,63

74 924 971,87 92 564 729,42
74 191 581,87 91 831 339,42

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

2015
2014
88 134 341,58 83 167 106,79
-14 693 293,15 7 964 232,63
750 533,44
700 000,00
74 191 581,87 91 831 339,42

Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Yhteensä
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19. Pitkäaikainen vieras pääoma
2015
16 666 666,67
15 419,97
16 682 086,64

Konserni
2014
0,00
20 004,31
20 004,31

2015
25 000 000,00
0,00
25 000 000,00

Emoyhtiö
2014
0,00
0,00
0,00

2015

2014

2015

2014

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 944 299,12
2 526,59
2 946 825,71

569 068,30
644 829,02
1 213 897,32

Velat muille
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
Yhteensä

8 333 333,33
7 114 883,36
8 354 847,29
644 671,04
28 710 264,29
0,00
53 157 999,31

0,00
9 429 217,97
5 750 313,70
1 051 419,98
27 729 668,39
0,00
43 960 620,04

0,00
0,00
6 794 600,93 9 103 599,93
7 435 008,46 5 480 383,81
834 526,26
867 194,08
26 874 317,84 25 708 311,19
0,00
0,00
41 938 453,49 41 159 489,01

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

53 157 999,31

43 960 620,04

44 885 279,20 42 373 386,33

Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökulut
Verot
Myyntitulojen jaksotus
Muut siirtovelat
Yhteensä

2015
9 468 603,21
464 926,24
10 462 538,17
8 314 196,67
28 710 264,29

2014
10 926 310,34
355 027,59
10 783 495,27
5 664 835,19
27 729 668,39

2015
2014
7 106 718,26 10 466 112,09
0,00
0,00
11 961 182,20 10 434 418,61
7 806 417,38 4 807 780,49
26 874 317,84 25 708 311,19

2015

2014

2015

2014

4 639 096,99
28 726,14
4 667 823,13

0,00
228 091,70
228 091,70

4 639 096,99
28 726,14
4 667 823,13

0,00
91 649,23
91 649,23

15 419,97
15 419,97

20 004,31
20 004,31

0,00
0,00

0,00
0,00

Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennalliset verovelat
Yhteensä

20. Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat konserniyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä

21. Laskennalliset verot

Laskennalliset verosaamiset
Tilikauden tappiosta
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista
Yhteensä
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä
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Vakuudet ja vastuusitoumukset
Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat
Yhteensä

2015
28 993,88
17 715,02
46 708,90

Konserni
2014
58 251,57
20 109,82
78 361,39

2015
28 993,88
17 715,02
46 708,90

Emo
2014
58 251,57
20 109,82
78 361,39

Annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset lainafasiliteetin vakuudeksi
Yhteensä

2015
2014
2015
2014
30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

Muut vastuut
Toimitilojen vuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat
Yhteensä

2015
3 390 265,65
10 182 397,82
13 572 663,47

2014
2015
4 861 778,22 2 757 127,56
3 364 273,20 9 937 403,53
8 226 051,42 12 694 531,09

2014
4 263 271,20
2 713 695,64
6 976 966,84
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Omistukset muissa yrityksissä
Konserniyritykset

Rovio Stars Oy, Espoo
Rovio Asia Ltd, Hongkong
Blue Bird Distribution, Inc., Yhdysvallat
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Ltd, Kiina
Rovio Sweden AB, Ruotsi
Rovio Korea Co., Ltd., Etelä-Korea
Rovio Japan K.K., Japani
Rovio Animation Oy, Espoo
Dark Matter Oy
Rovio UK Ltd
Rovio Animation Company, Yhdysvallat
Rovio Animation Company Ltd., Kanada

Yhtiön
omistusosuus-%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0

Osakepääoma
8 000,00
95,53
3,66
153 996,64
55 081,18
69 429,02
21 550,18
2 500,00
2 500,00
12 848,19
7,74
70,17

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Muut omistusyhteysyritykset

Yhtiön
omistusosuus-%

Sunwoo Entertainment Co., Ltd, Etelä-Korea

34,74 %

Konsernia koskevat liitetiedot
Rovio-konsernin emoyhtiö on Rovio Entertainment Oy, jonka kotipaikka on Espoo.
Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Rovio Entertainment Oy:n pääkonttorista
osoitteessa Keilaranta 7, 02150 Espoo.
Rovio-konsernin tiedot yhdistellään Trema International Holdings B.V.:n (Alankomaat) konsernitilinpäätökseen.
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
21.4.2016 Espoo
Aika ja paikka

Kaj Hed
hallituksen puheenjohtaja

Mikael Hed
hallituksen jäsen

Camilla Hed-Wilson
hallituksen jäsen

Mika Ihamuotila
hallituksen jäsen

Niklas Zennström
hallituksen jäsen

Kati Levoranta
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Aika ja paikka
Ernst & Young Oy, Tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti, KHT
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Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista
Pääkirja
Päiväkirja

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa

Pankkitositteet
Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistiotositteet

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
paperilla

Palkkakirjanpito tositteineen

sähköisessä muodossa

Ostoreskontraerittelyt
Myyntireskontraerittelyt
Varastokirjanpidon erittelyt
Käyttöomaisuuskirjanpidon erittelyt
Tasekirja

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sidottuna
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Building a better
working world

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin 0207 280 190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6 ,
kotipaikka Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Rovio Entertainment Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastan eet Rovio Entertain ment Oy:n kirjanpidon , tilinpäätö ksen, toimintak
ertomuks en ja
hallinnon tilikaudel ta 1.1.-31.1 2.2015. Tilinpäätö s sisältää sekä konsernin että
emoyhtiö n taseen,
tuloslask elman , rahoitusla skelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjo htaja vastaava t tilinpäätö ksen ja toimintak ertomuks en laatimise
sta ja siitä, että ne
antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomess a voimassa olevien tilinpäätö ksen ja
toimintak ertomuks en
laatimista koskevie n säännöst en ja määräyst en mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpido
n ja varainhoi don
valvonna n asianmuk aisesta järjestäm isestä ja toimitusjo htaja siitä , että kirjanpito
on lain mukainen ja
että varainhoi to on luotettava lla tavalla järjestett y.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarka stajan tulee suorittaa tilintarkas tus Suomess a noudatet tavan hyvän
tilintarkas tustavan
mukaises ti ja sen perustee lla antaa lausunto tilinpäätö ksestä, konsernit ilinpäätök
sestä ja
toimintak ertomuks esta. Hyvä tilintarkas tustapa edellyttää ammattie ettisten periaatte
iden noudatta mista
ja tilintarkas tuksen suunnitte lua ja suorittam ista siten, että saadaan kohtuullin
en varmuus siitä, että
tilinpäätö ksessä tai toimintak ertomuks essa ei ole olennaisi a virheellis yyksiä ja
että emoyhtiö n hallitukse n
jäsenet ja toimitusjo htaja ovat toimineet osakeyht iölain mukaisesti.
Tilintarka stustoime npiteillä tulisi varmistua tilinpäätö ksen ja toimintak ertomuks
en lukujen ja muiden
tietojen oikeellisu udesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkas tajan harkintaa
n ja arvioihin riskeistä ,
että tilinpäätö ksessä tai toimintak ertomuks essa on väärinkäy töksestä tai virheestä
johtuva olennaine n
virheellis yys . Tarvittavia tarkastus toimenpit eitä suunnitel taessa arvioidaa n myös
tilinpäätö ksen ja
toimintak ertomuks en laadintaa n ja esittämis een liittyvää sisäistä valvontaa . Lisäksi
arvioidaa n
tilinpäätö ksen ja toimintak ertomuks en yleistä esittämis tapaa, tilinpäätö ksen laatimisp
eriaatteit a sekä
johdon tilinpäätö ksen laadinnas sa soveltam ia arvioita.
Tilintarka stus on toteutettu Suomess a noudatet tavan hyvän tilintarkas tustavan
mukaises ti.
Käsitykse mme mukaan olemme suorittan eet tarpeellis en määrän tarkoituks een
soveltuvi a
tarkastus toimenpit eitä lausunto amme varten.

Lausunto
Lausunto namme esitämme , että tilinpäätö s ja toimintak ertomus antavat Suomess
a voimassa olevien
tilinpäätö ksen ja toimintak ertomuks en laatimista koskevien säännöst en ja määräyst
en mukaises ti oikeat
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiö n toiminnan tuloksest a ja taloudelli sesta
asemasta .
Toimintak ertomuks en ja tilinpäätö ksen tiedot ovat ristiriidatt omia.
Espoossa 3. toukokuu ta 2016
Ernst & Young Oy
tilintarkas tusyhteis ö-

A member firm of Ernst & Young Global L1m1ted

F-141

(Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.)

F-142

Rovio Entertainment Oy
Keilaranta 17 C
02150 ESPOO
Y-tunnus 1863026-2

Rovio Entertainment Oy
TASEKIRJA
1.1.–31.12.2014

Tasekirja on säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti.
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2020 asti.
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Toimintakertomus
Rovio-konserni jatkoi toimintansa kehittämistä tilikaudella 2014. Rovio julkaisi vuonna 2014 sekä päivityksiä
aiemmin julkaistuihin Angry Birds -peleihin että toi markkinoille uusia pelejä, minkä seurauksena yhtiön
peliliikevaihto kasvoi. Rovion vuonna 2014 julkaisemia uusia pelejä olivat Angry Birds Epic, Angry Birds Stella,
Angry Birds Transformers, Plunder Pirates, Word Monsters ja Retry. Rovion julkaisemia pelejä ladattiin vuoden
2014 aikana yli 600 miljoonaa kappaletta. Rovion animaatiosisältöihin, videokanaviin ja kirjoihin keskittyvä
medialiiketoiminta kasvoi tilikaudella 2014 mainosmyynnin kasvun ansiosta. Yhtiön vertailukelpoinen
kokonaisliikevaihto ja kannattavuus kuitenkin laskivat luonteeltaan syklisen lisensointi- ja tuotemyynnin laskun
johdosta . Rovio-konsernin ja konsernin emoyhtiö Rovio Entertainment Oy:n keskeiset tunnusluvut vuodelta
2014 ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta ovat:
Konserni

Emoyhtiö

2014

2013

2012

2014

2013

2012

Liikevaihto

158 349 212

173 515 169

173 356 142

148 332 459

169 782 686

173 356 142

Liikevoitto

9 977 096

36 485 885

76 760 241

10 111 013

35 146 706

76 857 426

6,3 %

21,0 %

44,3 %

6,8 %

20,7 %

44,3 %

8 076 079

26 922 635

55 518 711

7 964 233

25 898 418

55 614 835

8,8 %

31,8 %

95,4 %

8,8 %

30,7 %

95,5 %

73,0 %

69,2 %

73,6 %

73,6 %

69,5 %

73,3 %

Liikevoitto %:a liikevaihdosta
Tilikauden voitto
Oman pääoman tuotto-%
Omavaraisuusaste (%)

Rovio-konserni siirtyi vuonna 2014 esittämään alalla tyypillisen käytännön mukaisesti peliliiketoiminnan
liikevaihdon bruttoperiaatteella sisältäen myös markkinapaikkojen ottamat välityspalkkiot. Myös vertailutietona
olevat edellisten tilikausien liikevaihdot on muutettu bruttomääräisiksi.
Muutokset konsernirakenteessa
Tilikauden aikana Rovio Entertainment Oy:lle perustettiin uusi tytäryhtiö Suomeen (Dark Matter Oy) ja yhtiöstä
tuli etelä-korealaisen Sunwoo Entertainment Co., Ltd:n osaomistaja 34,74%:n osuudella.
Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen
Tilikauden 2014 päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Rovio jatkaa panostuksia sekä nykyisten liiketoiminta-alueidensa kasvattamiseen että strategian mukaisen
kustannusrakenteen optimointiin. Rovio tulee julkaisemaan useita uusia pelejä vuonna 2015. Alkuvuonna jo
julkaistuja uusia pelejä ovat Jolly Jam ja Angry Birds Stella POP! ja yhtiöllä on parhaillaan koemarkkinoinnissa
kaksi peliä, Angry Birds Fight ja Angry Birds Under Pigstruction. Kaikki näistä peleistä ovat saaneet hyviä
arvosteluita. Yhtiön uusien tuotelanseerausten menestys tulee vaikuttamaan merkittävästi Rovion liikevaihdon
ja kannattavuuden kehittymiseen vuonna 2015. Konsernin suurin yksittäinen investointi on vuonna 2016
julkaistavaksi suunniteltu Angry Birds –elokuva, jonka tuotantoa Rovio jatkaa vuonna 2015.
Selvitys tutkimus- ja kehitysmenojen laajuudesta
Konsernin toiminnan luonteesta johtuen merkittävä osa konsernin kuluista kohdistuu suoraan tai epäsuorasti
uusien tuotteiden, brändien tai liiketoimintamallien kehitykseen. Tilikaudella on aktivoitu elokuvaan ja muihin
animaatio- sekä pelituotantoihin suoraan liittyviä tuotekehitysmenoja 36.339.691 euroa (2013: 6.110.719
euroa).
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä ja muista liiketoiminnan kehittymiseen
vaikuttavista tekijöistä
Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät sen brändien, pelien ja muiden tuotteiden kiinnostavuuteen. Rovio pyrkii
kehittämään ja suojaamaan brändejään ja lisäämään niiden tunnettuutta globaalisti sekä tuomaan jatkuvasti
uutta, kiinnostavaa ja viihdyttävää sisältöä faniensa saataville. Mobiilipelialan free-to-play-ansaintamalli ja
keskimääräisen pelikehityskustannusten ja käyttäjähankintakustannusten nousu pelialalla luo Roviolle riskejä ja
epävarmuustekijöitä, mutta samalla merkittäviä mahdollisuuksia. Yhtiö on laajentanut tulopohjaansa toimimalla
usealla toimialalla ja laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa, mikä vähentää yhtiön riippuvuutta yksittäisiin
toimialoihin, tuotteisiin ja maantieteellisiin alueisiin liittyvistä kysynnän muutoksista. Yhtiö panostaa nykyisten
liiketoiminta-alueidensa kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

1 .
F-145

Rovio Entertainment Oy
Y-tunnus 1863026-2
Henkilöstö
Edellisten vuosien nopean kasvun jälkeen Rovio-konserni hidasti rekrytointia vuonna 2014, joskin henkilöstön
keskimääräinen lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta. Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut ovat:

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
Tilikauden palkat ja palkkiot

2014

2013

2012

848

684

377

47 159 271

41 318 673

22 532 223

Hallinto
Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi koko tilikauden 2014 ajan Kaj Hed ja jäseninä toimivat Camilla Hed,
Mika Ihamuotila ja Niklas Zennström koko tilikauden 2014 ajan ja Mikael Hed 22.12.2014 alkaen. Yhtiön
toimitusjohtajana toimi Mikael Hed 31.12.2014 asti. Uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2015 alkaen valittiin Pekka
Rantala.
Ympäristöasiat
Rovio tunnistaa vastuunsa globaalina toimijana ja pyrkii liiketoiminnassaan tekemään yhteistyötä
hyvämaineisten, ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa kantavien tahojen kanssa.
Rahoitusasema
Rovio-konsernin rahoitusasema on vahva. Konsernin likvidit kassavarat tilikauden lopussa olivat 53.652.941,14
euroa (2013: 77.518.234 euroa), minkä lisäksi yhtiöllä on 25.000.000 euron nostamaton pitkäaikainen
lainafasiliteetti Euroopan investointipankilta.
Optio-ohjelmat
Hallitus on 20.5.2011 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla hyväksynyt optio-ohjelmat 2012Sa
kooltaan 146.700 optio-oikeutta ja 2012Sb kooltaan 369.200 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.5.2012 hyväksynyt optio-ohjelmat 2012A kooltaan enintään
1.220.000 optio-oikeutta, 2012B kooltaan enintään 1.310.000 optio-oikeutta ja 2012C kooltaan enintään
1.390.000 optio-oikeutta.
Yhtiö valtuutti varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2013 hallituksen päättämään enintään 14.396.670 uuden
osakkeen tai osakkeisiin oikeuttavien erityissen oikeuden antamisesta. Valtuutus oli voimassa 30.6.2014 asti.
Hallitus hyväksyi tämän valtuutuksen pohjalta optio-ohjelmat 2012A(II) kooltaan enintään 969.800 optiooikeutta ja 2012B(II) kooltaan enintään 500.000 optio-oikeutta.
Yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.5.2014 valtuuttanut hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai
useammalla päätöksellä antaa uusia osakkeita, optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
enintään 14.396.670 kappaletta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti. Hallitus ei ole antanut uusia osakkeita,
optioita tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia tämän valtuutuksen pohjalta.
Optio-oikeudet annetaan hallituksen päättämällä tavalla konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille.
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu
osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Hallitus päättää yhtiölle myöhemmin
palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.
2012Sa-optio-ohjelmasta ei ollut ulkona olevia optioita 31.12.2014
Merkintähinta 2,71 USD/osake
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sa on kahdeksan (8) kuukautta merkintäajan alkamispäivästä
seuraavasti:
Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
Merkintäaika toiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sa alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012 Sa alkaa 1.7.2015 (kategoria 3)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Kategoria 1 –optioilla ei oltu merkitty
yhtiön osakkeita ennen merkintäajan päättymistä ja ne ovat rauenneet. Kategoria 2 ja kategoria 3 –optioita oli
yhtiön hallussa ja hallituksen uudelleen jaettavissa yhteensä 97.800 kappaletta 31.12.2014.
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2012Sb: 123.067 ulkona olevaa kategoria 1 -optiota 31.12.2014
Merkintähinta 2,71 USD/osake
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2012Sb on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta merkintäajan
alkamispäivästä seuraavasti:
Merkintäaika ensimmäiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2013 (kategoria 1)
Merkintäaika toiselle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkoi 1.7.2014 (kategoria 2)
Merkintäaika kolmannelle 1/3:lle optio-oikeuksista 2012Sb alkaa 1.7.2015 (kategoria 3)
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012A: 62.500 ulkona olevaa optiota 31.12.2014
Merkintähinta 8,00807 euroa/osake
Merkintäaika 1.3.2015 - 28.2.2017
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012A(II): 783.500 ulkona olevaa optiota 31.12.2014
Merkintähinta 6,00 euroa/osake
Merkintäaika 1.3.2015 - 28.2.2017
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B: 1.127.500 ulkona olevaa optiota 31.12.2014
Merkintähinta 6,00 euroa/osake
Merkintäaika 1.3.2016 - 28.2.2018
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012B(II): 250.000 ulkona olevaa optiota 31.12.2014
Merkintähinta 6,00 euroa/osake
Merkintäaika 1.3.2016 - 28.2.2018
Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen.
2012C-optio-ohjelman osalta hallituksella on valtuutus päättää optio-ohjelman ehdoista ja optio-oikeuksien
perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinnoista. 2012C-optio-ohjelmasta ei oltu jaettu optioita
31.12.2014.
Henkilöstöoptio-ohjelmien lisäksi yhtiö on myöntänyt neuvonantajalleen optio-oikeuden 0,25%:iin yhtiön
osakkeista per 24.6.2011 yhtiön myynnin, fuusion tai julkisen listauksen tapahtuessa tai jos yhtiön osakkeet
tulevat hallituksen tai osakkeenomistajien päätöksellä kaupankäynnin kohteeksi yksityisellä markkinapaikalla.
Neuvonantajalla on oikeus merkitä osakkeet vastikkeetta.
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 91.831.339,42 euroa, josta tilikauden voitto on 7.964.232,63 euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan 0,04
euroa/osake eli yhteensä 2.996.977,84 ja omaan pääomaan jätetään 88.834.361,58 euroa.
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden 2014 päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön
maksukykyä.
Yhtiön osakkeet
Yhtiöllä on 74.924.446 osaketta, joiden nimellisarvo on 0,0098 euroa/osake. Kaikki osakkeet tuottavat
yhtäläisen äänimäärän ja oikeuden voitonjakoon.
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Konsernituloslaskelma
Liitetieto

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO

1.

158 349 212,46

173 515 168,93

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO

2.
3.
5.
8.
9.

1 893 456,31
-37 395 440,09
-57 042 194,54
-7 069 907,00
-48 758 031,54
9 977 095,60

645 536,26
-36 710 415,15
-50 027 485,30
-2 547 184,79
-48 389 734,87
36 485 885,08

Rahoitustuotot ja -kulut

10.

1 426 105,66

-1 246 915,45

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

11 403 201,26

35 238 969,63

VOITTO ENNEN VEROJA

11 403 201,26

35 238 969,63

-3 327 121,99

-8 316 334,69

8 076 079,27

26 922 634,94

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

11.
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Konsernitase
31.12.2014

31.12.2013

12.
13.

38 845 646,88
1 886 853,73
40 732 500,61

7 440 206,29
2 802 349,66
10 242 555,95

15.
16.
17.

80 000,00
1 610 617,51
41 448 812,22
53 652 941,14
96 792 370,87

506 888,88
346 335,68
51 687 064,47
77 518 234,21
130 058 523,24

137 524 871,48

140 301 079,19

18.
18.
18.

733 390,00
700 000,00
84 034 777,86
8 076 079,27
93 544 247,13

733 390,00
700 000,00
61 582 236,71
26 922 634,94
89 938 261,65

19.
20.

20 004,31
43 960 620,04
43 980 624,35

0,00
50 362 817,54
50 362 817,54

137 524 871,48

140 301 079,19

Liitetieto

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

Vastattavaa yhteensä
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Konsernirahoituslaskelma
1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

11 403 201,26

35 238 969,62

7 069 907,00
-2 267 877,35
270 018,30
16 475 249,21

2 547 184,79
1 364 774,94
244 134,06
39 395 063,41

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

15 029 532,96
426 888,88
-5 672 750,64
26 258 920,41

10 274 487,76
963 920,43
8 239 246,22
58 872 717,82

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä

-1 036 356,67
766 338,37
-9 129 554,42
16 859 347,69

-441 311,79
197 177,73
-13 254 027,70
45 374 556,06

16 859 347,69

45 374 556,06

-37 925 297,96
-37 925 297,96

-8 609 556,81
-8 609 556,81

0,00
-4 495 466,76
-4 495 466,76

-200 846,00
-16 483 319,93
-16 684 165,93

-25 561 417,03
77 518 234,21
1 696 123,96
53 652 941,14

20 080 833,32
58 489 167,47
-1 051 766,58
77 518 234,21

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien rahavirta (B)
Rahoituksen rahavirta
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa
Realisoitumattomat kurssierot
Rahavarat tilikauden lopussa
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Emoyhtiön tuloslaskelma
Liitetieto

1.1.-31.12.2014

1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO

1.

148 332 459,12

169 782 685,54

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO

2.
3.
5.
8.
9.

2 073 456,31
-40 955 478,70
-48 703 275,20
-6 511 074,11
-44 125 074,04
10 111 013,38

645 528,51
-53 437 299,83
-37 747 317,70
-2 379 029,67
-41 717 861,06
35 146 705,79

Rahoitustuotot ja -kulut
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

10.

1 929 359,99
12 040 373,37

-1 287 872,47
33 858 833,32

Satunnaiset erät

9.

-1 450 000,00

0,00

10 590 373,37

33 858 833,32

203 057,34
-2 829 198,08

51 110,75
-8 011 525,82

7 964 232,63

25 898 418,25

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot

11.

TILIKAUDEN VOITTO
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Emoyhtiön tase
31.12.2014

31.12.2013

12.
13.
14.

16 038 225,86
1 619 647,16
628 081,98
18 285 955,00

3 965 534,21
2 170 413,76
612 733,79
6 748 681,76

15.
16.
17.

80 000,00
1 705 269,28
66 100 771,37
48 766 120,10
116 652 160,75

506 606,17
157 474,26
56 073 927,83
74 816 503,08
131 554 511,34

134 938 115,75

138 303 193,10

733 390,00
700 000,00
83 167 106,79
7 964 232,63
92 564 729,42

733 390,00
700 000,00
61 764 155,30
25 898 418,25
89 095 963,55

0,00

203 057,34

42 373 386,33
42 373 386,33

49 004 172,21
49 004 172,21

134 938 115,75

138 303 193,10

Liitetieto

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

18.
18.
18.

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

20.

Vastattavaa yhteensä
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Emoyhtiön rahoituslaskelma
1.1.–31.12.2014

1.1.–31.12.2013

12 040 373,37

33 858 833,32

6 511 074,11
-2 244 086,95
-257 026,43
16 050 334,10

2 379 029,67
1 413 767,20
298 283,10
37 949 913,29

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten velkojen lisäys (+) / vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

-7 184 611,72
426 606,17
-5 942 593,99
3 349 734,56

9 141 071,12
952 659,73
4 439 966,02
52 483 610,16

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Rahavirta ennen satunnaisia eriä

-937 620,52
1 199 073,49
-8 612 533,43
-5 001 345,90

-506 344,23
208 061,13
-13 693 117,92
38 492 209,14

-5 001 345,90

38 492 209,14

-18 032 999,16
-15 348,19
-18 048 347,35

-5 068 232,70
-401 493,33
-5 469 726,03

0,00
-4 495 466,76
-4 495 466,76

-200 846,00
-16 483 378,13
-16 684 224,13

-27 545 160,01
74 816 503,08
0,00
1 667 907,02
48 939 250,09

16 338 258,98
57 801 719,23
1 728 291,45
-1 051 766,58
74 816 503,08

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen satunnaisia eriä
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot (-) ja -tappiot (+)
Rahoitustuotot (-) ja -kulut (+)
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Sijoitukset tytäryhtiöosakkeisiin
Investointien rahavirta (B)
Rahoituksen rahavirta
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)
Rahavarat tilikauden alussa
Sulautumisessa siirtyneet rahavarat 31.12.2013
Realisoitumattomat kurssierot
Rahavarat tilikauden lopussa
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Taseen pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoonsa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.
Aineettomien oikeuksien ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistoajat vaihtelevat kolmesta kymmeneen vuoteen.
Poistomenetelmäksi valitaan tulontuottokykyä vastaava menetelmä. Konserniliikearvon poistoaika on viisi vuotta.
Koneiden ja kaluston poistoaika vaihtelee kolmen ja viiden vuoden välillä.
Rovio aktivoi pelien kehitykseen ja animaatioon liittyvien projektien suoria kuluja aineettomiin hyödykkeisiin. Rovio
noudattaa Työ- ja elinkeinoministeriön asetusta kehittämismenojen aktivoinnista ja aktivointi tehdään erityistä
varovaisuutta noudattaen.
Peliprojekteihin liittyvät kehittämismenot poistetaan ennakoitujen tuottojen mukaisesti. Animaatioprojekteihin liittyvät
kehittämismenot poistetaan vaikutusaikanaan tuotteen käyttöönoton jälkeen.
Vaihto-omaisuuden arvostaminen
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan
jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan.
Tuloutusperiaatteet
Myynti tuloutetaan suoriteperusteisesti tuotteen tai palvelun luovutushetkellä tai kun vastuu tuotteesta ja sen
kuljettamisesta on siirtynyt ostajalle. Pelimyynti-, mainos- ja rojaltitulot kirjataan suoriteperusteisesti vastapuolelta tai
lisenssiagentilta saadun informaation tai maksusuorituksen perusteella. Saadut suoritukset, jotka on sidottu tiettyyn
ajanjaksoon, jaksotetaan ja tuloutetaan kuukausittaisina tasaerinä sopimuksen tosiasiallisen sisällön mukaisesti
voimassaoloajalle.
Mikäli myyntitapahtumaan liittyy myyntihetkeä myöhempi toimitusvelvoite, jaksotetaan myynti suoritteen
luovuttamisen mukaisessa tahdissa. Siltä osin kuin palvelua ei ole toimitettu, katsotaan myynnistä saatu suoritus
Rovion kannalta saaduksi ennakoksi.
Lisensointiliiketoiminnan ominaispiirteisiin kuuluu lisenssinantajalle raportoitavan myynnin ajallinen viive.
Lisenssinhaltijat ja agentit saattavat raportoida Roviolle jopa kaksitoista kuukautta kunkin raportointijakson
päättymisen jälkeen. Rovio kirjaa lisenssituotot tilinpäätöksessä suoriteperusteisesti varovaisuuden periaatetta
noudattaen, perustuen johdon parhaaseen arvioon niiltä osin, kuin todellista myyntiä ei vielä ole raportoitu. Näinollen
tilinpäätökseen sisältyy arvioon perustuvaa liikevaihtoa, jonka todellinen määrä täsmentyy vasta merkittävästi
tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Vuoden 2014 tilinpäätökseen kirjautui edelliseltä vuodelta tällaista liikevaihtoa noin
2,8 miljoonaa euroa.
Myyntiin liittyvät jaksotukset on esitetty siirtosaamisissa ja -veloissa.
Liikevaihdon esittäminen
Liikevaihtona esitetään myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut
välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Rovio-konserni siirtyi vuonna 2014 esittämään alalla tyypillisen
käytännön mukaisesti peliliiketoiminnan liikevaihdon bruttoperiaatteella sisältäen myös markkinapaikkojen ottamat
välityspalkkiot. Markkinapaikkojen ottamat välityspalkkiot on esitetty liitetiedossa 3. ulkopuolisissa palveluissa.
Esittämistavan muutoksen vaikutukset edellisen tilikauden liikevaihtoon on esitetty alla:
2013 tilinpäätöksessä Rovio-konsernin liikevaihtona esitettiin 155.972.001,93 euroa. Bruttoperiaatteella esitettynä
liikevaihdon määrä olisi ollut 173.515.169,20 euroa. Emoyhtiön liikevaihtona esitettiin 153.516.410,54 euroa,
bruttoperiaatteella esitettynä liikevaihdon määrä olisi ollut 169.782.685,54 euroa.
Rojaltitulot, joihin liittyen yhtiö toimii sopimusosapuolena lisenssinhaltijaan nähden, kirjataan liikevaihtoon bruttona
sisältäen mahdollisen lisenssiagentin komission. Lisenssiagentin komissio esitetään tuloslaskelmassa ulkopuolisissa
palveluissa.
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Tuottojen ja kulujen esittämistavan muutos
Tuottojen ja kulujen liitetietojen esittämistapaa on muutettu joiltakin osin vuonna 2014. Vuoden 2013 vertailutiedot on
päivitetty vastaamaan uutta esitystapaa.
Laskennallisten verojen kirjaaminen
Laskennalliset verot on kirjattu väliaikaisista eroista, jotka johtuvat varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja
verotuksellisen arvon erosta. Laskennalliset verosaamiset ja -velat on kirjattu taseeseen käyttäen vahvistettua
verokantaa.
Valuuttamääräiset erät
Valuuttamääräiset tase-erät on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja tuloksen erät tapahtumapäivän
kurssiin.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset yrityksen hankinta- tai perustamishetkestä eteenpäin.
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu euroiksi kuukausittain kauden keskikurssiin ja taseet on
muutettu euroiksi kauden päätöspäivän kurssiin.
Vapaan oman pääoman aiheuttamat muuntoerot on sisällytetty konsernin vapaaseen omaan pääomaan ja sidotun
pääoman aiheuttamat muuntoerot konsernin sidottuun omaan pääomaan.
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Tuloslaskelman liitetiedot
1. Liikevaihto toimialoittain ja markkina-alueittain
Toimialoittain
Peliliiketoiminta
Lisensointi ja kulutustavaramyynti
Medialiiketoiminta
Palvelumyynti konserniyhtiöille
Yhteensä

Konserni
2014
2013
110 725 249,90 95 206 057,30
41 412 660,90 73 072 649,30
6 211 301,66
5 236 462,33
0,00
0,00
158 349 212,46 173 515 168,93

Emoyhtiö
2014
2013
97 186 649,98 90 894 249,23
40 979 036,95 72 958 473,35
6 211 301,66
5 236 462,33
3 955 470,53
693 500,63
148 332 459,12 169 782 685,54

Maantieteellinen jakauma
Myynti kotimaahan
Myynti muihin EU- ja EFTA-maihin
Myynti EU- ja EFTA-maiden ulkopuolelle
Yhteensä

Konserni
2014
2013
12 101 048,57 11 876 894,68
78 519 237,41 70 945 438,34
67 728 926,48 90 692 835,91
158 349 212,46 173 515 168,93

Emoyhtiö
2014
2013
16 056 519,10 12 106 084,39
65 164 011,42 69 668 545,71
67 111 928,60 88 008 055,44
148 332 459,12 169 782 685,54

2. Liiketoiminnan muut tuotot

Saadut avustukset
Muut tuotot
Muut tuotot konserniyhtiöiltä
Yhteensä

2014
1 698 597,18
194 859,13
0,00
1 893 456,31

Konserni
2013
481 154,16
164 382,10
0,00
645 536,26

2014
1 698 597,18
194 859,13
180 000,00
2 073 456,31

Emoyhtiö
2013
481 154,16
164 374,35
0,00
645 528,51

2014
1 305 428,34
426 606,17
35 663 405,58
0,00
37 395 440,09

Konserni
2013
2 147 278,46
951 785,78
33 611 350,91
0,00
36 710 415,15

2014
840 817,78
426 606,17
27 971 530,29
11 716 524,46
40 955 478,70

Emoyhtiö
2013
2 145 358,21
951 785,78
31 108 042,23
19 232 113,61
53 437 299,83

3. Materiaalit ja palvelut

Materiaaliostot
Varastojen vähennys
Ulkopuoliset palvelut
Palveluostot konserniyhtiöiltä
Yhteensä

4. Konsernin palveluksessa tilikauden aikana keskimäärin ollut henkilöstö

Henkilöstö keskimäärin

2014
848

Konserni
2013
684

2014
729

Emoyhtiö
2013
547

2014
47 159 270,89
6 977 757,17
2 905 166,49
57 042 194,55

Konserni
2013
41 318 672,55
6 309 906,09
2 398 906,66
50 027 485,30

2014
39 864 936,62
6 668 892,83
2 169 445,75
48 703 275,20

Emoyhtiö
2013
30 757 438,63
5 352 889,37
1 636 989,70
37 747 317,70

2014
203 635,78

Konserni
2013
185 380,26

2014
203 635,78

Emoyhtiö
2013
185 380,26

5. Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

6. Johdon palkat ja palkkiot

Hallituksen jäsenet

Toimitusjohtajan palkkaa ja palkkioita ei esitetä erikseen, koska ne koskevat yhtä ainutta henkilöä.

12

F-156

Rovio Entertainment Oy
Y-tunnus 1863026-2

7.Tilintarkastajan palkkiot
2014
209 154,30
40 207,13
168 996,58
418 358,01

Konserni
2013
217 439,52
47 045,07
266 224,00
530 708,59

2014
172 737,00
37 150,00
160 853,31
370 740,31

Emoyhtiö
2013
193 381,89
47 045,07
266 224,00
506 650,96

2014
7 069 907,00
7 069 907,00

Konserni
2013
2 547 184,79
2 547 184,79

2014
6 511 074,11
6 511 074,11

Emoyhtiö
2013
2 379 029,67
2 379 029,67

2014
4 769 505,40
10 203 505,68
11 262 342,91
8 035 410,64
4 649 424,43
9 837 842,48
48 758 031,54

Konserni
2013
5 341 791,53
12 231 253,72
9 823 438,93
6 679 426,28
2 913 157,54
11 400 666,33
48 389 734,33

2014
4 553 987,88
10 151 076,42
11 100 534,18
6 512 099,61
2 989 067,40
8 818 308,55
44 125 074,04

Emoyhtiö
2013
4 891 336,75
9 840 339,02
9 678 951,15
5 696 294,87
1 784 362,57
9 826 576,70
41 717 861,06

2014
0,00
0,00

Konserni
2013
0,00
0,00

2014
-1 450 000,00
-1 450 000,00

Emoyhtiö
2013
0,00
0,00

Korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Korko- ja rahoitustuotot muilta
Kurssivoitot saman konsernin yrityksiltä
Kurssivoitot muilta
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä

2014
0,00
374 107,63
0,00
2 088 354,70
2 462 462,33

Konserni
2013
0,00
159 750,15
0,00
108 891,53
268 641,68

2014
568 250,36
216 651,99
137 263,85
1 928 612,86
2 850 779,06

Emoyhtiö
2013
3 849,49
157 933,74
8 121,48
100 333,63
270 238,34

Korko- ja rahoituskulut
Korko- ja rahoituskulut muille
Kurssitappiot saman konsernin yrityksille
Kurssitappiot muille
Korko- ja rahoituskulut yhteensä

-456 334,86
0,00
-580 021,81
-1 036 356,67

-26 301,95
0,00
-1 489 255,18
-1 515 557,13

-428 730,59
-101 175,57
-391 512,91
-921 419,07

-9 955,80
-124 233,82
-1 423 921,19
-1 558 110,81

Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

1 426 105,66

-1 246 915,45

1 929 359,99

-1 287 872,47

2014
2 864 364,22
-204 088,38
666 846,15
3 327 121,99

Konserni
2013
8 517 527,24
-97 659,07
-103 533,48
8 316 334,69

2014
2 314 122,31
-91 649,23
606 725,00
2 829 198,08

Emoyhtiö
2013
8 130 110,87
0,00
-118 585,05
8 011 525,82

Tilintarkastuspalkkiot
Veroneuvonta
Muut palkkiot
Yhteensä

8. Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

9. Liiketoiminnan muut kulut

Laki- ja konsultointikulut
Ulkopuoliset kehitys- ja testauskulut
Laite- ja ohjelmistokulut
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut
Markkinointikulut
Muut liiketoiminnan kulut
Yhteensä

Satunnaiset erät

Annetut konserniavustukset
Yhteensä

10. Rahoitustuotot ja -kulut

11. Tuloverot

Vero tilikauden voitosta
Laskennallisten verojen muutos
Edellisten tilikausien verojen oikaisut
Yhteensä
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Taseen liitetiedot
12. Aineettomat hyödykkeet
2014
1 420 792,89
566 686,29
1 987 479,18

Konserni
2013
891 468,83
529 324,06
1 420 792,89

2014
1 420 792,89
559 486,29
1 980 279,18

Emoyhtiö
2013
891 468,83
529 324,06
1 420 792,89

-656 297,17
-359 136,70
-1 015 433,87

-372 718,36
-283 578,81
-656 297,17

-656 297,17
-359 136,70
-1 015 433,87

-372 718,36
-283 578,81
-656 297,17

972 045,31

764 495,72

964 845,31

764 495,72

Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Sulatumisessa siirtyneet erät
Hankintameno 31.12.

2014
7 248 437,78
14 091,83
36 728 293,61
-62 150,23
0,00
43 928 672,99

Konserni
2013
717 016,16
17 189,10
6 514 232,52
0,00
0,00
7 248 437,78

2014
4 438 616,91
0,00
17 061 044,80
-62 150,23
0,00
21 437 511,48

Emoyhtiö
2013
583 558,76
0,00
3 686 585,43
0,00
168 472,72
4 438 616,91

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Sulatumisessa siirtyneiden erien poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-1 688 051,57
-483 451,24
-7 226,69
-47 301,96
62 150,23
0,00
0,00
0,00
-4 827 703,23 -1 157 298,37
-6 460 831,26 -1 688 051,57

-1 237 578,42
0,00
62 150,23
0,00
-5 188 702,74
-6 364 130,93

-90 418,35
0,00
0,00
-63 455,76
-1 083 704,31
-1 237 578,42

Kirjanpitoarvo 31.12.

37 467 841,73

5 560 386,21

15 073 380,55

3 201 038,49

2014
1 432 093,79
1 432 093,79

Konserni
2013
1 432 093,79
1 432 093,79

-739 915,18
-286 418,76
-1 026 333,94

-453 496,42
-286 418,76
-739 915,18

405 759,85

692 178,61

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Konserniliikearvo
Hankintameno 1.1.
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Sulatumisessa siirtyneet erät
Hankintameno 31.12.

Konserni
2014
2013
10 101 324,46 3 040 578,78
14 091,83
17 189,10
37 294 979,90 7 043 556,58
-62 150,23
0,00
0,00
0,00
47 348 245,96 10 101 324,46

2014
5 859 409,80
0,00
17 620 531,09
-62 150,23
0,00
23 417 790,66

Emoyhtiö
2013
1 475 027,59
0,00
4 215 909,49
0,00
168 472,72
5 859 409,80

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Sulatumisessa siirtyneiden erien poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

-3 084 263,92
-886 520,27
-7 226,70
-47 301,96
62 150,23
0,00
0,00
0,00
-5 473 258,69 -1 727 295,94
-8 502 599,08 -2 661 118,17

-1 893 875,59
0,00
62 150,23
0,00
-5 547 839,44
-7 379 564,80

-463 136,71
0,00
0,00
-63 455,76
-1 367 283,12
-1 893 875,59

Kirjanpitoarvo 31.12.

38 845 646,88

16 038 225,86

3 965 534,21

7 440 206,29
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13. Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Sulatumisessa siirtyneet erät
Hankintameno 31.12.
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Muuntoero
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Sulatumisessa siirtyneiden erien poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.

Konserni
2013
2 712 193,50
0,00
1 592 991,14
-26 990,91
0,00
4 278 193,73

2014
3 600 411,35
0,00
412 468,07
-522 915,24
0,00
3 489 964,18

Emoyhtiö
2013
2 513 922,87
0,00
870 535,28
0,00
215 953,20
3 600 411,35

-1 475 844,07
-655 955,22
-47 390,14
0,00
522 915,24
7 629,46
0,00
0,00
-1 596 648,31
-827 518,31
-2 596 967,28 -1 475 844,07

-1 429 997,59
0,00
522 915,24
0,00
-963 234,67
-1 870 317,02

-652 876,02
0,00
0,00
-106 657,31
-670 464,26
-1 429 997,59

2014
4 278 193,73
68 139,86
700 896,21
-563 408,79
0,00
4 483 821,01

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 886 853,73

2 802 349,66

1 619 647,16

2 170 413,76

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.
Muuntoero
Lisäykset
Vähennykset
Sulatumisessa siirtyneet erät
Hankintameno 31.12.

2014
4 278 193,73
68 139,86
700 896,21
-563 408,79
0,00
4 483 821,01

Konserni
2013
2 712 193,50
0,00
1 592 991,14
-26 990,91
0,00
4 278 193,73

2014
3 600 411,35
0,00
412 468,07
-522 915,24
0,00
3 489 964,18

Emoyhtiö
2013
2 513 922,87
0,00
870 535,28
0,00
215 953,20
3 600 411,35

-1 475 844,07
-655 955,22
522 915,24
7 629,46
0,00
0,00
-1 596 648,31
-827 518,31
-2 596 967,28 -1 475 844,07

-1 429 997,59
522 915,24
0,00
-963 234,67
-1 870 317,02

-652 876,02
0,00
-106 657,31
-670 464,26
-1 429 997,59

1 619 647,16

2 170 413,76

2014
0,00
2 500,00
97,07
57 259,26
157 207,17
71 875,31
23 794,98
302 500,00
12 848,19
628 081,98

Emoyhtiö
2013
0,00
0,00
97,07
57 259,26
157 207,17
71 875,31
23 794,98
302 500,00
0,00
612 733,79

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Sulatumisessa siirtyneiden erien poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 31.12.
Kirjanpitoarvo 31.12.

1 886 853,73

2 802 349,66

14. Sijoitukset
Tytäryhtiöosakkeet
Studio Kombo Oy (sulautunut 31.12.2013)
Dark Matter Oy
Rovio Asia Ltd
Rovio Sweden AB
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Ltd
Rovio Korea Co., Ltd.
Rovio Japan K.K.
Rovio Animation Oy
Rovio UK Limited
Yhteensä
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15. Vaihto-omaisuus
2014
80 000,00
0,00
80 000,00

Konserni
2013
506 606,17
282,71
506 888,88

2014
80 000,00
0,00
80 000,00

Emoyhtiö
2013
506 606,17
0,00
506 606,17

2014
0,00
0,00

Konserni
2013
0,00
0,00

2014
561 944,48
561 944,48

Emoyhtiö
2013
142 568,91
142 568,91

Saamiset muilta
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Yhteensä

1 382 525,81
228 091,70
1 610 617,51

261 198,74
85 136,94
346 335,68

1 051 675,57
91 649,23
1 143 324,80

14 905,35
0,00
14 905,35

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

1 610 617,51

346 335,68

1 705 269,28

157 474,26

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Konserni
2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
738 565,26
23 480 177,51
577 775,18
2 388 392,23
27 184 910,18

Emoyhtiö
2013
2 178 596,22
3 663 215,64
8 997,57
1 044 957,86
6 895 767,29

Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

24 558 978,28 27 912 292,93
1 109 232,61 2 053 721,82
15 780 601,33 21 721 049,72
41 448 812,22 51 687 064,47

23 147 538,12
946 613,06
14 821 710,01
38 915 861,19

25 867 756,27
1 622 119,22
21 688 285,05
49 178 160,54

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

41 448 812,22 51 687 064,47

66 100 771,37

56 073 927,83

Konserni
2013

2014

Emoyhtiö
2013

2 514 668,16 2 889 091,50
0,00 3 493 340,65
5 460 962,88
534 413,69
3 917 392,04 12 683 899,04
3 887 578,25 2 120 304,84
15 780 601,33 21 721 049,72

1 808 448,91
0,00
5 398 889,89
3 848 975,18
3 765 396,03
14 821 710,01

2 889 091,50
3 493 340,65
528 169,84
12 683 899,04
2 093 784,02
21 688 285,05

Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet ja tavarat
Ennakkomaksut
Yhteensä

16. Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset
Yhteensä

17. Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotettu myynnin hankintameno ja
ennakkomaksut
Lakisääteiset vakuutusmaksut
Verosaamiset
Lisenssitulosaamiset
Muut siirtosaamiset
Yhteensä

2014
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18. Oma pääoma
2014

Konserni
2013

2014

Emoyhtiö
2013

Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

733 390,00
733 390,00

Sidottu oma pääoma yhteensä

733 390,00

733 390,00

733 390,00

733 390,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
31.12.
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako
Muuntoero
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä

88 504 871,65 78 173 238,40
-4 495 466,76 -16 483 378,13
25 372,97
-107 623,56
84 034 777,86 61 582 236,71

87 662 573,55 78 247 533,43
-4 495 466,76 -16 483 378,13
0,00
0,00
83 167 106,79 61 764 155,30

8 076 079,27

26 922 634,94

7 964 232,63

25 898 418,25

93 544 247,13

89 938 261,65

92 564 729,42

89 095 963,55

91 831 339,42

88 362 573,55

2014
83 167 106,79
7 964 232,63
700 000,00
91 831 339,42

Emoyhtiö
2013
61 764 155,30
25 898 418,25
700 000,00
88 362 573,55

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Yhteensä
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19. Pitkäaikainen vieras pääoma
2014
20 004,31
20 004,31

Konserni
2013
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

Emoyhtiö
2013
0,00
0,00

2014

2013

2014

2013

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

569 068,30
644 829,02
1 213 897,32

911 210,33
0,00
911 210,33

Velat muille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
Yhteensä

9 429 217,97
5 750 313,70
1 051 419,98
27 729 668,39
0,00
43 960 620,04

10 304 949,43
6 035 796,42
1 681 434,53
32 290 888,11
49 749,05
50 362 817,54

9 103 599,93 10 052 942,01
5 480 383,81 5 682 766,72
867 194,08 1 623 372,76
25 708 311,19 30 733 880,39
0,00
0,00
41 159 489,01 48 092 961,88

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

43 960 620,04

50 362 817,54

42 373 386,33 49 004 172,21

Siirtovelkojen olennaiset erät
Henkilöstökulut
Verot
Myyntitulojen jaksotus
Muut siirtovelat
Yhteensä

2014
10 926 310,34
355 027,59
10 783 495,27
5 664 835,19
27 729 668,39

2013
10 406 258,37
959 530,07
14 287 162,26
6 637 937,41
32 290 888,11

2014
2013
10 466 112,09 10 021 872,01
0,00
820 966,07
10 434 418,61 14 287 162,26
4 807 780,49 5 603 880,05
25 708 311,19 30 733 880,39

2014

2013

2014

2013

228 091,70
228 091,70

85 136,94
85 136,94

91 649,23
91 649,23

0,00
0,00

20 004,31
20 004,31

49 749,05
49 749,05

0,00
0,00

0,00
0,00

Laskennalliset verovelat
Yhteensä

20. Lyhytaikainen vieras pääoma

Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä

21. Laskennalliset verot

Laskennalliset verosaamiset
Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista
Yhteensä
Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista
Yhteensä
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Vakuudet ja vastuusitoumukset
Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat
Yhteensä

2014
58 251,57
20 109,82
78 361,39

Konserni
2013
67 917,09
61 021,89
128 938,98

2014
58 251,57
20 109,82
78 361,39

Emo
2013
67 917,09
61 021,89
128 938,98

2014
30 000 000,00
30 000 000,00

Konserni
2013
0,00
0,00

2014
30 000 000,00
30 000 000,00

Emo
2013
0,00
0,00

2014
2013
4 861 778,22 4 938 384,18
3 364 273,20 6 955 731,35
8 226 051,42 11 894 115,53

2014
4 263 271,20
2 713 695,64
6 976 966,84

Emo
2013
4 238 609,96
6 009 146,55
10 247 756,51

Annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset lainafasiliteetin vakuudeksi
Yhteensä

Muut vastuut
Toimitilojen vuokravastuut

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhempinä tilikausina maksettavat
Yhteensä
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Omistukset muissa yrityksissä
Konserniyritykset

Rovio Stars Oy, Espoo
Rovio Asia Ltd, Hongkong
Blue Bird Distribution, Inc., Yhdysvallat
Rovio (Shanghai) Commerce and Trading Co., Ltd, Kiina
Rovio Sweden AB, Ruotsi
Rovio Korea Co., Ltd., Etelä-Korea
Rovio Japan K.K., Japani
Rovio Animation Oy, Espoo
Dark Matter Oy
Rovio UK Ltd
Rovio Animation Company, Yhdysvallat
Rovio Animation Company Ltd., Kanada

Yhtiön
omistusosuus-%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
0

Osakepääoma
8 000,00
95,53
3,66
153 996,64
55 081,18
69 429,02
21 550,18
2 500,00
2 500,00
12 848,19
7,74
70,17

Kaikki konserniyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Muut omistusyhteysyritykset

Yhtiön
omistusosuus-%

Sunwoo Entertainment Co., Ltd, Etelä-Korea

34,74 %

Konsernia koskevat liitetiedot
Rovio-konsernin emoyhtiö on Rovio Entertainment Oy, jonka kotipaikka on Espoo.
Rovio-konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Rovio Entertainment Oy:n pääkonttorista
osoitteessa Keilaranta 17 C, 02150 Espoo.
Rovio-konsernin tiedot yhdistellään Trema International Holdings B.V.:n (Alankomaat) konsernitilinpäätökseen.
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Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset
31.3.2015 Espoo
Aika ja paikka

Kaj Hed
hallituksen puheenjohtaja

Mikael Hed
hallituksen jäsen

Camilla Hed-Wilson
hallituksen jäsen

Mika Ihamuotila
hallituksen jäsen

Niklas Zennström
hallituksen jäsen

Pekka Rantala
toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Aika ja paikka
Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö

Mikko Rytilahti, KHT
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Rovio Entertainment Oy
Y-tunnus 1863026-2

Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista
Pääkirja
Päiväkirja

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa

Pankkitositteet
Ostolaskut
Myyntilaskut
Muistiotositteet

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
paperilla

Palkkakirjanpito tositteineen

sähköisessä muodossa

Ostoreskontraerittelyt
Myyntireskontraerittelyt
Varastokirjanpidon erittelyt
Käyttöomaisuuskirjanpidon erittelyt
Tasekirja

sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sähköisessä muodossa
sidottuna
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EY

Building a better
working world

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin 0207 280 190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

Tilintarkastuskertomus
Rovio Entertainment Oy:n yhtiökokoukselle
Olemme tilintarkastaneet Rovio Entertainment Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
tilikaudelta 1.1.-31.12.20 14. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen , tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat
ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaj
a
siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä,
konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä
periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen
varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko
emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin , josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu
tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien
arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä
merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta.
Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan
tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden,
toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
yleisen esittämistavan arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia .
Helsingissä 31 .3.2015
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

A member firm ot Ernst & Young Global L1mited
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LIITE A
MYYNTIOSAKKEITA LISTAUTUMISANNISSA MYYVÄT OSAKKEENOMISTAJAT
Seuraavassa taulukossa esitetään Päämyyjät ja Muut Myyjät, heidän asemansa/suhteensa Rovioon, Myyntiosakkeiden
lukumäärä kunkin Myyjän osalta sekä kunkin Myyjän kotipaikka:
Myyjän nimi
Trema International Holdings
B.V.
Atomico Invest II Limited
Silavano Investments S.à r.l.
Felicis Ventures II, L.P.
Niklas Hed
Peter Vesterbacka
Muotitila Oy
Pekka Rantala
Tuomo Lehtinen
Miika Virtanen
Jaakko Iisalo

Suhde Yhtiöön
Enemmistöomistaja; hallituksen
varapuheenjohtaja Kaj Hedin
määräysvaltayhtiö
Hallituksen jäsen Niklas Zennströmin
määräysvaltayhtiö
Sijoittaja
Sijoittaja
Yhtiön perustajia ja nykyinen työntekijä
Yhtiön entinen työntekijä
Hallituksen puheenjohtaja Mika
Ihamuotilan määräysvaltayhtiö
Yhtiön entinen työntekijä ja entinen
toimitusjohtaja
Yhtiön työntekijä
Yhtiön työntekijä
Yhtiön entinen työntekijä
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Myytävien
Osakkeiden määrä

Kotipaikka

18 362 000

Alankomaat

7 456 325
5 100 000
745 582
1 250 000
900 000

Cayman-saaret
Luxemburg
Kalifornia,
Yhdysvallat
Espoo
Espoo

231 000

Helsinki

74 500
56 141
76 141
62 700

Espoo
Espoo
Espoo
Helsinki

(Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.)

LIITE B

Rovio Entertainment Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Rovio Entertainment Oyj. Englanninkielinen rinnakkaistoiminimi on Rovio
Entertainment Corporation.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Espoo.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on ohjelmistojen suunnittelu, valmistus, julkaisu, kustannus ja konsultointi. Lisäksi
yhtiön toimialaan kuuluu elokuvatuotanto, kirjakustannustoiminta, oheistuotteet sekä mainospalvelut.
Lisäksi yhtiön toimialana on hallita ja omistaa arvopapereita, osakkeita, kiinteistöjä ja muuta omaisuutta
Suomessa ja ulkomailla itse tai omistamiensa yhtiöitten kautta. Yhtiön toimialana on myös tuottaa
hallinto-, rahoitus- ja muita konsernipalveluita konserniyhtiöilleen, sekä antaa konserniyhtiöidensä
puolesta vakuuksia ja takauksia.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.
Varajäseniä voi olla enintään kolme (3). Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan
ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön
hallitus.

7 § Edustaminen
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Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä
kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu ja ilmoittautuminen
Yhtiön yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous on
pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka
julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa
päivälehdessä.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa
esitetään:
1. tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä
2. tilintarkastuskertomus,
päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
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6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, sekä
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
valitaan:
8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet, sekä
9. tilintarkastaja,
käsitellään:
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

12 § Lunastuslauseke
Yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:n
mukaisesti.

B-3

(Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.)

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki
Finland

Puhelin 0207 280 190
www.ey.com/fi
Y-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

LIITE C

Tilintarkastajan raportti esitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta
Rovio Entertainment Oyj:n hallitukselle
Annamme komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 Liitteen I kohdassa 13.2 tarkoitetun lausuntomme
Rovio Entertainment Oyj:n (”Rovio” tai ”Liikkeeseenlaskija” tai ”Yhtiö”) 15.9.2017 päivätyn
suomenkielisen listalleottoesitteen (”Esite”) kohtaan ”Tulevaisuudennäkymät” sisältyvästä
tulosennusteesta. Esitteeseen sisältyy Rovio Entertainment Oyj:n hallituksen kokoama tulosennuste,
jonka mukaan:
”Yrityksen vuosittaisen liikevaihdon sekä käyttökatteen odotetaan kasvavan merkittävästi 31.12.2017
päättyvällä tilikaudella verrattuna 31.12.2016 päättyneeseen tilikauteen.
Tulosennusteen perusta
Ennuste perustuu Yhtiön johdon arvioihin Yhtiön myynnistä, tuloksesta ja toimintaympäristön kehityksestä.
Liikevaihdon merkittävä vuosittainen kasvu perustuu erityisesti Games-liiketoimintayksikön olemassa
olevien pelien kehitykseen ja vuoden 2017 toukokuun, kesäkuun ja elokuun aikana julkaistujen uusien
pelien kehitykseen sekä käyttäjähankintainvestointien merkittävään lisäykseen verrattuna aikasempaan
tilikauteen. Liikevaihdon odotettua kasvua ajaa myös Angry Birds elokuvan liikevaihto. Elokuvan
liikevaihdon profiili on laskeva kuten tavanomaista animaatioelokuville ja täten elokuvan tulojen odotetaan
olevan pienemmät tilikauden 2017 toisella puoliskolla kuin ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö voi vaikuttaa
liikevaihtoonsa ja tulokseensa jatkuvasti kehittämällä olemassa olevia pelejään ja tuomalla peleihin uusia
tapahtumia, joilla lisätään käyttäjien aktiivisuutta sekä investoimalla käyttäjähankintaan. Yhtiön
vaikutusvallan ulkopuolella ovat markkinoiden yleinen kehitys sekä muutokset kilpailuasetelmissa. Yhtiö
pitää yli 10 prosentin kasvua merkittävänä. Yhtiön peleihin käyttämät käyttäjähankintainvestoinnit voivat
vaihdella merkittävästi vuosineljänneksettäin riippuen uusista pelijulkaisuista sekä olemassa olevien
pelien suoriutumisesta mikä voi johtaa merkittäviin muutoksiin ja vaihtelevuuteen Yhtiön
kannattavuudessa vuosineljänneksittäin.”
Liikkeeseenlaskijan vastuu
Liikkeeseenlaskijan johto vastaa tulosennusteen kokoamisesta sekä niiden keskeisten oletusten
määrittelemisestä, joihin tulosennuste perustuu komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 mukaisesti.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa siitä, että tulosennuste on asianmukaisesti koottu esitettyjen
tietojen perusteella, ja että tulosennusteen kokoamisessa on noudatettu liikkeeseenlaskijan
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
Olemme suorittaneet työmme KHT-yhdistyksen ohjeen ”Tulosennuste ja -arvio – ohje tilintarkastajalle”
mukaisesti. Emme ole suorittaneet esitteeseen sisältyvän tulosennusteen tai sen kokoamisen
yhteydessä käytettyjen tietojen ja oletusten tilintarkastusta tai yleisluonteista tarkastusta.
Olemme suunnitelleet ja suorittaneet työmme siten, että olemme saaneet tarpeellisen määrän
tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä saadaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, että tulosennuste on
asianmukaisesti koottu esitettyjen tietojen perusteella ja että kokoamisessa on noudatettu Rovio
Entertainment Oyj:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että käsityksemme mukaan tulosennuste on asianmukaisesti koottu
esitettyjen tietojen perusteella, ja että tulosennusteen kokoamisessa on noudatettu liikkeeseenlaskijan
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.
Varaumat ja raportin luovuttamista koskeva rajoitus
Tulevaisuuden toteuma saattaa poiketa tulosennusteesta, koska tulevaisuutta koskevat oletukset eivät
useinkaan toteudu odotetulla tavalla, ja poikkeamat saattavat olla olennaisia.
Raportin luovuttamista koskeva rajoitus
Tämä raportti on julkaistu ainoastaan Finanssivalvonnan hyväksymässä Esitteessä määritettyjen
osakkeiden tarjoamista ja listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin pörssi”) pörssilistalle varten.
Työtämme ei ole suoritettu Yhdysvalloissa voimassa olevien tilintarkastusstandardien tai muiden
yleisesti hyväksyttyjen standardien ja käytäntöjen mukaisesti eikä Public Company Accounting Oversight
Board:in (Yhdysvallat) antamien tilintarkastusstandardien mukaisesti ja näin ollen siihen ei tule luottaa
kuten se olisi suoritettu kyseisten standardien ja käytäntöjen mukaisesti. Siksi tämä raportti ei sovellu
käytettäväksi muilla lainkäyttöalueilla, eikä sitä tule käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin yllä
kuvattuun osakkeiden tarjoamiseen. Emme hyväksy mitään vastuuta tai velvollisuutta, ja kiistämme
vastuumme mille tahansa osapuolelle koskien tämän raportin käyttöä ja siihen luottamista koskien mitä
tahansa muuta oikeustoimea, sisältäen muun osakkeiden myynnin, kuin osakkeiden tarjoamista yleisölle
Helsingin pörssissä, kuten määritelty Finanssivalvonnan hyväksymässä Esitteessä.
Helsingissä 15. syyskuuta 2017
Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Mikko Rytilahti
KHT

A member firm of Ernst & Young Global Limited
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LIITE D

SANASTO PELILIIKETOIMINTAAN LIITTYVISTÄ KESKEISISTÄ TERMEISTÄ
5vs5
ARPDAU

Asiakassopimus

Bruttomyynti

Collect
DAU

E-urheilu
Flightpath-prosessi
Free-to-play-malli

GaaS

Hatch(-alusta)

Viisi-vastaan-viisi (five versus five) monipelaajapeli, jossa on kaksi viiden
pelajaan joukkuetta.
Keskimääräinen bruttomyynti päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden (Average
Revenue Per Daily Active Users) tarkoittaa bruttosummaa, joka saadaan
kuukausittain myyntinä sovelluksen sisäisistä ostoksista ja sovelluksen sisäisestä
mainosmyynnistä (eli bruttomyynti) jaettuna ajanjakson keskimääräisellä
DAU:lla, joka jaetaan ajanjakson päivien määrällä.
Asiakassopimukset ovat jakelusopimuksia, joita tehdään alueellisten
kumppaneiden kanssa, jotka lataavat Rovion pelejä omille laitteilleen tai jakavat
niitä oman jakelualustansa kautta. Asiakassopimuksissa Rovio toimittaa
räätälöidyn pelin esiasennettavaksi kumppanin laitteisiin tai kumppanin omassa
jakelukanavassa jaettavaksi ja saa tästä korvauksen, joka koostuu tyypillisesti
ennakkomaksusta ja mahdollisesti myös pelin kerryttämästä rahamäärästä.
Bruttomyynti vastaa kunkin kalenterikuukauden aikaisia sovelluksen sisäisiä
ostoksia ja sovelluksen sisäistä mainosmyyntiä osto-/myyntihetkellä kirjattuna.
Bruttomyynti ei sisällä liikevaihtoa asiakassopimuksista, myyntitulon jaksotuksia
tai kirjanpidollisia oikaisueriä kuten jaksotetun myyntituoton ja
maksusuoritusten välisiä valuuttakurssieroja, ja eroaa sen vuoksi raportoidusta
liikevaihdosta. Bruttomyyntiä käytetään eräiden operatiivisten tunnuslukujen
(ARPDAU JA MARPPU) laskemiseen, koska se antaa liikevaihtoa paremman
kuvan Rovion operatiivisesta suorituskyvystä kyseisenä ajanhetkenä.
Keräilypeli. Yksi Rovion käyttämistä pelityypeistä. Pelaaja voi kerätä esimerkiksi
pelihahmoja tai erilaisia esineitä.
Päivittäiset aktiiviset käyttäjät (Daily Active Users) tarkoittaa sellaisten
laitteiden lukumäärää, joilla pelattiin jotain Rovion peleistä tiettynä päivänä.
Tämän mittapuun mukaan yksi laite, jolla pelataan kahta eri peliä samana
päivänä, lasketaan kahdeksi DAU:ksi. DAU sisältää kaikki käyttäjät
maailmanlaajuisesti, jollei toisin täsmennetä. Keskimääräinen DAU tietyltä
ajanjaksolta on kaikkien kyseisen ajanjakson päivien DAU-lukujen keskiarvo.
E-urheilu (e-sports) eli kilpailulliset videopeliturnaukset.
Rovion oma, pelin elinkaaren hallintaprosessi, joka kattaa pelin kehitys- ja
julkaisuvaiheet.
Free-to-play-malli on mobiilipelimarkkinoiden vallitseva ansaintamalli. Free-toplay-mallissa käyttäjät voivat pelata pelejä ilmaiseksi, mutta he voivat myös
tehdä sovelluksen sisäisiä ostoksia nopeuttaakseen pelissä etenemistä,
päästäkseen käsiksi uuteen sisältöön tai vapauttaakseen erityisiä
ominaisuuksia. Peleihin voidaan myös sijoittaa sovelluksen sisäisiä mainoksia.
Käyttäjien sitoutumista edistetään niin kutsutulla peli palveluna -mallilla (Gameas-a-Service). GaaS-mallissa peli kehittyy jatkuvasti, ja käyttäjille tarjotaan
ladattavaksi uusia päivityksiä jatkuvasti. Malli mahdollistaa pelien kehittymisen
digitaalisiksi harrastuksiksi.
Rovion tytäryhtiö Hatch Entertainment Oy:n kehittämä Hatch on mobiilipelien
suoratoistopalvelu, jossa käyttäjien ei tarvitse ladata, asentaa tai päivittää
pelejä. Hatch ei tarjoa sovelluksen sisäisiä ostoksia, vaan käyttäjien
monetisaatio perustuu maksullisiin tilauksiin ja mainosrahoitteisuuteen.
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Keskeiset
operatiiviset
tunnusluvut
Käyttäjähankinta

MARPPU

MAU

MMO
Monetisaatio
MUP

Orgaaninen lataus
Pelieventti

Pelivaluutta
Puzzle-peli
Retentio

Ristiinmainonta
RPG
RT PvP

Rovio seuraa useita erilaisia operatiivisia tunnuslukuja, DAU:ta, MAU:ta,
ARPDAU:ta, MUP:ia ja MARPPU:a, mitatakseen kykyään kasvattaa, ylläpitää ja
monetisoida käyttäjäverkostoaan.
Rovion mobiilisovellusten käyttäjien hankinta ja siihen käytetyt rahalliset
voimavarat (maksettu käyttäjähankinta). Rovio käyttää käyttäjähankinnassaan
mallia, joka perustuu orgaanisten latausten suureen osuuteen sekä
kehittyneisiin sisäisiin valmiuksiin tehdä kannattavaa maksettua
käyttäjähankintaa.
Kuukausittainen keskimääräinen bruttomyynti maksavaa käyttäjää kohden
(Monthly Average Revenue Per Paying User) tarkoittaa kuukausittaista
sovelluksen sisäisten ostosten bruttosummaa (eli bruttomyyntiä ilman
kuukausittaista sovelluksen sisäistä mainosmyyntiä) jaettuna MUP:lla.
MARPPU:un eivät sisälly asiakassopimuksista saatu liikevaihto, myyntitulon
jaksotukset tai kirjanpidolliset oikaisuerät kuten jaksotetun myyntituoton ja
maksusuoritusten väliset valuuttakurssierot.
Kuukausittaiset aktiiviset käyttäjät (Monthly Active Users) tarkoittaa sellaisten
laitteiden lukumäärää, joilla pelattiin jotain Rovion peleistä tietyn
kalenterikuukauden aikana. Tämän mittapuun mukaan yksi laite, jolla pelataan
kahta eri peliä saman kuukauden aikana, lasketaan kahdeksi MAU:ksi. MAU
sisältää kaikki käyttäjät maailmanlaajuisesti, jollei toisin täsmennetä. Rovio
seuraa MAU:ta mitatakseen sen koko verkoston pelaajien määrää sekä
mitatakseen sen käyttäjien säännöllistä sitoutumista.
Massiivinen monen pelaajan mobiilisti pelattava verkkopeli (Massively
Multiplayer Online). Yksi Rovion käyttämistä pelityypeistä.
Monetisaatio tarkoittaa sitä ansaintatapaa, jolla Rovio tuottaa liikevaihtoa
peleistään. Rovion pelien monetisaatio perustuu free-to-play-malliin.
Kuukausittaiset yksilöidyt maksajat (Monthly Unique Payers) tarkoittaa
laitteiden lukumäärää, joilla tehtiin maksu ainakin kerran kalenterikuukauden
aikana. MUP-luvut sisältävät vain pelit ja käyttäjät, jotka on yhdistetty Rovion
analytiikkapalveluihin, minkä takia muutamat pienet pelit eivät sisälly MUP:iin.
Latauksia, joilla ei ole suoraa yhteyttä tiettyyn markkinointityöhön.
Pelieventeillä peli pyritään pitämään aktiivisena ja kasvavana ja niitä voi olla
päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Pelieventit voivat merkitä olemassa
olevan sisällön uudelleenpaketointia ja muokkaamista yhdessä päivitettyjen
palkitsemismekanismien kanssa.
Käyttäjät voivat ostaa pelivaluuttaa kuten esimerkiksi virtuaalisia kultarahoja,
helmiä tai jalokiviä, joita käytetään sovelluksen sisäisiin ostoksiin.
Pulmanratkaisupeli, yksi Rovion käyttämistä pelityypeistä.
Retentio tarkoittaa sitä, miten suuri osa käyttäjistä palaa pelin pariin. Rovio
tyypillisesti mittaa retentiota sen perusteella, kuinka suuri osa käyttäjistä palaa
pelin pariin tiettyjen päivien (esimerkiksi 1, 7 tai 30 päivän) kuluttua
ensimmäisestä pelikerrastaan.
Ristiinmainonnassa Rovio markkinoi tyypillisesti pelin sisällä muita pelejään,
muuta sisältöä tai muita tuotteita ja palvelujaan kohdennetusti käyttäjilleen.
Roolipeli (Role Playing Game). Yksi Rovion käyttämistä pelityypeistä.
Reaaliaikainen kaksinpeli (Real-Time Player vs. Player). Yksi Rovion käyttämistä
pelityypeistä.
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Slingshot-peli
Sovelluksen
sisäinen
mainostaminen
Sovelluksen sisäiset
ostokset
Sovelluksen
sisäinen palkinto
Tilausmaksu
Virtuaalituotteet

Vähemmän,
suurempia,
parempia

Ritsapeli, yksi Rovion käyttämistä pelityypeistä.
Rovio näyttää mainoksia pelien sisällä ja saa peleihin sijoitettujen mainosten
näyttämisestä palkkion kustakin näyttökerrasta. Käyttäjä voi saada mainoksia
katsomalla sovelluksen sisäisiä palkintoja sekä lisää sisältöä. Rovio voi myös
käyttää tätä ristiinmarkkinoinnissa.
Sovelluksen sisäiset ostokset viittaavat mobiilipeleissä myytäviin
virtuaalituotteisiin.
Palkinto, jonka mobiilisovelluksen käyttäjä saa esimerkiksi katsomalla
sovelluksen sisäisen mainoksen. Palkinnot voivat olla esimerkiksi
virtuaalituotteita.
Tilausmaksulla tarkoitetaan tuottoa, jonka käyttäjä maksaa ennakkoon koskien
tiettyä ajanjaksoa.
Käyttäjät voivat ostaa sovelluksen sisäisiä tuotteita, jotka parantavat pelin
ominaisuuksia, tarjoavat mahdollisuuksia visuaalisen ilmeen räätälöintiin tai
nopeuttavat pelissä etenemistä.
”Vähemmän, suurempia ja parempia” tarkoittaa, että Rovio julkaisee vain
sellaisia pelejä, joilta se odottaa pitkäaikaista elinkaarta GaaS-mallissa, pääsyä
eniten tuottavien pelien listoille ja kehittymistä digitaalisiksi harrastuksiksi.

D-3

YHTIÖ
Rovio Entertainment Oyj
Keilaranta 7
02150 Espoo

YHTIÖN OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA
Suomen lainsäädäntö:
Roschier Asianajotoimisto Oy
Keskuskatu 7A
00100 Helsinki

Yhdysvaltain lainsäädäntö:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
65 Fleet Street
London EL4Y 1HS
United Kingdom

PÄÄJÄRJESTÄJÄT
Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori
Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori
Eteläesplanadi 22 A
00130 Helsinki

MUUT JÄRJESTÄJÄT
Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom
OP Yrityspankki Oyj
Gebhardinaukio 1
00510 Helsinki

JÄRJESTÄJIEN OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA

Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki

White & Case LLP
5 Old Broad Street
London EC2N 1DW
United Kingdom

TILINTARKASTAJA
Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki

1221 Avenue of the Americas
New York 10020-1095
United States

