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- Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli  14,2 Me (15,5 Me 10-
12/2011), liiketulos  0,5 (-1,0) Me  ja tulos ennen veroja 0,3 (-1,2) Me. Vertailukauden tulosta 
rasitti toimintojen sopeuttamiseen liittyvä 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.  
- Liikevaihto vuonna 2012 oli 51,2 Me (58,8 Me v.2011), liiketulos 0,1 (-2,4) Me ja tulos ennen 
veroja -0,8 (-3,1) Me. Vertailukauden tulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja 
sopeuttamisesta johtuneet 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Osakekohtainen 
tulos oli -0,02 (-0,07) euroa. 
- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,6 (5,7) Me. 
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,1 (1,4) Me. 
- Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 35,2% (33,3) 
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta. 
- Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden menekki on riippuvainen kuluttajaluottamuksen 
kehityksestä. Vuoden 2013 liikevaihdon ei ennakoida kasvavan merkittävästi vuoteen 2012 
verrattuna. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton arvioidaan paranevan. 
 
 
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen 
”Vuosi 2012 käynnistyi hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Lokakuussa 2011 
voimistunut Euroopan talouskriisi heikensi kuluttajaluottamusta ja siten vähensi tulisijojen 
kysyntää päämarkkinoilla. Voimakkaimmin kriisi heijastui Tulikiven liikevaihtoon kotimaassa, jossa 
tulisijaliiketoiminnan liikevaihto laski noin 15%:ia positiivisesta markkinaosuuskehityksestä 
huolimatta. Jo alkuvuonna tulisijojen kysyntä jäi alle edellisen vuoden. Syyskuussa 2012 
kotimaassa kuluttajakysyntä synkkeni edelleen.  
Uuniviennissä myynnin kehitys oli tasaisempi, ja liikevaihto kasvoi noin 2 prosenttia. Myönteisintä 
kehitys oli USA:ssa, Venäjällä, Saksassa ja uusissa Itä-Euroopan vientimaissa. Kokonaisuutena 
Keski-Euroopan vienti kehittyi tyydyttävästi tiukasta taloustilanteesta huolimatta. 
Verhouskivien kysyntä oli alkuvuonna vähäistä, mikä johtui kamiinavalmistajien varovaisuudesta 
varastojensa suhteen. Verhouskiven liikevaihto laski noin 18 prosenttia..  
Saunatuotteiden liikevaihto ei ole vielä kokonaisuuden kannalta merkittävää. 
Sisustuskiviliiketoiminnan liikevaihto ja tulos vastasivat odotuksia.  
Huolimatta liikevaihdon laskusta Tulikivi-konsernin liiketulos kääntyi voitolliseksi vuoden 2012 
aikana. Voitollinen tulos johtui onnistuneesti toteutetusta 3 miljoonan euron säästöprojektista. 
Tehdyt toimenpiteet kohensivat yhtiön tuotannollista tehokkutta ja alensivat yhtiön kiinteitä 
kuluja tavoitteiden mukaisesti.” 
 
 
Liikevaihto ja tulos 
Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli konsernissa 14,2 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa 
loka-joulukuu 2011), liikevoitto 0,5 (-1,0) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,3 (-1,2) 
miljoonaa euroa. Vertailukauden tulosta rasitti toimintojen sopeuttamispäätöksen johdosta kirjattu 
miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus. 
 



Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 51,2 (58,8 miljoonaa euroa miljoonaa euroa vuonna 2011). 
Tulisijat-segmentin liikevaihto oli 47,1 (53,5) miljoonaa euroa ja Sisustuskivet - segmentin 
liikevaihto 4,1 (5,3) miljoonaa euroa. Vertailukauden 2011 liikevaihtoon sisältyy lakkautettujen 
toimintojen liikevaihtoa tulisijat-liiketoiminnassa 1,6 miljoonaan euroa ja sekä sisustuskivet-
liiketoiminnassa 1,4 miljoonaa euroa.   

Kotimaan liikevaihto oli 24,9 (31,6) miljoonaa euroa eli 48,5 (53,7) prosenttia koko konsernin 
liikevaihdosta. Viennin osuus liikevaihdosta oli yli puolet, eli 26,3 (27,2) miljoonaa euroa. 
Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Ranska, Saksa, Belgia ja Venäjä. Viennissä uunien ja 
verhouskivien liikevaihdot olivat ennakoidun mukaisia. 

Konsernin liiketulos oli 0,1 (-2,4) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin liikevoitto 1,8 (0,2) 
miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-segmentin liiketulos -0,1 (-0,6) miljoonaa euroa ja muiden erien 
kulut -2,0 (-2,0) miljoonaa euroa. Muissa erissä esitetään konsernin hallintokulut sekä 
taloushallinnon kulut. Vertailukauden liiketulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja 
sopeuttamisesta aiheutuneet nettomäärältään 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset 
kulut. Näistä kuluista Tulisijat-segmentille kohdistuu 1,4 miljoonaa euroa ja Sisustuskivet-
segmentille nettomääräisesti 0,2 miljoonaa euroa.  

Konsernin tulos ennen veroja oli -0,8 (-3,1) miljoonaa euroa ja laaja tulos -0,6 (-2,4) miljoonaa 
euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 0,3(-4,9) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli  
-0,02 (-0,07) euroa.  
 
 
Rahoitus ja investoinnit 
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 0,1 (1,4) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma kasvoi 
tilikauden aikana 3,0 miljoonaa euroa ja oli 9,9 miljoonaa euroa. Käyttöpääoman kasvuun 
vaikuttivat siirtovelkojen supistuminen, uudelleenjärjestelyvarauksen purku sekä lohkarevarastojen 
kasvu. Korolliset velat olivat 23,9 (24,9) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,8 (0,7) 
miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,7 (1,5). Omavaraisuusaste oli 35,2 (33,3) prosenttia ja 
korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing 112,9 (96,5) prosenttia. 
Osakekohtainen oma pääoma oli 0,49 (0,51) euroa. 
 
Tulikivi on saattanut loppuun neuvottelut lainakannan lyhennysaikataulun muuttamisesta 
seuraavalle kolmelle vuodelle. Järjestely sisältää kovenantteja, jotka edellyttävät konsernin 
kannattavuuden paranemista.  
 
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 3,3 (6,8) miljoonaa 
euroa ja nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 4,0 (4,1) 
miljoonaa euroa. Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 18,4 (14,5) miljoonaan 
euroon sisältyy kovenantteja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Lisäksi 8,4 (0,0) 
miljoonan euroon osuuteen vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sovelletaan kovenanttiehtoa, 
joka perustuu korollisen vieraan pääoman suhteeseen konsernin käyttökatteesta. 
Tilinpäätöshetkellä kaikki kovenanttiehdot täyttyivät ja konsernin rahoitusresurssit ovat riittävät 
liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen.  
 
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 2,7 (4,9) miljoonaa euroa. 
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Uuden järjestelmän myötä 
Tulikiven sisäiset prosessit eri tehtailla ja liiketoiminnoissa yhtenäistyvät. Lisäksi järjestelmä 



mahdollistaa yhteistyökumppaniverkoston ja koko toimitusketjun paremman hallinnan. Muita 
merkittäviä investointeja olivat mm tehtaiden korvausinvestoinnit ja louhosinvestoinnit. 
 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 1,6 (2,1) miljoonaa euroa, ja niiden suhteellinen 
osuus liikevaihdosta oli 3,1 (3,8) prosenttia. Kehitysmenoista aktivoitiin avustusten vähentämisen 
jälkeen 0,6 (0,6) miljoonaa euroa.  
 
Modulaarisen Hiisi-malliston tuotteistamiseen, lanseeraukseen ja tuotehyväksyntöihin on 
panostettu merkittävästi. Tuotteet on suunniteltu modulaarisiksi, jotta komponenttikohtaisia 
volyymeja voitaisiin kasvattaa tuotannon ja hankinnan tehostamiseksi. Modulaarisuus nopeuttaa ja 
tehostaa tuotekehitystyötä jatkossa. 
  
Hiisi-malliston yhteydessä lanseerattiin Tulikivi Figure- ja Tulikivi Color -pintamateriaalit, jotka 
mahdollistavat uusia muotoja ja värejä vuolukiviuuneihin. 
 
Tulikiven Nuoska-kiuas palkittiin Fennia Prize-muotoilupalkinnolla ja Hiisi-mallisto palkittiin 
muoitoilustaan Habitare messuilla. Lisäksi Tulikiven Harmaja-takka palkittiin USA:ssa HBPA-
messuilla Vesta Awardilla teknisistä ominaisuuksistaan.  
 
 
Henkilöstö 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 351 (427) henkilöä. Keskimääräinen 
henkilömäärä on laskettu työssäoloajalta, jolloin esimerkiksi lomautukset on vähennetty. Tilikauden 
päättyessä henkilöstömäärä oli 377 (436) henkilöä. Näistä Tulisijat-segmentillä oli 341 (395) 
henkilöä, Sisustuskivet-segmentillä 21 (25) henkilöä ja segmenteille kohdistamattomissa 
toiminnoissa 15 (16) henkilöä. Henkilöstömäärä väheni tilikauden aikana 
keskittämistoimenpiteiden ja muun poistuman seurauksena 54 henkilöllä. Työsuhteista 97,6 
prosenttia oli pysyviä ja 2,4 prosenttia määräaikaisia. Tilikauden palkka- ja palkkiokulut olivat 
yhteensä 13,9 (17,4) miljoonaa euroa.  
 
Tulikivi-konsernissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Tulospalkkiojärjestelmä 
perustuu konsernin tuloksen ja tuottavuuden paranemiseen ja toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja 
muilla avainhenkilöillä lisäksi henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2012 
tuloksen ja tuottavuuden paraneminen eivät oikeuttaneet tulospalkkioon eikä henkilökohtaisiin 
palkkioihin.  
 
Työturvallisuustilanne on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden oli 32 
(34). 
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä 
Osingonjako 
Tulikivi Oyj:n 12.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 
2011.  
 
Hallintoelimet 
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin 
Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi Saarinen, Maarit Toivanen-Koivisto, Heikki Vauhkonen ja 
Matti Virtaala. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Matti Virtaalan. Tilintarkastajaksi 
valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 



 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen 
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen hallituksen 
tekemän ehdotuksen mukaisesti.  
 
Valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus 
sisältää hallituksen ehdotuksen mukaisesti myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat 
saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. 
 
 
Omat osakkeet 
Tulikivi Oyj:llä oli hallussaan katsauskauden alkaessa ja päättyessä 124 200 omaa A-osaketta, 
mikä vastaa 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Omia 
osakkeita ei hankittu eikä luovutettu tilikauden aikana. 
 
 
Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit 
Konsernin toimintaan liittyvät riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin, 
vahinkoriskeihin ja rahoitusriskeihin. 
Strategiset riskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen ja koskevat muun muassa konsernin 
liiketoimintaympäristön, rahamarkkinoiden ja markkinatilanteen sekä markkina-aseman muutoksia, 
kulutustottumusten ja kysyntätekijöiden muutoksia, resurssien kohdentamista, raaka-ainevaroja, 
lainsäädännön ja asetusten muutoksia, liiketoimintakokonaisuutta, yrityksen, tuotemerkkien ja 
raaka-aineen mainetta sekä suuria investointeja.  
 
Operatiiviset riskit liittyvät tuotteisiin, jakeluteihin, henkilöstöön, toimintaan, uusien tuotteiden 
markkinoille saattamiseen ja prosesseihin. Vahinkoriskeihin kuuluvat tulipalot, vakavat konerikot ja 
muut omaisuusvahingot, joista voi aiheutua myös keskeytysvahinkoja. Vahinkoriskejä ovat lisäksi 
työterveys- ja työsuojeluriskit, ympäristöriskit ja onnettomuusriskit. Konsernin rahoitusriskejä 
ovat maksuvalmiusriski, pääoman hallintaan liittyvät rikit, korkoriski ja valuuttariski.  
 
Riskien arviointi suoritetaan strategisen suunnitteluprosessin ja vuosittaisten 
toimintasuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Analyysin jälkeen riskeille on kartoitettu ehkäisy- ja 
kontrollointikeinoja riskien vaikuttavuuden ja todennäköisyyden perusteella. Jos riskien 
hallintakeinot osoittautuvat tehottomaksi tai niitä ei pystytä käyttämään, voi riskien 
toteutumisella olla merkittävä haitallinen vaikutus tulokseen, taloudelliseen asemaan, 
liiketoimintaan ja osakkeiden arvoon. 
 
Vuonna 2012 Tulikiven toiminnan suhteellista kannattavuutta pystyttiin parantamaan 
merkittävästi. Toiminnan tehostamista tukee myös uusittu toiminnanohjausjärjestelmä, jonka 
avulla pystytään raportoimaan aiempaa nopeammin ja luotettavammin.  
 
Euroalueen kriisin mahdollisesti aiheuttama voimakas taantuma voi heikentää yhtiön tuotteiden 
kysyntää, kannattavuutta ja omavaraisuutta. Yhtiön taseen omaisuuseriin sisältyy mm. liikearvoja, 
aineettomia hyödykkeitä ja laskennallisia verosaamisia, joiden arvo perustuu johdon arvioihin. Jos 



nämä arviot eivät toteudu, on mahdollista, että arvonalentumistestausten yhteydessä joudutaan 
kirjaamaan arvonalentumistappiota. Konsernin pankkilainojen kovenanttiehtojen täyttyminen 
edellyttää yhtiön kannattavuuden paranemista jatkossa. 
 
Ympäristövelvoitteet 
Tulikiven ympäristöstrategian tavoitteena on ympäristötyön järjestelmällinen eteneminen 
määritellyillä osa-alueilla. Kaikilla Tulikivi Oyj:n toimivilla louhoksilla ja Heinäveden tehtaan 
keraamisessa tuotannossa on toiminnan vaatimat ympäristöluvat. Avoimia lupaprosesseja ei ole.  
 
Tulikivi konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön perusteella maisemointivelvoitteita, 
jotka on täytettävä toiminnan aikana ja tehdas- ja louhosalueita aikanaan suljettaessa. Konsernin 
toiminnasta ei jää ympäristöön haitallisia tai myrkyllisiä aineita.  
 
Konsernin toiminta on ympäristölupien mukaista, ja se noudattaa viranomais- ja 
ympäristönsuojeluvaatimuksia. Konserni ei ole osallisena ympäristöasioita koskevissa 
oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, eikä sen tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla olisi 
merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.  
 
 
Tilikauden päättymispäivän jälkeiset tapahtumat  
Yhtiö käynnisti 21.1.2013 koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Tämän hetken 
arvion mukaan mahdollinen töiden uudelleenjärjestely merkitsisi enintään 10 henkilön 
irtisanomista kotimaan eri liiketoimintojen myynnistä, asiakaspalvelusta ja tuotannosta sekä 
enintään 40 henkilön lomauttamista tuotannossa toistaiseksi. Tämän lisäksi neuvotellaan enintään 
90 päivän määräaikaisista lomautuksista. Tulikivi neuvottelee lomautusten toteuttamisesta 
kysyntätilanteen mukaisesti kuluvan vuoden 2013 aikana. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät  
 
Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on riippuvainen kuluttajaluottamuksen kehityksestä. Uudet 
tuotteet mahdollistavat markkinaosuuden kasvattamisen, mutta liikevaihdon ei ennakoida 
kasvavan merkittävästi vuoden 2013 aikana. Toiminnan tehostamisen myötä liikevoiton 
arvioidaan paranevan. 
 
Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 4,6 (5,7) miljoonaa euroa.  
 
 
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  
Osingonjakokelpoisia varoja ei ole. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa on 
palautuskelpoisia varoja 5835 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei 
jaeta.  
 
Segmenttiraportointi 
Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat ja sisustuskivet. Tulisijat-segmenttiin kuuluvat 
vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät uunit, niiden 
oheistuotteet ja kamiinoiden verhouskivet. Sisustuskivet-segmenttiin kuuluvat kotien 
sisustuskivituotteet. Tästä segmentistä on aiempina tilikausina käytetty nimitystä luonnonkivi-
tuotteet. Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu segmenttiraportoinnissa Muut 



erät. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat mm. konsernihallinnon kulut ja taloushallinnon 
kulut, sekä rahoituskulut ja verot.  
 
Strategia  
Konsernin strategia kattaa keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoteen 2017 
saakka. Strategian mukaan yrityksen orgaaninen kasvutavoite on myönteisessä taloudellisessa 
suhdanteessa yli 10 prosenttia vuodessa. Tavoitteena on myös saavuttaa seuraavan viiden 
vuoden kuluessa 10 prosentin taso liikevaihdosta tuloksessa ennen veroja. Oman pääoman 
tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa tukevat yritysostot ovat mahdollisia. 
Toimintaympäristön epävakauden takia strategisia tavoitteita ei ole saavutettu.  
   
Selvitys hallinto-ja ohjausjärjestelmästä 
Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance 
Statement) vuodelta 2012 toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Selvitys on laadittu 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 §:n 
mukaisesti. Hallintoperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.tulikivi.com/Konserni/Konsernin hallinto ja johto.  
 
TILINPÄÄTÖS 2012 LYHENNELMÄ 



 

Konsernin laaja tuloslaskelma  1-12/12  1-12/11 Muutos, %  10-12/12  10-12/11 Muutos, %

Liikevaihto 51,2 58,8 -12,9 14,2 15,5 -8,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 1,0 0,2 0,1
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos 1,1 -0,5 -0,4 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,8 0,1 0,3

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 10,7 12,2 2,8 3,1
Ulkopuoliset palvelut 7,7 9,0 1,9 2,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 17,6 22,5 4,5 6,7
Poistot 4,1 4,2 1,1 1,0
Liiketoiminnan muut kulut 13,3 14,5 3,4 3,6

Liikevoitto/ -tappio 0,1 -2,4 104,2 0,5 -1,0 150,0
Prosenttia liikevaihdosta 0,2 -4,1 3,5 -6,5
Rahoitustuotot 0,1 0,2 0,0 0,1
Rahoituskulut -0,9 -0,9 -0,2 -0,2
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulos ennen veroja -0,8 -3,1 74,2 0,3 -1,2 125,0
Prosenttia liikevaihdosta -1,6 -5,3 2,1 -7,7
Välittömät verot 0,2 0,7 -0,1 0,2

Katsauskauden tulos -0,6 -2,4 75,0 0,2 -1,0 120,0

Muut laajan tuloksen erät
Koronvaihtosopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0

Katsauskauden laaja tulos yhteensä -0,6 -2,4 42,9 0,2 -1,0 120,0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta  voitosta
laskettu osakekohtainen tulos (EUR)
Laimentamaton ja laimennettu -0,02 -0,07 71,4 0,00 -0,03 100,0



 
 

Konsernitase  12/12  12/11
VARAT
Pitkäaikaset varat
    Aineelliset hyödykkeet
      Maa-alueet 1,0 1,0
      Rakennukset 5,9 6,5
      Koneet ja kalusto 4,4 5,4
      Muut aineelliset hyödykkeet 1,5 1,4
  Aineettomat hyödykkeet
    Konserniliikearvo 4,2 4,2
    Muut aineettomat hyödykkeet 12,4 12,6
  Sijoituskiinteistöt 0,2 0,2
  Myytävissä olevat sijoitukset 0,0 0,1
  Saamiset
  Muut saamiset 0,1 0,2
  Laskennalliset verosaamiset 2,2 2,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 31,9 33,6
Lyhytaikaiset varat
   Vaihto-omaisuus 11,4 10,7
   Myyntisaamiset 3,9 4,3
  Kauden verotettavaan tuloon 
  perustuvat verosaamiset 0,0 0,1
   Muut saamiset 1,2 1,1
   Rahavarat 3,3 6,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 19,8 23,0
Varat yhteensä 51,7 56,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
   Osakepääoma 6,3 6,3
   Omat osakkeet -0,1 -0,1
   Muuntoerot 0,1 0,1
   Arvonmuutosrahasto -0,1 -0,1
   Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7,3 7,3
   Kertyneet voittovarat 4,7 5,3
Oma pääoma yhteensä 18,2 18,8
Pitkäaikaiset velat
   Laskennalliset verovelat 1,4 1,4
   Varaukset 1,2 1,3
   Korolliset velat 19,3 19,0
   Muut velat 0,0 0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,9 21,9
Lyhytaikaiset velat
   Ostovelat ja muut velat 7,1 9,1
   Lyhytaikaiset varaukset 0,0 0,9
   Lyhytaikaiset korolliset velat 4,5 5,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11,6 15,9
Velat yhteensä 33,5 37,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 51,7 56,6



 
 

 
 
 
 

Konsernin rahavirtalaskelma
 1-12/12  1-12/11

Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos -0,6 -2,4
Oikaisut:
   Liiketoimet, joihin ei liity
   maksutapahtumaa 3,8 3,5
   Korkokulut ja -tuotot ja verot 0,7 0,1
Käyttöpääoman muutos -3,0 1,2
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot -0,8 -0,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 0,1 1,4

Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin -2,9 -4,7
Investointeihin saadut avustukset ja
hyödykkeiden myynti 0,6 1,1
Investointien nettorahavirta -2,3 -3,6

Rahoituksen rahavirrat
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen nostot 4,1 5,5
Pikä- ja lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,3 -5,9
Voitonjako ja omat osakkeet 0,0 -0,9
Rahoituksen nettorahavirta -1,2 -1,3

Rahavarojen muutos -3,4 -3,4

Rahavarat tilikauden alussa 6,8 10,2
Rahavarat tilikauden lopussa 3,3 6,8



 
 
 

 

Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut

 1-12/12  1-12/11  10-12/12  10-12/11
Osakekohtainen tulos, euro -0,02 -0,07 0,00 -0,03
Osakekohtainen oma pääoma,euro 0,49 0,51 0,49 0,51
Oman pääoman tuotto, % -3,4 -11,9 8,9 -0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 -4,8 3,4 -8,6

Omavaraisuusaste, % 35,2 33,3
Nettovelkaantumisaste, % 112,9 96,5
Current ratio 1,7 1,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,7 4,9
Bruttoinvestoinnit, %/lv 5,3 8,3
Tutkimus- ja kehitysmenot, milj. euroa 1,6 2,1
%/liikevaihto 3,1 3,6
Tilauskanta (30.9.), milj. euroa 4,6 5,7
Henkilöstö  keskimäärin 351 427

Osakkeen kurssikehitys, euro
Alin kurssi 0,47 0,61
Ylin kurssi 0,92 1,40
Keskikurssi 0,60 1,00
Päätöskurssi 0,57 0,63

Markkina-arvo kauden lopussa, 1000 e 21 101 23 322
 (olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto, (1000 kpl) 4 051 3 850
Osakkeiden vaihto, % / A-osakkeet 14,7 14,0
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 37 019 770 37 019 770 37 019 770 37 019 770
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 37 019 770 37 019 770 37 019 770 37 019 770

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Sijoitetun va-

Osake- paan oman Arvon- Kertyneet Oma
pääoma pääoman muutos- Omat Muunto- voitto- pääoma

rahasto rahasto osakkeet erot varat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 6,3 7,3 -0,1 -0,1 0,1 5,3 18,8
katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 -0,6 -0,6
Liiketoimet omistajien kanssa
Voitonjako 0,0 0,0
Oma pääoma 31.12.2012 6,3 7,3 -0,1 -0,1 0,1 4,7 18,2

Oma pääoma 1.1.2011 6,3 7,3 -0,1 -0,1 0,1 8,6 22,1
katsauskauden laaja tulos yhteensä 0,0 0,0 -2,4 -2,4
Liiketoimet omistajien kanssa
Voitonjako -0,9 -0,9
Oma pääoma 31.12.2011 6,3 7,3 -0,1 -0,1 0,1 5,3 18,8



 
 
LIITETIEDOT 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti.  

Tulikivi on soveltunut tilinpäätöstiedotteessa samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä 
kuin vuositilinpäätöksessä 2011.  

 

Tulikivi on ottanut 1.1.2012 alkaen käyttöön seuraavat uudet/uudistetut standardit Näillä ei ollut 
merkittävää vaikutusta tilikauden 2012 konsernitilinpäätökseen: 

• Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan 1.7.2011 tai sen 
jälkeen alkavilla tilikausilla): Muutokset lisäävät rahoitusinstrumenttien luovutuksia koskevien liiketoimien 
esittämisen läpinäkyvyyttä ja parantavat tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia saada käsitys 
rahoitusinstrumenttien luovutuksiin liittyvistä riskeistä ja näiden riskien vaikutuksesta yhteisön 
taloudelliseen asemaan, erityisesti kun kyseessä on rahoitusvarojen arvopaperistaminen. Muutokset 
vaikuttavat konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. 

 
Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin 
tilinpäätöksessä 2011. Laskentakaavat löytyvät vuoden 2011 vuosikertomuksesta sivulta 86. 

Arvioiden käyttö 
Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden 
lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään 
harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Arviota vaikuttavat taseen 

Segmentti-informaatio

Toimintasegmentit  1-12/2012  1-12/2011
Liikevaihto 51,2 58,8
   Tulisijat 47,1 53,5
   Sisustuskivet 4,1 5,3

Liikevoitto/ -tappio 0,1 -2,4
   Tulisijat 1,8 0,2
   Sisustuskivet -0,1 -0,6
   Muut erät -2,0 -2,0

Segmentti-informaatio vuosineljänneksittäin
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1

Toimintasegmentit 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto 14,2 13,1 13,2 10,7 15,5 15,1 15,6 12,6
   Tulisijat 13,3 12,2 12,0 9,6 14,4 14,2 13,5 11,4
   Sisustuskivet 0,9 0,9 1,2 1,1 1,1 0,9 2,1 1,2

Liikevoitto/ -tappio 0,1 0,4 0,6 -1,4 -1,1 0,5 -0,3 -1,5
   Tulisijat 0,7 0,9 1,0 -0,8 -0,4 1,2 0,3 -0,9
   Sisustuskivet 0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2
   Muut erät -0,6 -0,5 -0,5 -0,4 -0,6 -0,5 -0,5 -0,4

Segmenttien varat ja velat 31.12.2012 Tulisijat Sisustuskivet Muut erät Yhteensä
Segmentin varat 40,9 2,5 8,3 51,7
Segmentin velat 7,4 0,4 25,8 33,6
Investoinnit 2,0 0,0 0,7 2,7
Poistot ja arvonalentumiset 3,2 0,1 0,8 4,1



laatimishetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden 
tuottojen ja kulujen määriin.   
 

 
 
 
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto 
tai tappio sopimuksen sulkemisesta. 
 
    
Varaukset   
Me Ympäristö- Takuu- Uudelleen- 
 varaukset varaukset järjestely- 
    varaukset 
Varaus 1.1.2012 0,7 0,4 1,2 
Varausten lisäys 0,0 0,1 0,0 
Diskonttauksen vaikutus -0,0 - - 
Varausten käyttö -0,0 -0,1 -0,9 
Varausten purku -0,0 -0,1 - 
Varaukset 31.12.2012 0,7 0,3 0,3 
 
Ympäristö- ja takuuvaraukset ovat pitkäaikaisia varauksia. Ympäristövarauksen määrä ennen 
diskonttausta on 1,1 (1,0) miljoonaa euroa. Nykyarvon määrittämisessä käytetty 
diskonttaustekijä on 4 (4) prosenttia. Uudelleenjärjestelyvaraus on kokonaisuudessaan 
pitkäaikainen varaus.  
 
Ympäristövaraus 
Konsernilla on kaivoslain ja ympäristölainsäädännön mukaisia maisemointivelvoitteita, jotka on 
täytettävä toiminnan aikana ja louhoksia aikanaan lopetettaessa. Ympäristövarauksessa on 
huomioitu louhosten sulkemisen jälkeen tulevat ympäristön tarkkailumenot sekä se osuus 
maisemointivelvoitteista, mikä on voitu luotettavasti määrittää. Louhosten läjitysalueiden 
verhoilutyö perustuu pitkän ajanjakson louhintasuunnitelmaan, jonka mukaan verhoilussa 
hyödynnetään uusien avattavien louhosten pintamateriaalia. Tästä verhoilutyöstä ei ole tehty 

Tuloverot
Me  1-12/12  1-9/11  01-12/11
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot 0,0 0,0 0,0
Laskennalliset verot 0,2 0,5 0,7
Yhteensä 0,2 0,5 0,7

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Me 12/12  12/11
Rahalaitoslainat ja muut pitkäaikaiset velat ja velkojen  takauk-
set, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä ja pantteja 23,8 25,9
Annetut kiinnitykset ja pantit 29,3 27,2
Muut omasta puolesta annetut 
kiinnitykset ja pantit 0,5 0,8
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset, nimellisarvo 2,3 3,2
Koronvaihtosopimukset, käypä arvo -0,1 -0,1
Valuuttatermiinit, nimellisarvo 0,4 0,1
Valuuttatermiinit, käypä arvo -



varausta, koska tämän maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin louhostoiminnan 
kustannuksia.  
 
Takuuvaraus 
Konserni antaa tietyille tuotteilleen viiden vuoden takuun. Takuun aikana tuotteissa havaitut 
takuuehtojen mukaiset viat korjataan yrityksen kustannuksella. 
 
Uudelleenjärjestelyvaraus 
Uudelleenjärjestelyvaraus sisältää toteutettuihin irtisanomisiin liittyvät työttömyysturvan 
omavastuumaksuvaraukset.  
   
Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista 
 12/12 12/11 
Hankintamenot                              1,2                      1,7 
Luovutustulot -0,2                      -0,3 
Yhteensä 1,0                        1,4 
 
Erittely aineettomien hyödykkeiden muutoksista 
 12/12 12/11 
Hankintamenot                             1,5                       3,1 
Luovutustulot 0,0                      -0,0 
Yhteensä 1,5                        3,1 
 
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, aineettomien hyödykkeiden tai muiden omaisuuserien 
arvonalentumiset 
Suoritettujen arvonalentumistestausten mukaan ei ollut tarvetta kirjata arvonalentumisia. 
 
Osakepääoma  
Osakepääoma osakelajeittain 
 Osakkeita, Osuus, Osuus, Osuus, 
 kpl % % euroa 
  osak- äänistä osakepää- 
  keista  omasta 
K-osakkeet (10 ääntä) 9 540 000 25,7 77,6 1 621 800 
A-osakkeet (1 ääni) 27 603 970 74,3 22,4 4 692 675 
Yhteensä 31.12.2012 37 143 970 100,0 100,0 6 314 475 
 
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. K-osakkeella on yhtiökokouksessa 10 ääntä ja A-osakkeella 1 ääni. A-osake on listattu 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. 
Ulkomaalaisten omistamien ja hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli 2,85 
prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle ei jätetty liputusilmoituksia katsauskauden aikana. 
 
Hallituksen valtuutukset 
Hallituksella on valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiön A-sarjan osakkeita voidaan 
hankkia enintään 2 760 397 kappaletta ja yhtiön K-sarjan osakkeita enintään 954 000 
kappaletta. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen 
yhtiökokoukseen saakka.  
 



Hallituksella on valtuutus päättää osakeanneista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden 
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 5 520 794 kappaletta 
A-sarjan ja 1 908 000 kappaletta K-sarjan osakkeita. Valtuutus sisältää myös oikeuden 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuittaamista vastaan yhtiön 
osakkeita. Tämä valtuutus on voimassa vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.  
Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä 124 200 A-osaketta, mikä vastaa 0,3 prosenttia 
osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
 
 
Lähipiiriliiketoimet  
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 

1000 e 12/12 12/11 
Myynnit osakkuusyhtiölle 5 6 
ja muulle lähipiirille 
Tavaroiden ja palveluiden ostot osakkuusyhtiöltä 303 310 
Käyttöomaisuusostot osakkuusyhtiöiltä - 115 
Avoimena olevat velat osakkuusyhtiöille - 263 
Vuokrattu tiloja lähipiiriin  
kuuluvilta 108 108  
Tavaroiden ja palvelujen myynnit 
lähipiirin kuuluville 2 2 
Avoimet saatavat lähipiiriin kuuluvilta 1 1 
Myynnit lähipiirille 1 - 
 
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa 
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja 
varastotiloja Säätiön ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta.  
Näistä tiloista on maksettu 233 (139)tuhannen euron suuruinen vuokra katsauskaudella. Vuokra 
vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt palveluja säätiölle 16(9) tuhannen euron arvosta ja 
vuokrannut säätiöltä maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta. Yhtiöllä oli avoimia saatavia 
Säätiöltä 9 (2) tuhatta euroa tilinpäätöspäivänä.  

 
Johdon työsuhde-etuudet         
 12/12  12/11 
Hallituksen ja toimitusjohtajan  
palkat ja muut lyhytaikaiset työ- 
suhde-etuudet 430  446 
Työsuhteen päättymisen jälkeiset  
etuudet 62  51 
  



SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2012 
 
Osakkaan nimi   Osakkeet Osuus 
    äänivallasta 
 
Vauhkonen Reijo  4 195 577 24,3 % 
Vauhkonen Heikki  3 035 353 24,1 % 
Elo Eliisa  2 957 020 5,9 % 
Virtaala Matti  2 450 516 12,7 % 
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö  
Ilmarinen  1 902 380 1,5 % 
Mutanen Susanna  1 643 800 7,2 % 
Vauhkonen Mikko  769 310 3,5 % 
Paatero Ilkka  718 430 0,6 % 
Nuutinen Tarja  674 540 3,5 % 
Erikoissijoitusrahasto Phoebus  585 690 0,5 % 
Muut osakkaat  18 211 454 16,2 % 
 
 
Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät luvut ovat vielä tilintarkastamattomia. 
 
Tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yhtiön kotisivuilla 
www.tulikivi.com/Konserni/Taloudelliset julkaisut/Vuosikertomukset viikolla 12.  
 
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Kivia Oy, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc ja OOO 
Tulikivi. Konserniyrityksiin kuuluu lisäksi The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää 
liiketoimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland.  
 
Tulikivi Oyj:n ja Kivia Oy:n hallitukset päättivät 21.6.2012 sulauttaa Kivia Oy:n 
tytäryhtiösulautumisella Tulikivi Oyj:hin. Sulautumisen täytäntöönpano merkittiin kaupparekisteriin 
31.12.2012. Sulautumisen tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen. 
 
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Rakentamisen MALL Oy.  
 
 
 
TULIKIVI OYJ 
 
 
Hallitus 
Matti Virtaala, hallituksen puheenjohtaja 
 
Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.tulikivi.com 
 
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0403 063 100 , www.tulikivi.com 
- hallituksen puheenjohtaja Matti Virtaala  
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen 

http://www.tulikivi.com/Konserni/Taloudelliset
http://www.tulikivi.com/
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