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Tulikivi Oyj    

Osavuosikatsaus 1-6/2014: Kysyntä laski, kannattavuus parani 
8.8.2014 klo 10.00 
 
- Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 Me (10,6 Me  4-6/2013), 
liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli -0,8 (-0,8) Me, ja tulos ennen veroja -1,0 (-1,0) Me. 
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja toisella vuosineljänneksellä oli -0,3 (-0,8) Me.  
- Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2014 oli 18,9 Me (19,8 Me  1-6/2013), 
liiketulos oli -2,4 (-2,5) Me, ja tulos ennen veroja -2,8 (-3,0) Me. Liiketulos ennen kertaluontei-
sia kuluja katsauskaudella oli -1,5 (-2,5) Me.  
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella -3,5 (-1,5) Me. 
- Tilauskanta katsauskauden lopussa oli 4,9 (7,2) Me. 
- Tulevaisuuden näkymät: Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on osaltaan riippuvainen kuluttaja-
luottamuksen ja rakentamisen kehittymisestä. Vuonna 2013 käynnistetty tulosparannusohjelma 
sisältää myynnin ja tuotannon tehostamistoimia sekä säästötoimenpiteitä, joiden tulokset alkavat 
näkyä vuoden 2014 aikana. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja 
liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.  
 
 

 
 
 
 
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: 

Tulikivi-tuotteiden liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla toisella vuosineljänneksellä. Kotimaassa 
uusien omakotitaloaloitusten ja saneerausprojektien määrä oli alhainen mikä laski toimitusten 
määrää. Viennin liikevaihto oli edellisen vuoden mukainen. Keski-Euroopassa liikevaihto laski vai-
keista markkinaolosuhteista johtuen. Venäjällä, Pohjoismaissa ja Baltiassa liikevaihto kehittyi 
myönteisesti.  
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Uusien tuotteiden, saunojen, sisustustakkojen sekä uuden sukupolven Hiisi-tulisijamalliston, liike-
vaihto jatkui kasvu-uralla haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta.  

Toisella vuosineljänneksellä tulosparannusohjelman etenemisen myötä yhtiön suhteellinen kannat-
tavuus parani edellisvuodesta. Tulosparannus saatiin aikaan kiinteiden kulujen säästöillä.  

Kiinteiden kulujen säästöjen ohella tulosparannusohjelma sisältää tuotannon uudelleenjärjestelyjä. 
Aiemmin keväällä toteutetun vuolukiviuunituotannon keskittämisen lisäksi siirryttiin toisella vuo-
sineljänneksellä keraamisissa uuneissa ostokaakeleiden käyttöön. Tehdyt toimenpiteet parantavat 
kannattavuutta toisella vuosipuoliskolla.  
 
Suomen heikosta kuluttajaluottamuksesta, Keski-Euroopan lämpimän sään myötä aikaisin päätty-
neestä tulisijakaupansesongista ja Venäjän epävarmasta tilanteesta johtuen tilausvirta päämarkki-
na-alueilta oli toisella vuosineljänneksellä edellisvuotta heikompi. Yhtiön tilauskanta oli katsaus-
kauden päättyessä 4,9 (7,2) miljoonaa euroa. 
 
Heikosta markkinatilanteesta johtuen tulosparannusohjelman osana olevat myynnintehostamis-
toimenpiteiden vaikutukset tulevat näkyviin odotettua hitaammin loppuvuoden 2014 ja vuoden 
2015 aikana. 
 
 
Osavuosikatsaus 1-6/2014 
 
Toimintaympäristö  
 
Vähäinen pientalo- ja korjausrakentaminen sekä heikko kuluttajaluottamus heikensivät tulisijojen 
kysyntää kotimaassa. Hitaasti käynnistynyt talouden elpyminen ei ole vielä kasvattanut tulisija-
markkinaa pitkään jatkuneen talouden taantuman jälkeen Keski-Euroopassa. EU-sääntelyyn poh-
jautuvat uudet rakentamis- ja energiatehokkuusmääräykset aiheuttivat epätietoisuutta markki-
noilla, ja vaikuttivat kuluttajien päätöksentekoon.  
 
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 4,9 (7,2) miljoonaa euroa. 
 
 
Liikevaihto ja tulos 
 
Tulikivi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 10,6 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa 
euroa 4-6/2013), liiketulos oli -0,8 (-0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,0 (-1,0) mil-
joonaa euroa. Tuotannon sopeutusten ja kiinteiden kulujen leikkausten ansiosta operatiivisen toi-
minnan suhteellinen kannattavuus parani toisella vuosineljänneksellä, ja liiketulos ennen kertaluon-
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teisia kuluja oli -0,3 (-0,8) miljoonaa euroa. Näistä sopeutuksista aiheutui 0,5 miljoonan euron 
kertaluonteiset kulut toiselle vuosineljännekselle.  
 
Tulikivi-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-6/2014 oli 18,9 Me (19,8 Me 1-6/2013), liike-
tulos oli -2,4 (-2,5) Me, ja tulos ennen veroja -2,8 (-3,0) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia 
kuluja katsauskaudella oli -1,5 (-2,5) Me. Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli -0,04 (-0,06) 
euroa.  
 
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 8,9 (10,0) miljoonaa euroa eli 47,3 (50,5) pro-
senttia. Viennin liikevaihto oli 9,9 (9,8) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Venäjä, 
Ranska, Ruotsi, Saksa ja Belgia.  
 
 
Tulosparannusohjelma 
 
Tulikivi julkisti 8.8.2013 pörssitiedotteessaan tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena on vuo-
tuisen liiketuloksen, ennen kertaluonteisia kuluja, nostaminen 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015 
loppuun mennessä vuodesta 2013. Suunnitelmat pitävät sisällään tuotannon rationalisointia, kulu-
leikkauksia sekä myynnin tehostamista.  
 
Tulosparannusohjelma aiheutti vuodelle 2013 2,9 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, ja en-
simmäiselle vuosipuoliskolle vuodelle 2014 0,9 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Tulosparan-
nusohjelmasta arvioidaan aiheutuvan vielä noin 0,2 miljoonan euron kertaluonteiset kulut vuodelle 
2014.  

Tulosparannusohjelman etenemisen myötä yhtiön suhteellinen kannattavuus parani edellisvuodes-
ta. Tulosparannus johtui pääosin toteutetuista kiinteiden kulujen säästöistä. Vuolukiviuunien val-
mistuksen keskittäminen ja keraamisten uunien valmistuksen uudelleenjärjestely on toteutettu. 
Nämä toimenpiteet parantavat kannattavuutta toisella vuosipuoliskolla. Osana tulosparannusoh-
jelmaa toteutetaan myynnintehostamistoimenpiteitä. Heikosta markkinatilanteesta johtuen tulos-
parannusohjelman osana olevat myynnintehostamistoimenpiteiden vaikutukset tulevat näkyviin 
odotettua hitaammin loppuvuoden 2014 ja vuoden 2015 aikana. 
 
 
Rahoitus 
 
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli -3,5 (-1,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääomaa si-
toutui lisää katsauskauden aikana 2,2 (0,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma oli katsauskauden 
lopussa 7,8 (10,4) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 19,7 (27,1) miljoonaa euroa, ja netto-
rahoituskulut olivat 0,4 (0,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 38,3 (30,2) prosenttia. Ko-
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rollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan eli gearing oli 92,9 (143,6) prosenttia. Current 
ratio oli 1,6 (1,5), ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,31 (0,43) euroa. 
 
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 2,6 (4,3) miljoonaa 
euroa. Nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä oli 2,0 (0,0) mil-
joonaa euroa.  
 
Yhtiöllä on useita rahoittajia, joiden kanssa on solmittu erillisiä lainasopimuksia. Yhtiön luottosopi-
muksissa on taloudellisia kovenantteja, jotka koskevat omavaraisuusastetta ja korollisen vieraan 
pääoman suhdetta käyttökatteeseen. Lisäksi yhtiöllä on kovenantti nettovelan suhteesta käyttö-
katteeseen tilanteessa 30.6.2014. Tähän kovenanttiin yhtiö on saanut 1 miljoonan euron lisäva-
pautuksen kertaluonteisten kulujen osalta, jolloin kovenantin ehdot täyttyvät. Seuraava omavarai-
suusastekovenantin sekä nettovelan suhdetta käyttökatteeseen mittaavan kovenantin tarkaste-
luhetki on 31.12.2014. Tulosparannusohjelman edetessä suunnitellusti yhtiö täyttää nämä ko-
venantit tilanteessa 31.12.2014. Yrityksen maksuvalmius on hyvä tilikaudella 2013 tehdyn osa-
keannin johdosta, ja yhtiöllä ei ole tarvetta lisärahoituksen hankkimiseen vuonna 2014.  
 
 
Investoinnit ja tuotekehitys  
 
Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 1,4 (0,9) miljoonaa euroa, joista tulosparannusoh-
jelman investointeja oli 0,9 miljoonaa euroa. Koko vuoden suunnitellut investoinnit ovat noin kaksi 
miljoonaa euroa, joista tulosparannusohjelmaan liittyviä investointeja on noin miljoona euroa.  
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 0,7 (0,8) miljoonaa euroa eli 3,9 (4,0) prosenttia 
liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,1 (0,2) miljoonaa euroa. Tuotekehityksessä keskityt-
tiin tulosparannusohjelman mukaisesti uuden keraamisen malliston tuotteistamiseen. 
 
 
Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 272 (290) henkilöä. Katsauskau-
della muodostui palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 5,8 (6,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden palkat 
sisälsivät 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja. Tulikivi-konsernissa on käytössä tulospalk-
kiojärjestelmä koko henkilöstölle. Tulikiven johdolle ja avainhenkilöille on käytössä optiojärjestelmä. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Tulikivi Oyj:n 2.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 
2013. Hallituksen jäseniksi valittiin Nella Ginman-Tjeder, Olli Pohjanvirta, Markku Rönkkö, Pasi 
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Saarinen, Harri Suutari, Heikki Vauhkonen ja Anu Vauhkonen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri 
Suutarin. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana 
KHT Kirsi Jantunen.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Uusia osakkeita tai 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan antaa seuraavasti: enintään 10 358 248 kappaletta 
A-sarjan ja 1 616 000 kappaletta K-sarjan osakkeita.  
 
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen 
suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava todellinen syy. Valtuutus 
sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annet-
tavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oike-
uttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan kuit-
taamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. 
Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 
vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
 
Omat osakkeet 
 
Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita raportointikauden aikana. Yhtiön hallussa 
olevien omien osakkeiden kokonaismäärä oli raportointikauden päättyessä 124 200 A-osaketta, 
mikä vastaa 0,2 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä.  
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Konsernin keskeisin riski on taloustilanteen merkittävä heikkeneminen päämarkkina-alueilla. Koti-
maan uudisrakentamisen ja saneeraushankkeiden väheneminen saattaa vaikuttaa tulisijojen kysyn-
tään. Ukrainan kriisin seurauksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia Venäjän ja EU:n talouskehityk-
seen.  
 
Konsernin rahoitusaseman säilyttäminen nykyisellään ja rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen 
edellyttävät kannattavuuden parantumista jatkossa. Lainojen takaisinmaksu voi muodostaa enna-
koitua suuremman rasitteen yhtiön kassavirralle, mikäli yhtiön liiketoiminta ja toiminnan tulos eivät 
kehity ennakoidulla tavalla. Yhtiön johto arvioi ja seuraa liiketoiminnan rahoituksen määrää, jotta 
yhtiöllä olisi riittävästi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisin-
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maksuun. Tulosparannusohjelman toimenpiteiden viivästyminen suunnitellusta aikataulusta aihe-
uttaisi merkittävän riskin yrityksen tuloskehitykseen. 
  
Rakentamisen lainsäädäntöä uudistetaan EU-alueella parhaillaan. Uudet, EU:n energiatehokkuus-
linjauksia vastaavat, maakohtaiset energiatehokkuussäädökset tulevat voimaan kuluvan vuoden 
aikana ja voivat vaikuttaa eri lämmitysmuotojen väliseen kilpailuasemaan ja siten tulisijojen kysyn-
tään eri markkinoilla. 
 
Yhtiön valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Yhdysvaltain dollari ja Venäjän rupla. 
Yhtiön kassavirroista noin 90 prosenttia on euromääräisiä, eli tältä osin yhtiön altistuminen va-
luuttariskeille on vähäistä. Valuuttariskiä suojataan valuuttatermiineillä Venäjän ruplan osalta.  
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Tulikivi-tuotteiden kysyntätilanne on osaltaan riippuvainen kuluttajaluottamuksen ja rakentamisen 
kehittymisestä. Uudistetun malliston uskotaan lisäävän myyntiä etenkin kotimaassa. Vuonna 2013 
käynnistetty tulosparannusohjelma sisältää myynnin ja tuotannon tehostamistoimia sekä säästö-
toimenpiteitä, joiden tulokset alkavat näkyä vuoden 2014 aikana. Liikevaihdon arvioidaan olevan 
samalla tasolla kuin vuonna 2013, ja liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen.  
 
 
Segmenttiraportointi 
 
Yhtiössä on suoritettu tulosparannusohjelman yhteydessä organisaatiorakenteiden yksinkertais-
taminen, jossa tulisija- ja sisustuskiviliiketoiminta integroitiin. Tämän vuoksi yhtiö ei enää raportoi 
erillisinä näitä segmenttejä vuoden 2014 alusta alkaen. 
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Liitetiedot  
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Tuli-
kivi on noudattanut osavuosikatsaustiedotteessa samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä 
konsernitilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla lasken-
taperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2013. Laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksen 2013 
sivulla 90. 

 

 

 
   
Johdannaissopimusten käypä arvo on osavuosikatsauksen päätöspäivän markkinahinnan perus-
teella laskettu voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta. Johdannaissopimukset ovat käyvän ar-
von hierarkiatasoa 2. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkei-
siin. Ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää.  
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Osakepääoma    
Osakepääoma osakelajeittain 
 Osakkeita, Osuus,  Osuus,  Osuus, 
 kpl % % euroa 
  osak- äänistä osakepää- 
  keista  omasta 
K-osakkeet (10 ääntä) 7 682 500 12,8 59,5  810 255 
A-osakkeet (1 ääni) 52 188 743 87,2 40,5 5 504 220 
Yhteensä 30.6.2014 59 871 243 100,0 100,0 6 314 475 
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Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia raportointikauden aikana. Yhtiöjärjestyk-
sen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin K-
osakkeille. A-osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Yhtiön hallussa oli katsauskauden 
päättyessä 124 200 A-osaketta. 
 
 
Lähipiiriliiketoimet (1000 euroa)  
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 
 
 1-6/14 1-6/13 
Myynnit osakkuusyhtiölle ja  
muulle lähipiirille - 4  
Ostot osakkuusyhtiöltä 69 40 
Vuokrattu tiloja lähipiiriin  
kuuluvilta 5 54  
Tavaroiden ja palvelujen myynnit 
lähipiiriin kuuluville - - 
Avoimet saatavat lähipiiriin kuuluvilta - - 
Myynnit lähipiirille - - 
Avoimena olevat velat lähipiiriin kuuluville - 4 
 
 
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa 
Tulikivi Oyj on perustajajäsenenä Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja 
varastotiloja Säätiön ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näis-
tä tiloista on maksettu 118 (118) tuhannen euron suuruinen vuokra katsauskaudella. Vuokra vas-
taa käypää vuokratasoa. Yhtiön palvelu- ja maa-aluevuokraveloitukset säätiöltä olivat 2 (2) tu-
hatta euroa sekä avoimet saamiset säätiöltä 0 (5) tuhatta euroa.   

 

 

Johdon työsuhde-etuudet (1000 euroa)   

1-6/14  1-6/13 

Hallituksen ja toimitusjohtajan  
palkat ja muut lyhytaikaiset työ- 
suhde-etuudet 189 199 

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 22 82 
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2014  
Osakkaan nimi   Osakkeet  Osuus 
    äänivallasta 
Vauhkonen Heikki  6 857 310 45,8 % 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  4 545 454 3,5 % 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  3 720 562 2,9 % 
Elo Eliisa  3 108 536 5,7 % 
Sijoitusrahasto Taaleritehdas Arvo Markka Osake  2 878 787 2,2 % 
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma  2 813 948 2,2 % 
Suomen Kulttuurirahasto  2 258 181 2,5 % 
Erikoissijoitusrahasto Phoebus  1 797 811 1,4 % 
Mutanen Susanna  1 643 800 6,8 % 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia  1 515 151 1,2 % 
Muut osakkaat  28 731 703 25,8 % 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
Tulikivi antoi YT-neuvotteluesityksen 5.8.2014 koskien vuolukivituotannon ja louhinnan, sekä 
näiden tukitoimintojen työntekijöitä ja toimihenkilöitä. Yhteistoimintaneuvottelujen aihe on yhtiön 
työvoiman mahdollinen määräaikainen lomauttaminen yhtiön työvoiman sopeuttamiseksi tarjolla 
olevan työn määrään taloudellisten ja tuotannollisten syiden perusteella. Yhtiön tämän hetken ar-
vion mukaan edellä mainitut syyt voivat mahdollisesti merkitä enintään 190 henkilölle enintään 90 
päivän määräaikaisia lomautuksia. 
 
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc, OOO Tulikivi ja Tuli-
kivi GmbH. Konserniyritys on lisäksi The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää liike-
toimintaa. Emoyhtiöllä on Saksassa kiinteä toimipaikka Tulikivi Oyj Niederlassung Deutschland. 
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy ja Rakentamisen MALL Oy. (Stone Pole Oy:llä ei 
ole ollut liiketoimintaa vuonna 2014). 
 
TULIKIVI OYJ 
 
Hallitus 
 
Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.tulikivi.fi 
 
Lisätietoja: Tulikivi Oyj, 83900 Juuka, puh. 0207 636 000, www.tulikivi.fi 
- hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, 0400 384 937 
- toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555  


