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Tikkurilan liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2016
Tikkurilan liikevaihto laski ensimmäisellä neljänneksellä 2,1 prosenttia 130,4 miljoonaan euroon (1-3/2015: 133,2).
Operatiivinen liikevoitto (EBIT)* oli 12,5 (15,3) miljoonaa euroa eli 9,6 (11,5) prosenttia liikevaihdosta.
"Liikevaihdon lievän laskun taustalla olivat heikot valuutat ja läntisen markkina-alueen alhaisemmat ulkomaalien
ennakkotoimitukset. Ennakoiden merkitys näyttää pienenevän ja toimitukset siirtyvät lähemmäksi varsinaisen
maalaussesongin alkua myös Pohjoismaissa. Idässä Kiinan hyvä kehitys piti SBU Eastin liikevaihdon vertailukauden
tasolla. Koko konsernin kannattavuutta heikensi liikevaihdon lasku ja heikon ruplan johdosta kohonneet raakaainekustannukset idässä. Viime vuonna markkinaosuutemme vahvistui tai pysyi vakaana kaikilla keskeisillä
markkinoilla paitsi Venäjällä, missä markkinaosuutemme laski prosenttiyksiköllä", toteaa toimitusjohtaja Erkki
Järvinen.
Avainluvut
(Milj. euroa)
1-3/20161-3/2015Muutos-%
Konsernitieto
Liikevaihto
130,4 133,2
-2,1 %
Operatiivinen liikevoitto (EBIT)*
12,5
15,3 -18,3 %
Operatiivinen liikevoitto-% (EBIT)
9,6 % 11,5 %
Tulos per osake, euroa
0,23
0,30 -25,4 %
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)
75,5
57,3 31,7 %
Oma pääoma yhteensä (kauden lopussa)
205,5 174,6 17,7 %
Varat yhteensä (kauden lopussa)
452,6 443,8
2,0 %
Segmenttitieto
SBU West, liikevaihto
99,6 102,2
-2,5 %
SBU West, operatiivinen liikevoitto (EBIT)
14,3
16,9 -15,6 %
SBU East, liikevaihto
30,8
31,0
-0,6 %
SBU East, operatiivinen liikevoitto (EBIT)
-0,6
0,1
Liikevaihto maittain
Ruotsi
38,4
39,2
-1,9 %
Venäjä
18,5
20,3
-8,8 %
Suomi
28,3
30,7
-7,8 %
Puola
16,9
15,4
9,4 %
*"Operatiivinen liikevoitto (EBIT)" vastaa "liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä" -termiä
Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2016
Tikkurila-konsernin vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski heikkojen valuuttojen ja pienempien
myyntivolyymien johdosta. Myyntihintojen korotuksilla oli myönteinen vaikutus liikevaihtoon.
Kannattavuutta heikensi liikevaihdon lasku, heikosta ruplasta johtuneet kohonneet raaka-ainekustannukset Venäjällä
sekä selvästi korkeammat myynti- ja markkinointikustannukset Ruotsissa.
Korollisen nettovelan kasvu johtui factoring-rahoituksen käytön lopettamisesta, mistä aiheutuu ajoitusero vuoden
sisällä.
Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja
matkapuh. 0400 455 913, erkki.jarvinen@tikkurila.com
Jukka Havia, CFO
matkapuh. 050 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com
Minna Avellan, johtaja, sijoittajasuhteet ja brändikonseptien kehittäminen
matkapuh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com
Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä. Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka

toimii nykyään 16 maassa. Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme markkinoiden
parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.
www.tikkurilagroup.fi
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