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Tilinpäätöstiedote 1-12/2011
- Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 15,5 me (16,6 me 1012/2010), liiketulos -1,0 (0,8) me ja tulos ennen veroja -1,2 (0,7) me. Vuosineljänneksen tulosta rasitti toimintojen sopeuttamiseen liittyvä 1,0 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus.
- Liikevaihto vuonna 2011 oli 58,8 me (55,9 me v.2010), liiketulos -2,4 (-0,3) me ja tulos ennen veroja -3,1 (-1,0) me. Tilikauden tulosta rasittivat toimintojen keskittämisestä ja sopeuttamisesta johtuneet 1,6 miljoonan euron suuruiset kertaluonteiset kulut. Osakekohtainen tulos oli
-0,07 (-0,02) euroa.
- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 5,7 (6,3) me.
- Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,4 (2,9) me.
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.
- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.
Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä
ja kääntävät liiketuloksen voitolliseksi.
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen
” Vuosi 2011 käynnistyi myönteisissä merkeissä. Vahvistunut kuluttajaluottamus lisäsi tuotteidemme kysyntää niin kotimaassa kuin ulkomailla. Myös ankarat talviolosuhteet ja jatkuvasti
noussut kuluttajaenergian hinta tukivat tulisijojen kysyntää alkuvuonna.
Eurokriisin myötä kuluttajien luottamus heikkeni voimakkaasti, ja se alkoi näkyä Tulikivi-tuotteiden
tilausvirrassa syksyllä. Taloudellisen epävarmuuden vuoksi liikevaihdon kasvu- ja kannattavuustavoitteisiin ei ollut mahdollista päästä. Vuositasolla liikevaihto kehittyi positiivisesti kotimaassa sekä
sisustuskivissä että tulisijoissa. Uunivienti ja verhouskivien myynti olivat edellisen vuoden mukaisia.
Viimeisen vuosineljänneksen alussa kuluttajaluottamus heikkeni voimakkaasti. Samalla uunien tilausvirta heikkeni sekä kotimaassa että viennissä. Alihankintaluonteisen verhouskiviliiketoiminnan
kysyntä heikkeni voimakkaasti loppusyksystä eurokriisin ja poikkeuksellisen lämpimän syksyn
vuoksi.
Haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta kuluneen vuoden aikana pystyttiin toteuttamaan
useita strategisesti merkittäviä toimia. Tappiollisista astia- ja rakennuskiviliiketoiminnoista luovuttiin. Vuoden vaihteessa käyttöönotettu uusi toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa aiempaa
tehokkaamman toiminnan yhtiön eri prosesseissa. Vuoden 2011 aikana toteutetuilla sopeuttamistoimilla tavoitellaan kaikkiaan noin kolme miljoonan euron rakenteellisia säästöjä vuodelle
2012.
Kasvutavoitteiden kannalta tärkeää saunaliiketoimintaa ja matalaenergiarakentamiseen soveltuvaan Tulikivi Green -tuotteistoa on pystytty kehittämään merkittävästi vuoden aikana.
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Tulikiven ytimessä on nyt yhtenäinen tuotteisto, tulisijoja, saunoja ja sisustuskiviä. Uudistunut yritysilme kuvastaa myös yrityksen ja sen tuotteiden uudistumista sekä niiden yhtenäistä linjaa.
Tuotteiston laajentamisen ohella jakeluverkostoa on laajennettu. Viennissä on avattu lukuisia uusia
jakelupisteitä ja käynnistetty maahantuonti sekä Tsekkiin että Slovakiaan. Kotimaassa Tulikivipisteiden määrää on kasvatettu. Tulikivi Oyj solmi 1.3.2012 voimaan astuvan ketjusopimuksen
Rautakesko Oy:n kanssa tulisijojen, kiukaiden, sisustustakkojen ja sisustuskivien jakelusta Suomessa.
Viime viikkojen kysyntä on syksyä parempi, mutta kysyntään liittyy edelleen erittäin paljon epävarmuustekijöitä. Tehdyt toimenpiteet myynnin edistämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi
mahdollistavat voitollisen tuloksen tavoittelemisen vuonna 2012."
Keskittyminen ydinliiketoimintoihin ja toimintojen sopeuttaminen
Kuluneella tilikaudella konsernin kulurakennetta kevennettiin karsimalla ydinliiketoimintoihin kuulumattomia osia ja sopeuttamalla henkilökunnan määrää.
Kesäkuussa päätettiin keskittyä ydinliiketoimintoihin. Konsernin ydinliiketoimintoja ovat jatkossa
tulisija-, sauna- ja sisustuskivituotteiden valmistaminen, tuotekonseptien kehittäminen sekä
markkinoiminen kuluttajille.
Tulikivi luopui astioiden valmistuksesta tilikauden lopussa sekä rakennuskiven tuottamisesta rakennuskivikohteisiin toimintojen tappiollisuuden takia. Tähän liittyen Taivassalon rakennuskiviliiketoiminta myytiin, ja luonnonkivituotteiden valmistus keskitettiin Espoon tehtaalle. Louhinnan konetöistä merkittävä osa ulkoistettiin. Näiden toimenpiteiden seurauksena konsernin henkilöstömäärä väheni 55 henkilöä, joista irtisanomisten seurauksena 43 henkilöä. Näiden järjestelyjen kuluvaikutus oli nettomäärältään 0,6 miljoonaa euroa. Järjestely pienentää vuosiliikevaihtoa jatkossa
vajaat kolme miljoonaa euroa.
Loppuvuodesta päädyttiin toimintojen sopeuttamiseen, kun tuotteiden myyntinäkymät päämarkkina-alueella vallitsevan talouskriisin takia huononivat. Yt-neuvottelujen tuloksena päädyttiin irtisanomaan 51 henkilöä. Lisäksi sovittiin mahdollisuudesta toteuttaa enintään 90 päivää kestäviä
lomautuksia vuoden 2012 aikana. Sopeuttamispäätöksen johdosta kirjattiin uudelleenjärjestelyvaraus, jonka johdosta tilikauden tulos heikkeni noin miljoona euroa.
Keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteiden johdosta konsernin kulurakenne vuonna 2012 on
huomattavasti kevyempi kuin päättyneellä tilikaudella. Tehdyillä toimenpiteillä tavoitellaan kaikkiaan noin kolmen miljoonan euron säästöjä vuodelle 2012
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Liikevaihto ja tulos
Viimeisen neljänneksen liikevaihto oli konsernissa 15,5 miljoonaa euroa (16,6 miljoonaa euroa loka-joulukuu 2010), liikevoitto -1,0 (0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,2 (0,7) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen tulosta rasitti toimintojen sopeuttamispäätöksen johdosta
kirjattu miljoonan euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus.
Konsernin liikevaihto vuonna 2011 oli 58,8 (55,9 miljoonaa euroa miljoonaa euroa vuonna 2010).
Tulisijat-segmentin liikevaihto oli 53,5 (50,8) miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin
liikevaihto 5,3 (5,1) miljoonaa euroa. Loppuvuodesta yleisen kuluttajaluottamuksen väheneminen
heikensi tuotteiden kysyntää, eikä liikevaihdossa saavutettu asetettua tavoitetta. Luonnonkivituotteet-segmentin liikevaihtoon sisältyy 0,4 miljoonaa euroa rakennuskiviliiketoiminnan vaihtoomaisuuden myymisestä muodostunutta liikevaihtoa. Muilta osin rakennuskiviliiketoimintakaupan
vaikutus vuoden 2011 liikevaihtoon oli -0,6 miljoonaa euroa. Luonnonkivituotteet-segmentin
vertailukelpoinen liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla.
Kotimaan liikevaihto oli 31,6 (29,2) miljoonaa euroa eli 53,7 (52,3) prosenttia. Viennin osuus liikevaihdosta oli 27,2 (26,7) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi, Ranska, Saksa,
Belgia ja Venäjä. Uunien ja verhouskivien liikevaihdot jäivät edellisen vuoden tasolle. Loppuvuodesta kysyntä heikkeni etenkin verhouskivissä.
Konsernin liiketulos oli -2,4 (-0,3) miljoonaa euroa. Tulisijat-segmentin liikevoitto oli 0,2 (2,2)
miljoonaa euroa ja luonnonkivituotteet-segmentin liiketulos -0,6 (-0,5) miljoonaa euroa ja segmenteille kohdistamattomien erien kulut -2,0 (-2,0) miljoonaa euroa. 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 luonnonkivituotteet-segmentille nettomääräisesti 0,2 miljoonaa euroa. Tilikauden liiketulokseen
vaikuttivat näiden kertaluonteisten kulujen lisäksi 0,8 miljoonan euron kulut, jotka muodostuivat
sähkökiukaiden lanseeraamisesta, kotimaan myyntiverkoston laajentamisesta, yritysilmeen uudistamisesta ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta.
Konsernin tulos ennen veroja oli -3,1 (-1,0) miljoonaa euroa ja laaja tulos -2,4 (-0,7) miljoonaa
euroa. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli -4,9 (-0,1) prosenttia. Osakekohtainen tulos oli
-0,07 (-0,02) euroa.
Rahoitus ja investoinnit
Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 1,4 (2,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma pieneni
tilikauden aikana 1,1 miljoonaa euroa ja oli 6,9 miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat 24,9 (25,3)
miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,7) miljoonaa euroa. Current ratio oli 1,5 (1,9).
Omavaraisuusaste oli 33,3 (37,0) prosenttia ja korollisten nettovelkojen suhde omaan pääomaan
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eli gearing 96,5 (68,1) prosenttia. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,51 (0,60) euroa. Konsernin
taseessa yhtiön omistuksessa tai hallinnassa olevat vuolukivivarannot on kirjattu hankintaarvostaan.
Katsauskauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat 6,8 (10,2) miljoonaa
euroa ja nostamattomien luottojen ja käyttämättömien tililuottolimiittien määrä 4,1 (2,5) miljoonaa euroa. Konsernin vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta 14,5 (13,9) miljoonaan euroon
sisältyy kovenanttiehtoja, jotka on sidottu konsernin omavaraisuuteen. Kaikki kovenanttiehdot
täyttyivät tilinpäätöspäivänä.
Konsernin tuotanto-, louhos- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 4,9 (3,4) miljoonaa euroa.
Tilikauden merkittävin investointi oli toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen. Siihen liittyvä uusi
toiminnanohjaus otettiin käyttöön 2.1.2012. Uuden järjestelmän myötä Tulikiven sisäiset prosessit eri tehtailla ja liiketoiminnoissa yhtenäistyvät. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa yhteistyökumppaniverkoston ja koko toimitusketjun paremman hallinnan. Muita merkittäviä investointeja olivat
tehtaiden korvausinvestoinnit ja louhosinvestoinnit.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 2,1 (2,2) miljoonaa euroa, ja niiden suhteellinen
osuus liikevaihdosta oli 3,8 (3,9) prosenttia. Kehitysmenoista aktivoitiin avustusten vähentämisen
jälkeen 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Tilikauden aikana tuotiin markkinoille oma sähkökiuasmallisto ja
käynnistettiin puukiuasmalliston kehittäminen. Tulisijauutuuksina markkinoille tuotiin uudenlaista
tulisijasukupolvea edustava Suvas-takka sekä kuvioidut keramiikka-päällysteet uuneihin. Greentuotteiden kehittäminen on jatkunut edelleen. Green-tuotteiden avulla Tulikivi pyrkii osaltaan vastaamaan tulevien rakennusten energiatehokkuus- ja ekologisuusvaatimuksiin.
Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 427 (404) henkilöä. Keskimääräinen
henkilömäärä on laskettu työssäoloajalta, jolloin lomautusten vaikutus on otettu huomioon. Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 436 (497) henkilöä. Näistä tulisijat-segmentillä oli 389
(426) henkilöä, luonnonkivituotteet-segmentillä 24 (48) henkilöä ja segmenteille kohdistamattomissa toiminnoissa 23 (23) henkilöä. Henkilöstömäärä väheni tilikauden aikana keskittämistoimenpiteiden seurauksena 55 henkilöllä ja vähenee joulukuussa päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden seurauksena vuonna 2012 vielä 51 henkilöllä.
Työsuhteista 98,5 prosenttia oli pysyviä ja 1,5 prosenttia määräaikaisia. Tilikaudella muodostui
palkka- ja palkkiokuluja yhteensä 17,4 (15,7) miljoonaa euroa. Tilikauden palkkalukuun sisältyy
uudelleenjärjestelykuluja 0,9 miljoonaa euroa.
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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 2011 tulos
ei oikeuta tulospalkkioon. Henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella suoritettavien tulospalkkioiden kustannusvaikutus oli tilikaudelta 0,1 (0,1) miljoonaa euroa.
Työturvallisuustilanne on ollut hyvä. Työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden oli 34
(30).
Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Osingonjako
Tulikivi Oyj:n 14.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,0250 euroa/Aosake ja 0,0233 euroa/K-osake. Osinkojen maksupäivä oli 28.4.2011.
Hallintoelimet
Emoyhtiön ja liiketoimintaa harjoittavien kotimaisten tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi valittiin
Juhani Erma, 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 vastaten 0,3 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä. Omia osakkeita ei
hankittu eikä luovutettu tilikauden aikana.
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Toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit
Konsernin toimintaa 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 markkinaaseman 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 riskit, 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.
Kuluneen tilikauden kuluessa toteutettiin kannattavuuden parantamiseksi toimenpiteitä, joiden
avulla konsernin kulurakenne kevenee merkittävästi. Lisäksi jatkettiin muita kehityshankkeita riskienhallinnan parantamiseksi. Näiden tuloksena markkinoille tuotiin uusia, perustuotteita täydentäviä tuoteryhmiä. Tuotteiston laajentamisen ohella jakeluverkostoa on laajennettu sekä kotimaassa että viennissä.
Euroalueen kriisin mahdollisesti aiheuttama voimakas taantuma voi heikentää yhtiön tuotteiden
kysyntää, kannattavuutta ja omavaraisuutta. Yhtiön taseen omaisuuseriin sisältyy liikearvoja, joiden arvo perustuu johdon arvioihin. Jos nämä arviot eivät toteudu, on mahdollista, että arvonalentumistestausten yhteydessä joudutaan kirjaamaan arvonalentumistappiota. Heikentynyt
kannattavuus ja omavaraisuusasteen lasku voivat aiheuttaa yhtiön rahoitusaseman heikkenemisen.
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.
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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
Konsernin uusi toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön 2.1.2012. Käyttöönotto on edennyt
suunnitelmien mukaisesti.
Tulikivi Oyj solmi Rautakesko Oy:n kanssa 1.3.2012 voimaantulevan ketjusopimuksen tulisijojen,
kiukaiden, sisustustakkojen ja sisustuskivien jakelusta Suomessa. Tämä vahvistaa tulisijojen myyntikanavaa entisestään ja luo edellytykset kiukaiden ja sisustuskivien tehokkaalle jakelulle kotimaan
markkinoilla.
Tulevaisuuden näkymät
Kuluttajaluottamuksen voimakas heikentyminen on päämarkkina-alueilla pysähtynyt ja kysyntä on
ollut viime viikkoina syksyä paremmalla tasolla, joskin näkymät ovat edelleenkin epävarmat.
Vuoden 2012 liikevaihdon ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Yhtiö on toteuttanut keskittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, jotka tuovat merkittäviä säästöjä ja kääntävät liiketuloksen
voitolliseksi.
Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 5,7 (6,3) miljoonaa euroa, josta osa koskee loppuvuoden
toimituksia.
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 6 377 tuhatta euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinkoa ei jaeta.
Segmenttiraportointi
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Konsernin toimintasegmentit ovat tulisijat-segmentti ja luonnonkivituotteet-segmentti. Tulisijatsegmenttiin kuuluvat vuolukiviset ja keraamiset Tulikivi- ja Kermansavi-tuotemerkeillä myytävät
uunit, niiden oheistuotteet ja kamiinoiden verhouskivet sekä 31.12.2011 saakka astiat. Luonnonkivituotteet-segmenttiin kuuluvat kotien sisustuskivituotteet ja 30.6.2011 saakka kivitoimitukset
rakennuskohteisiin. Segmenteille kohdistamattomista kuluista muodostuu segmenttiraportoinnissa Muut erät. Segmenteille kohdistamattomia kuluja ovat mm. konsernihallinnon kulut ja taloushallinnon kulut, sekä lisäksi rahoituskulut ja verot.
01.01.2012 alkaen luonnonkivisegmenttiä kutsutaan sisustuskivisegmentiksi.
Strategia
Konsernin strategia kattaa keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoteen 2016 saakka. Strategian mukaan yrityksen orgaaninen kasvutavoite on lähivuosina yli 10 prosenttia vuodessa. Tavoitteena on myös saavuttaa seuraavan viiden vuoden kuluessa 10 prosentin taso liiketuloksessa. Oman pääoman tuottotavoitteena on ylittää 20 prosentin taso. Strategiaa tukevat yritysostot ovat mahdollisia.
Selvitys hallinto-ja ohjausjärjestelmästä
Tulikivi Oyj antaa selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2011 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 2011 LYHENNELMÄ
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
Me

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen
muutos
Valmistus omaan käyttöön

1-12/
2011

1-12/
2010

58,8
1,0

55,9
0,7

-0,5
0,8

0,8
0,4

Aineiden ja tarvikkeiden
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Muu- 10-12/ 10-12/
tos,
2011
2010
%
5,2
15,5
16,6
0,1
0,2
0,0
0,3

0,6
0,2

Muutos,
%
-6,6
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käyttö
Ulkopuoliset palvelut
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

12,2
9,0

11,5
9,2

3,1
2,5

3,5
2,9

22,5
4,2
14,5

19,7
4,7
12,8

6,7
1,0
3,6

5,7
1,2
3,4

Liiketulos
%:a liikevaihdosta
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyhtiön
tuloksesta

-2,4
-4,1
0,2
-0,9

-0,3
-0,5
0,2
-1,0

-1,0
-6,5
0,1
-0,2

0,8
4,8
0,1
-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Tulos ennen veroja
%:a liikevaihdosta
Tuloverot

-3,1
-5,3
0,7

-1,0
-1,8
0,2

-210,0

-1,2
-7,7
0,2

0,7
4,2
-0,2

-271,4

Tilikauden tulos

-2,4

-0,8

-200,0

-1,0

0,4

-350,0

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

-2,4

-0,7

-242,9

-1,0

0,5

-0,07

-0,02

-250,0

-0,03

0,01

Muut laajan tuloksen erät
Koronvaihtosopimukset
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos
yhteensä
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (EUR)
laimentamaton ja
laimennettu
KONSERNITASE
Me
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet
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-700,0

12/11

12/10

1,0

1,0

-225,0

-280,0

-400,0
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Rakennukset
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Konserniliikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Sijoituskiinteistöt
Myytävissä olevat sijoitukset
Saamiset
Muut saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset
Kauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset
Muut saamiset
Rahavarat
Lyhytaikaiset varat yhteensä
Varat yhteensä
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Omat osakkeet
Muuntoerot
Arvonmuutosrahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Varaukset
Rahoitusvelat
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
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6,5
5,4
1,4

7,0
6,5
1,3

4,2
12,6
0,2
0,1

4,2
10,8
0,2
0,1

0,2
2,0
33,6

1,6
32,7

10,7
4,3

10,9
5,1

0,1
1,1
6,8
23,0
56,6

0,9
10,2
27,1
59,8

6,3

6,3

-0,1
0,0
-0,1
7,4
5,3
18,8

-0,1
0,0
-0,1
7,4
8,7
22,1

1,4
1,3
19,0
0,2
21,9

1,6
1,0
20,4
0,1
23,1

9,1

9,6
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Lyhytaikaiset varaukset
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
Velat yhteensä
Oma pääoma ja velat yhteensä

0,9
5,9
15,9
37,8
56,6

0,1
4,9
14,6
37,7
59,8

1-12/
2011

1-12/
2010

-2,4

-0,8

3,5
0,1
1,1

4,7
0,5
-0,9

-0,9
1,4

-0,6
2,9

-4,7

-3,2

1,1
-3,6

0,2
-3,0

Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Voitonjako ja omat osakkeet
Rahoituksen nettorahavirta

5,5
-5,9
-0,9
-1,3

8,0
-7,4
-0,9
-0,3

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

-3,4
10,2
6,8

-0,4
10,6
10,2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
Me
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity
maksutapahtumaa
Korkokulut ja –tuotot ja verot
Käyttöpääoman muutos
Maksetut ja saadut korot
ja maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Investointeihin saadut avustukset
ja hyödykkeiden myynti
Investointien nettorahavirta

LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
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Me
Osakepääoma

Oma pääoma
1.1.2010
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Liiketoimet
omistajien kanssa
Voitonjako
Rahastosiirto
Oma pääoma
31.12.2010
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Liiketoimet
omistajien kanssa
Voitonjako
Oma pääoma
31.12.2011

Yli- Sijoitetun
kurssi- vapaan
rahasoman
to pääoman
rahasto

6,3

6,3

6,3

SEGMENTTI-INFORMAATIO
Toimintasegmentit
Me
Liikevaihto
Tulisijat
Luonnonkivituotteet
Muut erät
Liikevoitto/-tappio
Tulisijat
Luonnonkivituotteet
Muut erät

Arvon- Omat Muuntomuutos- osakerot
rahasto
keet

7,4

-0,1

-7,4

7,4

0,0

7,4

-0,1

7,4

-0,1

01-12/
2011
58,8
53,5
5,3
-

1-12/
2010
55,9
50,8
5,1
-

-2,4
0,2
-0,6
-2,0

-0,3
2,2
-0,5
-2,0
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-0,1

-0,1

-0,1

Kert.
Oma
voitto- pääoma
varat
yht.

-0,1

10,4

23,8

0,1

-0,8

-0,7

-0,9

-0,9

8,7

22,1

-2,4

-2,4

-0,9

-0,9

5,3

18,8

0,0

0,0
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SEGMENTTI-INFORMAATIO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q4/
2011

Q3/ Q2/ Q1/ Q4/ Q3/
2011 2011 2011 2010 2010

Q2/
2010

Q1/
2010

Liikevaihto
Tulisijat
Luonnonkivituotteet
Muut erät

15,5
14,4
1,1

15,1 15,6 12,6 16,6 13,9
14,2 13,5 11,4 15,6 12,8
0,9
2,1
1,2
1,1
1,1
-

14,7
13,0
1,7
-

10,7
9,5
1,2
-

Liikevoitto/-tappio
Tulisijat
Luonnonkivituotteet
Muut erät

-1,0
-0,4
-0,1
-0,6

0,5
1,2
-0,2
-0,5

0,4
0,8
0,1
-0,5

-1,7
-1,1
-0,2
-0,4

Liiketoiminta-alueet

SEGMENTTIEN VARAT JA VELAT 31.12.2011
Tulisijat
Segmentin varat
Segmentin velat
Investoinnit (netto)
Poistot ja arvonalennukset

-0,3
0,3
-0,1
-0,5

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

0,8
0,2
1,6 0,9
-0,2 -0,2
-0,6 -0,5

42,5
9,7
2,7

Luonnonkivituotteet
2,9
0,7
0,0

Muut
erät
11,2
27,3
1,8

3,7

0,1

0,4

Yhteensä
56,6
37,7
4,5
4,2

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen oma pääoma,
euro
Oman pääoman tuotto, %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Current ratio
Bruttoinvestoinnit,

1-12/11
-0,07
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1-12/10 10-12/11
-0,02
-0,03

10-12/10
0,01

0,51
-11,9

0,60
-3,6

0,51
-0,2

0,60
7,6

-4,8
33,3
96,5
1,5

-0,1
37,0
68,1
1,9

-8,6

7,3

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
10.2.2012 klo 14.50
14 (20)
milj. euroa
Bruttoinvestoinnit, %/lv
Tutkimus- ja kehitysmenot,
milj. euroa
%/liikevaihto
Tilauskanta (31.12.),
milj. euroa
Henkilöstö keskimäärin
Osakkeen kurssikehitys,
euro
Alin kurssi
Ylin kurssi
Keskikurssi
Päätöskurssi

4,9
8,3

3,4
6,0

2,1
3,8

2,2
3,9

5,7
427

6,3
404

0,61
1,40
1,00
0,63

1,07
1,79
1,31
1,16

Markkina-arvo kauden lopussa,
1000 e
23322,5
42942,9
(olettaen K-osakkeen markkina-arvoksi saman kuin A-osakkeella)
Osakkeiden vaihto,
(1000 kpl)
3848,7
4647,2
Osakkeiden vaihto,
%/A-osakkeet
14,0
16,9
Osakkeiden lukumäärä
keskimäärin
37019770 37019770
Osakkeiden lukumäärä 31.12.
37019770 37019770

37019770 37019770
37019770 37019770

Konsernin taseesssa yhtiön omistuksessa tai hallinnassa olevat vuolukivivarannot on kirjattu hankinta-arvostaan.
LIITETIEDOT
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti.
Tulikivi on soveltunut tilinpäätöstiedotteessa samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä
kuin vuositilinpäätöksessä 2010. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2010 vuosikertomuksen sivulta 76. Konsernissa on katsauskaudella pidennetty uuden louhosalueen teiden ja
patojen poistoaika viidestä vuodesta viiteentoista vuoteen, joka vastaa paremmin louhoksen käyttöaikaa. Lisäksi on pidennetty yhden tuotantolinjan taloudellista vaikutusaikaa vastaamaan kyseisen tuotantolinjan käyttöaikaa. Nämä muutokset pienensivät katsauskauden poistoja 0,1 miljoo-
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naa euroa aikaisempien poistoaikojen perusteella tehtyihin poistoihin verrattuna. Tulikivi on ottanut 1.1.2011 alkaen käyttöön seuraavat uudet/uudistetut standardit:
- Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä: Uudistettu standardi selventää
lähipiirin määrittelyä lähipiirisuhteen tunnistamisen helpottamiseksi, erityisesti huomattavan vaikutusvallan ja yhteisen määräysvallan tapauksissa. Tietyt julkiseen valtaan sidoksissa olevia yhteisöjä koskevat liitetietovaatimukset ovat muuttuneet.
- Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa – liikkeeseen laskettujen oikeuksien
luokittelu. Muutos liittyy muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien osakkeita
koskevien optioiden, merkintäoikeuksien tai muiden oikeuksien liikkeeseenlaskun kirjanpitokäsittelyyn (luokitteluun).
- Muutokset IFRIC 14:ään IAS 19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja,

vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys - Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut: Muutettu tulkinta sallii tiettyjen vapaaehtoisten etukäteen suoritettujen vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvien maksujen merkitsemisen
varoiksi taseeseen.
- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla: Tulkinta selventää kirjanpitokäsittelyä tapauksessa, jossa yritys neuvottelee rahoitusvelan ehdot uudelleen ja
neuvottelun tuloksena laskee liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja velkojalleen kuolettaakseen rahoitusvelan joko osittain tai kokonaan.
- IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2010):
Annual Improvements -menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset
muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Hankkeeseen kuuluvat muutokset koskevat yhteensä seitsemää standardia. Muutosten vaikutukset vaihtelevat
standardeittain, mutta eivät ole merkittäviä.
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 laatimishetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten velkojen raportointiin sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Arvioita on käytetty mm. määriteltäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisten ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia ja liikearvon alentumista.
Tuloverot
Me
Tilikauden ja aikaisempien
tilikausien verot
Laskennalliset verot
Yhteensä
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1-12/11

1-12/10

0,0
0,7
0,7

0,0
0,2
0,2
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Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Me
12/2011
12/2010
Rahalaitoslainat ja muut pitkäaikaiset velat ja
velkojen takaukset, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä ja pantteja
25,9
25,6
Annetut kiinnitykset ja pantit
27,2
29,6
Muut omasta puolesta annetut
kiinnitykset ja pantit
0,8
1,0
Vuokravastuut
Maksettavat vuokravastuut 2012
1,3
1,1
Myöhemmin maksettavat vuokravastuut
0,6
0,9
Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset
nimellisarvo
3,2
5,8
käypä arvo
-0,1
-0,1
Valuuttatermiinit
nimellisarvo
0,1
0,1
käypä arvo
0,0
0,0
Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto
tai tappio sopimuksen sulkemisesta.
Varaukset
Me
Varaus 1.1.2011
Varausten lisäys
Diskonttauksen vaikutus
Varausten käyttö
Varaukset 31.12.2011

Ympäristövaraukset

Takuuvaraukset

0,6
0,0
-0,0

0,4
0,1

Uudelleenjärjestelyvaraukset
0,1
1,5

0,1
0,4

-0,4
1,2

0,6

Ympäristö- ja takuuvaraukset ovat pitkäaikaisia varauksia. Uudelleenjärjestelyvarauksesta 0,9
miljoonaa euroa kuuluu lyhytaikaisiin ja 0,3 miljoonaa euroa pitkäaikaisiin varauksiin.
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 maisemointi-
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velvoitteista, 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 varausta, koska tämän
maisemointityön ei odoteta lisäävän normaalin louhostoiminnan kustannuksia. Ympäristövarauksen määrä ennen diskonttausta on 1,0 (0,9) miljoonaa euroa. Nykyarvon määrittämisessä käytetty diskonttaustekijä on 4 (4) prosenttia.
Takuuvaraus
Konserni antaa tietyille tuotteilleen viiden vuoden takuun. Takuun aikana tuotteissa havaitut takuuehtojen mukaiset viat korjataan yrityksen kustannuksella.
Uudelleenjärjestelyvaraus
Uudelleenjärjestelyvaraus käsittää vuonna 2011 käytyjen yt-neuvottelujen pohjalta päätetyistä
irtisanomisista johtuvat korvaukset sekä toimitilojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat arvionmukaiset kulut.
Erittely aineellisten hyödykkeiden muutoksista
12/11
1,7
-0,3
1,4

12/10
1,7
0,0
1,7

Erittely aineettomien hyödykkeiden muutoksista
12/11
Hankintamenot
3,1
Luovutustulot
-0,0
Yhteensä
3,1

12/10
1,2
0,0
1,2

Hankintamenot
Luovutustulot
Yhteensä

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden, aineettomien hyödykkeiden tai muiden omaisuuserien
arvonalentumiset
Suoritettujen arvonalentumistestausten mukaan ei ollut tarvetta kirjata arvonalentumisia.
Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
Osakkeita,
kpl
K-osakkeet (10 ääntä)
A-osakkeet (1 ääni)
Yhteensä 31.12.2011

9 540 000
27 603 970
37 143 970
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Osuus,
%
osakkeista
25,7
74,3
100,0

Osuus,
%
äänistä
77,6
22,4
100,0

Osuus,
euroa
osakepääomasta
1 621 800
4 692 675
6 314 475
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Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta 0,0017 euroa suurempi osinko kuin Kosakkeille. 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 4,5
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 2012 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. Valtuutus osakkeiden hankintaan on voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
Yhtiön hallussa oli tilikauden 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
Myynnit osakkuusyhtiölle
Tavaroiden ja palveluiden
ostot osakkuusyhtiöiltä
Käyttöomaisuusostot osakkuusyhtiöiltä

12/11
6

12/10
6

310
115

240

Avoimena olevat velat osakkuusyhtiöille

263
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Vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta

108

111

Tavaroiden ja palvelujen myynnit
lähipiirin kuuluville

2

2

Avoimet saatavat lähipiiriin kuuluvilta

1

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 139 (132) tuhannen euron suuruinen vuokra katsauskaudella. Vuokra
vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiö on myynyt palveluja säätiölle 9 (10) tuhannen euron arvosta ja
vuokrannut maa-alueita 2 (2) tuhannen euron arvosta. Yhtiöllä oli avoimia saatavia Säätiöltä 2
(9) tuhatta euroa tilinpäätöspäivänä.
Johdon työsuhde-etuudet
Hallituksen ja toimitusjohtajan
palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Työsuhteen päättymisen jälkeiset
etuudet

12/11

12/10

446

421

51

63

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2011
Osakkaan nimi
Vauhkonen Reijo
Vauhkonen Heikki
Elo Eliisa
Virtaala Matti
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen
Mutanen Susanna
Vauhkonen Mikko
Paatero Ilkka
Nuutinen Tarja

Tulikivi Oyj, FI-83900 Juuka puh. 043 063 100 fax 0206 050 701
etunimi.sukunimi@tulikivi.fi www.tulikivi.com
VAT-tunniste FI 03500801, Y-tunnus 0350080-1 Kotipaikka Juuka

Osakkeet

Osuus
äänivallasta

4 191 827
3 020 953
2 957 020
2 436 116

24,3 %
24,1 %
5,9 %
12,6 %

1 902 380
1 643 800
769 310
718 430
674 540

1,5 %
7,2 %
3,5 %
0,6 %
3,5 %
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Erikoissijoitusrahasto Phoebus
Muut osakkaat

585 690
18 243 904

0,5 %
16,3 %

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.
Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Stone Pole Oy, Leppävirran Matkailukeskus Oy (18.11.2011
saakka) 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
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