Tilinpäätöstiedote 1-12/2015

1 (15)
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2015

Tulikivi Oyj
Tilinpäätöstiedote 1-12/2015: Liikevaihto edelleen alhainen, toiminnan tehostaminen etenee
suunnitelman mukaan
5.2.2016 klo 13.00
- Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 9,0 Me (10,7 Me 10-12/2014),
liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (-0,2) Me ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,5) Me.
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja neljännellä vuosineljänneksellä oli 0,1 (0,0) Me.
- Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 32,0 Me (39,3 Me 1-12/2014), liiketulos -2,9
(-2,4) Me, ja tulos ennen veroja -3,9 (-3,3) Me. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja vuonna
2015 oli -2,2 (-1,0) Me.
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella 0,8 (-2,1) Me.
- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,9 (4,2) Me.
- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja
liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisestä vuodesta.

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:
Tulikivi-tuotteiden kysyntä oli viimeisellä vuosineljänneksellä hieman ennakoitua alhaisempi, mutta
kysyntä säilyi aiemman kaltaisena.
Suomessa talotehdasyhteistyön syventymisen ansiosta tulisijojen toimitukset uudisrakennusmarkkinaan ovat kasvaneet vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.
Vaikea markkinatilanne on johtunut pientalojen rakentamisen vähyydestä, matalasta lämmitysenergian hintatasosta ja kuluttajien epävarmuudesta hankintapäätöksissä.
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Suomessa pientalorakentamisen on arvioitu kääntyneen kasvuun, mutta pysyvämmästä muutoksesta ei ole vielä varmuutta.
Keski-Euroopan päämarkkinoilla Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne parantui toisella vuosipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna. Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto Saksan ja Ranskan tulisijaviennistä oli edellisen vuoden tasolla. Merkittävin liikevaihdon lasku syntyi Venäjällä, jossa liikevaihto oli edellistä vuotta alhaisempi vaikean taloustilanteen vuoksi. Tulikiven oman Moskovan toimipisteen myynti on kehittynyt hyvin ja pienentänyt Venäjän liikevaihtoon muutoin syntyvää jäämää.
Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön sisään tullut tilausvirta oli 8,2 (9,3) miljoonaa euroa. Suomen tilausvirta oli edellisvuotta alhaisempi saneerausmarkkinan heikosta kysynnästä johtuen.
Viennissä tilausvirta laski Venäjältä ja Belgiasta.
Yhtiön tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,9 (4,2) miljoonaa euroa.
Liikevaihdon laskun vuoksi yhtiö jatkoi toiminnan tehostamista. Kiinteissä kuluissa saavutettiin 2,3
miljoonan euron, eli noin 20 prosentin, säästöt vuoden 2014 tasosta.
Tehtyjen sopeutustoimien ansiosta neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus parani
edellisestä vuodesta ja liiketoiminnan rahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa positiivinen. Vaikka toimintaympäristö säilynee haasteellisena edelleen vuonna 2016, liikevaihdon laskun arvioidaan pysähtyvän myynnin tehostamistoimien ansiosta. Kannattavuuden arvioidaan paranevan vuonna 2016 rakenteellisten säästöjen ja tuotannon tehostamistoimien ansiosta.
Tilinpäätös 1-12/2015
Toimintaympäristö
Vähäinen pientalo- ja korjausrakentaminen sekä heikko kuluttajaluottamus heikensivät tulisijojen
kysyntää kotimaassa. EU-alueella pientalojen aloitukset ovat kääntyneet kasvuun, mikä osaltaan
tukee tulisijamarkkinan kehitystä lähitulevaisuudessa. Venäjällä Tulikivi-tuotteiden kysyntä on alhainen johtuen talouden epävarmasta tilanteesta.
Liikevaihto ja tulos
Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 9,0 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa 10-12/2014), liiketulos 0,1 (-0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,5)
miljoonaa euroa. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja oli 0,1 (0,0) miljoonaa euroa.
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Tulikivi Oyj:n liikevaihto jäi neljännellä vuosineljänneksellä alhaiseksi johtuen vaikeasta markkinatilanteesta.
Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 32,0 miljoonaa euroa (39,3 Me 1-12/2014), liiketulos -2,9 (-2,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,9 (-3,3) miljoonaa euroa. Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja oli vuonna 2015 -2,2 (-1,0) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos tilikaudella oli -0,06 (-0,04) euroa.
Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,9 (4,2) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,2 (9,3) miljoonaa euroa.
Kotimaan osuus liikevaihdosta oli tilikaudella 15,1 (17,9) miljoonaa euroa eli 47,2 (45,6) prosenttia. Viennin liikevaihto oli 16,9 (21,4) miljoonaa euroa. Suurimmat vientimaat olivat Ruotsi,
Ranska, Saksa, Venäjä ja Tanska.
Tulikivi on solminut useita yhteistyösopimuksia tulisijatoimituksista taloteollisuusyritysten kanssa.
Uudistettu keraaminen tulisijamallisto on saanut hyvän vastaanoton. Uudenlaista muotoilua edustavien saunan kiukaiden liikevaihto kehittyi myönteisesti Suomessa vuositasolla.
Tulosparannusohjelma
Tulikivi julkisti 8.8.2013 pörssitiedotteessaan tulosparannusohjelman, jonka tavoitteena on vuotuisen liiketuloksen, ennen kertaluonteisia kuluja, nostaminen 7 miljoonalla eurolla vuoden 2015
loppuun mennessä vuodesta 2013. Suunnitelmat pitävät sisällään tuotannon rationalisointia, kululeikkauksia sekä myynnin tehostamista.
Tulosparannusohjelmassa yhtiö on toteuttanut vuosina 2014 ja 2015 yhteensä 5 miljoonan euron
kiinteiden kulujen leikkaukset. Tämän lisäksi on toteutettu tuotannon rationalisointitoimenpiteitä,
keskittämällä vuolukiviuunituotanto sekä uudistamalla keraaminen mallisto. Tulosparannusohjelman mukaisia hyötyjä tuotannon uudelleenorganisoinnista ei saavutettu johtuen liikevaihdon laskusta. Heikosta markkinatilanteesta johtuen tulosparannusohjelman osana olevia myynnin kasvutavoitteita ei saavutettu.
Tulosparannusohjelma aiheutti vuodelle 2013 2,9 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, ja vuodelle 2014 1,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Tilikaudelle aiheutui tulosparannusohjelmasta noin 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Vuodelle 2016 ei arvioida enää aiheutuvan
kertaluonteisia kuluja.
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Parantaakseen kannattavuutta yhtiö jatkaa toiminnan tehostamista tavoitteena 1,0 miljoonan euron kiinteiden kulujen säästöt vuonna 2016. Lisäksi tavoitteena on vapauttaa käyttöpääomaa 1,0
miljoonaa euroa pienentämällä varastoja vuonna 2016.
Rahoitus
Liiketoiminnan nettorahavirta oli tilikaudella 0,8 (-2,1) Me. Käyttöpääomaa vapautui tilikauden aikana 1,8 (-2,1) miljoonaa euroa. Varastoja pienennettiin toimintaa tehostamalla tilikaudella 1,4 miljoonaa euroa. Käyttöpääoma oli tilikauden lopussa 5,5 (7,3) miljoonaa euroa.
Tilikaudella lyhennettiin lainoja 2,2 miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 17,8
(20,0) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat tilikaudella 1,0 (0,9) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 36,9 (39,0) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde omaan
pääomaan eli gearing oli 113,4 (89,8) prosenttia. Current ratio oli 1,7 (1,6), ja osakekohtainen oma
pääoma oli 0,24 (0,30) euroa. Tilikauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit varat olivat
1,4 (3,7) miljoonaa euroa.
Tulikivi allekirjoitti 11.12.2015 rahoittajien kanssa rahoitussopimuksen, jossa sovittiin yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2016 - 2018 rahoittajien vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista lisävakuuksista ja kovenanteista. Järjestelystä aiheutui noin 0,15 miljoonan euron kertaluonteinen kulu viimeiselle vuosineljännekselle 2015. Rahoittajilta saatiin samalla vapautus lainojen kovenanttiehdoista tilanteessa 31.12.2015. Rahoitussopimus sisältää käyttökate-, omavaraisuusaste- ja velat/käyttökate-kovenantit. Yhtiön johdon arvion mukaan yhtiö täyttää nämä kovenantit
vuonna 2016. Lainojen keskikorko säilyi samalla tasolla.
Investoinnit ja tuotekehitys
Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 1,1 (2,4) miljoonaa euroa.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 1,0 (1,4) miljoonaa euroa eli 3,1 (3,5) prosenttia
liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,3 (0,3) miljoonaa euroa. Tuotekehityksessä panostetaan uuden vuolukiviuunimalliston kehitystyöhön, jossa hyödynnetään vuolukiven vahvuudet tulisija- ja sisustusmateriaalina.
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Henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 219 (249) henkilöä. Tilikaudella palkkaja palkkiokulut olivat yhteensä 9,4 (11,2) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrää sopeutetaan lomautuksin kysynnän mukaisesti. Määrä-aikaisten lomautusten lisäksi yhtiössä on toistaiseksi lomautettuina 6 toimihenkilöä. Tilikauden palkat sisälsivät 0,3 (0,4) miljoonaa euroa kertaluonteisia
kuluja. Tulikivi-konsernissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä koko henkilöstölle. Tämän lisäksi
yhtiössä on käytössä vuonna 2013 käynnistetty optio-ohjelma johdolle. Vuodelle 2015 asetettua
käyttökatetavoitetta ei saavutettu, joten vuodelta 2015 ei maksettu tulospalkkiota eikä jaettu
optioita.
Varsinainen yhtiökokous
Tulikivi Oyj:n 13.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta
2014. Hallituksen jäseniksi valittiin Markku Rönkkö, Heikki Vauhkonen, Reijo Vauhkonen, Jyrki
Tähtinen ja Reijo Svanborg. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jyrki Tähtisen. 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 10 437 748 kappaletta
A-sarjan ja 1 536 500 kappaletta K-sarjan osakkeita.
Valtuutus sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla annilla edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista.
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 sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkkioita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Omat osakkeet
Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita katsauskauden aikana. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärä oli tilikauden päättyessä 124 200 A-osaketta, mikä vastaa
0,2 prosenttia osakepääomasta ja 0,1 prosenttia kokonaisäänimäärästä.
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Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
Emoyhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei
jaeta vuodelta 2015.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Konsernin keskeisin riski on liikevaihdon laskun mahdollinen jatkuminen päämarkkina-alueilla. Uudisrakentamisen ja saneeraushankkeiden kasvun viivästyminen vaikuttaa Tulikivi-tuotteiden kysyntään Suomessa. Keski-Euroopan ennakoitua hitaampi markkinoiden elpyminen ja Venäjän epävarma taloustilanne vaikuttaa myös Tulikivi-tuotteiden kysyntään.
Konsernin rahoitusaseman säilyttäminen nykyisellään ja rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen
edellyttävät kannattavuuden parantumista. Lainojen takaisinmaksu voi muodostaa ennakoitua
suuremman rasitteen yhtiön kassavirralle, mikäli yhtiön liiketoiminta ja toiminnan tulos eivät kehity
suunnitellusti.
Yhtiön valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Yhdysvaltain dollari ja Venäjän rupla.
Yhtiön kassavirroista noin 90 prosenttia on euromääräisiä, eli tältä osin yhtiön altistuminen valuuttariskeille on vähäistä. Valuuttojen heikentyminen voi vaikuttaa heikentävästi myyntikatteeseen.
Riskit on kuvattu yksityiskohtaisemmin yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksessa sivulla 84.
Tulevaisuuden näkymät
Vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla, ja liiketuloksen arvioidaan
paranevan edellisestä vuodesta.
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Liitetiedot
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Tulikivi on
noudattanut tilinpäätöstiedotteessa samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin tilinpäätöksessä 2014. Laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksen 2014 sivulla 88.

Johdannaissopimusten käypä arvo on tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu voitto
tai tappio sopimuksen sulkemisesta. Johdannaissopimukset ovat käyvän arvon hierarkiatasoa 2.
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkeisiin. Ne arvostetaan
hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää.

13 (15)
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2015

Osakepääoma
Osakepääoma osakelajeittain
Osakkeita,
kpl
K-osakkeet (10 ääntä)
A-osakkeet (1 ääni)
Yhteensä 31.12.2015

7 682 500
52 188 743
59 871 243

Osuus,
%
osakkeista
12,8
87,2
100,0

Osuus,
%
äänistä
59,5
40,5
100,0

Osuus,
euroa
osakepääomasta
810 255
5 504 220
6 314 475

Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yhtiöjärjestyksen 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 tilikauden päättyessä
124 200 A-osaketta.
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Lähipiiriliiketoimet (1000 euroa)
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Ostot osakkuusyhtiöltä
Vuokrattu tiloja lähipiiriin
kuuluvilta

1-12/15
18

1-12/14
96

-

9

Liiketoimet muun lähipiirin kanssa
Tulikivi Oyj on perustajana Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varastotiloja Suomen Kivitutkimussäätiöltä ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta rakennuksesta. Näistä tiloista on maksettu 48 (190) tuhannen euron suuruinen vuokra tilikaudella.
Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiön palvelu- ja maa-aluevuokraveloitukset säätiöltä olivat
16 (14) tuhatta euroa.
Johdon työsuhde-etuudet (1000 euroa)
1-12/15 1-12/14
Hallituksen ja toimitusjohtajan
palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

390

384

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2015
Osakkaan nimi
Vauhkonen Heikki
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Elo Eliisa
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Suomen Kulttuurirahasto
Toivanen Jouko
Mutanen Susanna
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Vauhkonen Mikko
Muut osakkaat

Osakkeet
6 932 590
4 545 454
3 720 562
3 108 536
2 813 948
2 258 181
2 012 558
1 643 800
1 515 151
761 310
30 559 153

Osuus
äänivallasta
45,9 %
3,5 %
2,9 %
5,7 %
2,2 %
2,5 %
2,3 %
6,8 %
1,2 %
3,4 %
23,7 %
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Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, AWL-Marmori Oy, Tulikivi U.S., Inc, OOO Tulikivi ja Tulikivi GmbH. Konserniyritys on lisäksi The New Alberene Stone Company, Inc., jolla ei ole enää liiketoimintaa.
TULIKIVI OYJ
Hallitus
Jakelu: Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tulikivi.com
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

