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OVK 1-3/2005:  
Uponorin kehitys vakaata liikevaihdon ja tuloksen supistumisesta 
huolimatta 
 
- Liikevaihto ja tulos supistuivat odotetusti rakennemuutoksen seurauksena 
- Jatkuvan toiminnan liikevaihto 222,2 (234,7) milj. euroa; vert.kelp. muutos 0,0 % 
- Liikevoitto 13,7 (15,8) milj. euroa, muutos -13,3%, vert. kelp -16,5 %  
- Liiketoiminnan rahavirta heikkeni -9,0 (-6,2) milj. euroon 
- Osakekohtainen tulos lähes ennallaan 0,13 (0,15) euroa 
- Sijoitetun pääoman tuotto 13,3 % (13,1 %); omavaraisuusaste 52,7 (44,8) % 
 
Vertailukelpoisista luvuista on oikaistu yritysmyynnit, rakennemuutoskulut ja 
valuuttakurssimuutosten vaikutus. Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2004 vastaavan 
jakson IFRS-yhteensopivia lukuja. 
 
 
Toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi katsauskautta: 
 
- Liikevaihtomme ja tuloksemme ovat kehittyneet pääosin suunnitelmien mukaisesti, 
vaikka jäävätkin vuoden 2004 vahvasta ensimmäisestä neljänneksestä. 
Rakennemuutoksen myötä olemme luopuneet monista liiketoiminnoista ja luoneet 
vahvan pohjan toiminnan kehittämiselle.  
 
- Konsernin rakennemuutos on lisännyt tehokkuuttamme, ja toiminnan kustannukset 
ovat pienentyneet kompensoiden suurelta osin muoviraaka-aineiden hintojen voimakasta 
nousua, joka käynnistyi vuoden 2004 puolivälissä. 
  
- Markkinanäkymät kokonaisuutena ja tulosohjauksemme säilyvät ennallaan, vaikka 
esimerkiksi Saksan rakennusmarkkinoiden näkymät ovat entistä epävarmemmat. 
 
 
Esitysaineisto ja puhelinkonferenssi: 
 
Osavuosikatsaukseen liittyvä esitysaineisto on tämän tiedotteen julkaisun jälkeen esillä os. 
http://www.uponor.com/sijoittajat , osiossa IR-aineisto. 
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille järjestetään tänään klo 17.00 Suomen 
aikaa (15.00 Lontoo, 10.00 New York). Siihen voi liittyä soittamalla 
äänitaajuuspuhelimella numeroon +358 (0)9 8248 4029, pin-koodi 2119. Soittajien tulee 
esittäytyä kysymyksiä tehdessään. 
 



Osavuosikatsaus 1-3/2005: 
 
 
Yhteenveto 
 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan markkinoilla ei viime vuoden lopun jälkeen ole 
tapahtunut yllättäviä muutoksia, vaan kysyntä on säilynyt pitkälti samankaltaisena kuin 
vuoden 2004 lopulla. Verrattaessa kehitystä vuoden takaiseen voidaan todeta, että 
kysyntä Saksassa on nyt ollut heikompaa kun taas Pohjois-Amerikassa 
asuinrakentaminen on pääosin jatkunut hyvin vilkkaana. Konsernin liikevaihto on 
kokonaisuudessaan kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. 
 
Uponorin joulukuussa 2003 julkaistu rakennemuutosohjelma on saatu päätökseen, ja 
lähiajan kehityksen painopiste on yhden yhtenäisen Uponorin rakentamisessa. 
Konserninlaajuisesti käynnissä olevat hankkeet prosessien yhtenäistämiseksi, 
toiminnanohjauksen uudistamiseksi ja yhtiöbrändin kehittämiseksi etenevät. Ne tukevat 
pyrkimyksiä tehokkuuden kasvattamiseen ja luovat pohjaa kannattavalle kasvulle. 
 
Uponor jatkaa määrätietoisesti perusstrategiansa toteuttamista. Lyhyen aikavälin 
tavoitteita ovat keskittyminen pääliiketoimintoihin ja niissä tarjolla olevien 
mahdollisuuksien täysimittainen hyödyntäminen muun muassa asentajille, 
suunnittelijoille ja tukkukaupalle suunnatun tuote- ja palvelutarjonnan monipuolisella 
kehittämisellä.  
 
IFRS-tilinpäätös 
 
Uponor-konsernin tilinpäätökset tehdään kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien 
mukaisesti tästä osavuosikatsauksesta alkaen. IFRS-siirtymään sovellettiin First-Time 
Adoption of IFRS -standardia, joka sallii tiettyjä siirtymävaiheen poikkeamia yksittäisten 
standardien takautuvaan soveltamiseen. Aiemmat tilinpäätökset ovat perustuneet 
suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön. 
 
Maaliskuun lopussa Uponor julkisti raportin, jossa selostettiin IFRS-standardien 
käyttöönoton keskeisimmät vaikutukset konsernin tilinpäätökseen sekä julkistettiin 
vuoden 2004 avaava IFRS-tase, vertailutiedot vuodesta 2004 vuosineljänneksittäin sekä 
IFRS-tilinpäätöksen laadintaperiaatteet. Raportti löytyy yhtiön www-sivuilta osoitteesta 
www.uponor.com.  
 
 
Liikevaihto 
 
Uponor-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
oli 222,2 (234,7) milj. euroa, eli 5,3 % vähemmän kuin vuoden 2004 ensimmäisen 



neljänneksen liikevaihto, johtuen pääasiassa rakennemuutokseen liittyneistä 
yritysmyynneistä ja liiketoiminnoista luopumisista. Valuuttakurssimuutosten vaikutus oli 
noin -1,1 milj. euroa. 
 
 
Liikevaihto segmenteittäin, tammi-maaliskuu: 
 
 
MEUR 1-3 2005 1-3 2004 Raportoitu 

muutos 
Vert.kelp. 

muutos 
Keski-Eurooppa 78,3 86,0 -9,0 % -4,0 %
Pohjoismaat 61,2 56,5 8,3 % 7,2 %
Muu Eurooppa 70,8 77,6 -8,8 % 0,0 %
Pohjois-Amerikka 33,0 33,9 -2,7 % 2,9 %
Pohjois-Amerikka (USD) 43,1 41,9 2,9 % 2,9 %
Muut 4,0 15,2
Eliminoinnit -25,1 -22,5
Yhteensä 222,2 246,7 -9,9 % 0,0 %
Jatkuvat toiminnot 222,2 234,7 -5,3 % 0,0 %
Lopetetut toiminnot 12,0
 
 
Jatkuvien toimintojen liikevaihdon kehitys oli suunnitelmien mukainen, mutta ei 
vertailukelpoisesti kasvanut vuoden 2004 vahvasta ensimmäisestä neljänneksestä. 
Vertailua vaikeuttavat muun muassa viime vuonna Saksassa kysyntää kasvattanut uudis- 
ja korjausrakentamiseen liittynyt verohoukutin sekä se, että Pohjois-Amerikassa 
toimituksia siirtyi vuodelle 2004 kovan kysynnän vuoksi. Kuluvana vuonna puolestaan 
vaikeat sääolot haittasivat rakennustoimintaa etenkin osissa Keski-Eurooppaa ja Pohjois-
Amerikkaa, joissa rakennushankkeita lykättiin säiden vuoksi myöhemmäksi. Myös 
pääsiäisen ajoittuminen tänä vuonna maaliskuulle vähensi tehollisten työpäivien määrää.  
 
Liiketoiminta kehittyi myönteisesti ja kasvua saavutettiin Pohjoismaissa ja Pohjois-
Amerikassa, kun taas Keski-Euroopassa myynti supistui. Muun Euroopan alueella 
myynti säilyi lähellä edellisvuoden tasoa. 
 
Pohjoismaissa kasvoi erityisesti käyttövesijärjestelmien myynti seurauksena onnistuneesta 
vuotamattomien asennusmenetelmien ja -järjestelmien markkinoinnista. Myös 
kunnallistekniikan myynti kasvoi. 
 
Pohjois-Amerikassa yhtiön päämerkin eli Uponor Wirsbon myynnin kasvu jatkui 
voimakkaana verrattuna vuoden 2004 ensimmäiseen neljännekseen. Alueorganisaation 
liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastui selvästi vuoden takaisesta, jolloin ensimmäisen 
neljänneksen myyntilukuihin sisältyi noin 5 milj. euron arvosta vuoden 2003 lopulta 
siirtyneitä toimituksia. Kasvun hidastumiseen vaikutti jonkin verran myös kahden 
tuotemerkin myynnin lopettaminen loppuvuonna 2004.  



 
Keski-Euroopassa vuoden ensimmäisen neljänneksen kysyntä oli Saksassa hiljaisempi 
kuin vuonna 2004, ja myynti supistui. Saksan naapurimaissa myynnin kasvu ylitti 
odotukset. 
 
 
Tulos ja kannattavuus 
 
Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 13,7 (15,8) milj. euroa, joka on 13,3 % vähemmän 
kuin vertailujaksolla.  
 
Vuoden 2004 toisella puoliskolla voimakkaasti kohonneiden raaka-aineiden hintojen 
seurauksena Uponor on toteuttanut hinnankorotuksia eri markkinoilla pääosin 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Niiden avulla pitkälti kompensoidaan raaka-
aineiden kustannustason nousu vuoden 2005 aikana.  
 
Pääosin Eurooppaan keskittyneen rakennemuutosohjelman seurauksena Uponorin 
kustannustehokkuus parani vuoden 2004 kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä. 
Tämä suotuisa kehitys on jatkunut kuluvana vuonna.  Pohjois-Amerikassa tuloskehitystä 
rasittivat tuotantokapasiteettiin ja kasvun tukemiseen tehdyt investoinnit, jotka eivät vielä 
tuottaneet tulosta.  
 
Liikevoitto segmenteittäin, tammi-maaliskuu: 
 
MEUR 1-3 2005 1-3 2004 Raportoitu 

muutos 
Vert.kelp. 

muutos 
Keski-Eurooppa 8,3 9,4 -11,7 % -15,3 %
Pohjoismaat 2,9 2,1 38,1 % 31,8 %
Muu Eurooppa 2,4 3,4 -29,4 % -40,0 %
Pohjois-Amerikka 2,4 3,9 -38,5 % -35,4 %
Pohjois-Amerikka (USD) 3,1 4,8 -35,4 % -35,4 %
Muut -0,6 -0,1
Eliminoinnit -1,7 -1,1
Yhteensä 13,7 17,6 -22,2 % -16,5 %
Jatkuvat toiminnot 13,7 15,8 -13,3 % -16,5 %
Lopetetut toiminnot 1,8
 
 
 
Konsernin tulos ennen veroja, 13,5 (13,9) milj. euroa, oli lähes viimevuotisella tasolla. 
Verojen määrä oli 4,2 (3,8) milj. euroa, ja veroaste 31 % (28 %).  
 
Tilikauden kokonaistulos oli 9,3 (11,3) milj. euroa, josta jatkuvan liiketoiminnan tulos oli 
9,3 (10,1) miljoonaa euroa.  
 



Osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,15) euroa osakkeelta, myös vaimennettuna. Myös oma 
pääoma osaketta kohti oli samaa tasoa kuin vertailujaksolla, eli 4,82 (4,85) euroa ja 
vaimennettuna 4,82 (4,84) euroa.  
 
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Konsernin investointien määrä säilyi vakaana ja verrattain alhaisella tasolla. 
Bruttoinvestointien määrä oli 7,9 (8,1) miljoonaa euroa, eli 3,6 (3,3) prosenttia 
liikevaihdosta.  
 
Konsernin omavaraisuusaste vahvistui jaksolla selvästi nousten 52,7 (44,8) prosenttiin 
samalla, kun velkaantuneisuus eli gearing laski 24,1:een (51,2). Velkaantumisasteen 
suuren muutoksen selittää edellisvuotta pienempi osinko sekä oman pääoman kasvu 
viime marraskuussa tehdyn kiinteistöliiketoiminnan myynnin johdosta. Korollisten 
nettovelkojen määrä, 86,2 miljoonaa euroa, on osingonmaksun vuoksi väliaikaisesti 
korkeampi kuin vuoden lopussa (31.12.2004: 33,6), mutta selvästi alempi kuin 
vertailujakson päättyessä (184,5). 
 
Sijoitetun pääoman tuotto eli ROI kohosi hienokseltaan ja oli 13,3 % (13,1 %), kun taas 
oman pääoman tuotto eli ROE painui 9,9 %:iin (11,6 %). 
 
Uponor Oyj allekirjoitti helmikuun lopussa sopimuksen syndikoidusta luotosta seitsemän 
kansainvälisen rahoituslaitoksen kanssa. Viiden vuoden rahoituslimiittisopimus on 
suuruudeltaan 120 miljoonaa euroa, ja se korvaa vuonna 2002 solmitun 130 milj. euron 
luottosopimuksen. Rahoitusmarkkinoiden suotuisan tilanteen vuoksi Uponor päätti uusia 
sopimuksen kaksi vuotta ennen entisen päättymistä.  
 
 
Katsauskauden tapahtumia  
 
Keski-Eurooppa 
Frankfurtissa järjestettiin 15.-19. maaliskuuta tärkeät kansainväliset LVI-alan ISH-
messut, joissa Uponor esitteli laajasti järjestelmätarjontaansa. Taloteknisten tuotteiden 
markkinointipanostuksia lisättiin erityisesti Tsekissä.  
 
Pohjoismaat 
Ruotsissa jatkettiin vuotamattomien putkiasennusten myynninedistämistä. Hankkeen 
avulla pyritään lisäämään muun muassa viranomaisten ja vakuutuslaitosten tietämystä 
asennusmenetelmien ja –järjestelmien merkityksestä kosteusvahinkojen torjunnassa. 
Asentajille suunnattiin uusia koulutusohjelmia, joiden hyväksytty suorittaminen luetaan 
osoitukseksi vaadittavasta erikoisosaamisesta.  
 



Asiakaspalvelun parantamiseksi ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi Ruotsissa 
käynnistettiin viime vuonna kahden kunnallisteknisiä tuotteita valmistavan yksikön 
yhdistäminen. Se saatiin valmiiksi katsauskauden aikana. 
 
Muu Eurooppa 
Englannissa tuotiin ensimmäisenä yhtiönä markkinoille uusi muovinen viemäriputki, joka 
kilpailee tehokkaasti perinteisiä putkimateriaaleja vastaan. Putki kestää 4 000 psi:n (n. 275 
barin) pistekuorman painepesun yhteydessä, mikä ylittää selvästi standardien asettaman 
rajan. 
 
Pohjois-Amerikka 
Kahden johtavan rakennusalan lehden myöntämät tunnustuspalkinnot toivat Uponor 
Wirsbo –tuotemerkille myönteistä julkisuutta. Katsauskauden aikana Uponor edistyi 
myös järjestelmätarjontansa soveltamisessa teolliseen asuintalotuotantoon. 
 
Massachusettsin osavaltio ilmoitti odotetusti myöntävänsä osavaltion hyväksynnän PEX-
putken käytölle asuinrakennusten käyttövesiasennuksissa. Vastaava osavaltiotason 
hyväksyntä puuttuu enää Kaliforniasta, jossa PEX-putkea saa käyttää useiden paikallisten 
hyväksyntöjen puitteissa.  
 
Muuta 
Ranskassa saatiin 31.3.2005 päätökseen kunnallisteknistä liiketoimintaa harjoittaneen 
Uponor Holding SA:n myynti 1.2.2005 julkistetun aiesopimuksen mukaisesti. Kauppa 
tuli takautuvasti voimaan vuoden alusta. Kaupalla ei ollut konsernille tulosvaikutusta.  
 
Myös Espanjassa ja Portugalissa käynnissä oleva kunnallisteknisen tuotannon ja myynnin 
lopetus on valmistumassa.  
 
Maaliskuun 14. päivänä Uponor myi kiinteistöyhtiö Asko Norge AS:n osakekannan 
norjalaiselle Skeidar Eijendom AS:lle. Kauppa, jonka velaton arvo oli noin 16,5 
miljoonaa euroa, astui voimaan taannehtivasti vuoden alusta. Yhtiön myynti oli osa 
Uponorin ohjelmaa irtautua ydinliiketoimintaan kuulumattomista osista. Viime vuoden 
lopulla Uponor luopui jo kaikista Suomessa sijaitsevista ydinliiketoimintaan 
kuulumattomista kiinteistöliiketoiminnoista. Myymättä on enää yksi suur-Tukholman 
alueella oleva liikekiinteistö. 
 
Maaliskuun lopussa luovuttiin kaasuputkiliiketoiminnasta Etelä-Amerikassa sulkemalla 
Buenos Airesin lähistöllä toimiva Uponor Aldyl SA:n tehdas, jonka palveluksessa oli 
noin 40 henkeä. Argentiinan yksikkö oli viimeinen toimiva osa konsernin 
ydinliiketoimintaan kuulumattomasta Municipal Americas -divisioonasta. 
 
 
 
 



Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilökunnan määrä oli katsauskaudella keskimäärin 4 320 (4 731), 
vähennystä 411 henkeä. Kauden lopussa palkkalistoilla oli 4 304 (4 745) työntekijää, 
vähennystä 441 henkeä. Vuoden lopusta henkilömäärä on laskenut 171:llä. Henkilöstön 
määrää ovat leikanneet lähinnä Ranskan kunnallisteknisen liiketoiminnan myynti (90 
henkeä) ja muut rakennemuutokseen vielä liittyneet toimenpiteet.  
 
Henkilöstön määrä on laskenut voimakkaimmin Keski-Euroopan ja Muun Euroopan 
alueella, kun taas Pohjois-Amerikassa se on kasvanut. 
 
Helmikuussa konsernissa käynnistettiin uudistettu keskijohdon koulutusohjelma, jolla 
pyritään tukemaan yhtiön strategian toteuttamista henkilöstön osaamista kehittämällä 
sekä vahvistamalla konsernin kansainvälisiä johtamisresursseja. Vuosien 2005-06 
tavoitteena on, että noin 100 uponorilaista suorittaa kyseisen ohjelman. 
 
 
Varsinainen yhtiökokous  
 
Uponorin varsinainen yhtiökokous pidettiin 15. maaliskuuta 2005 Helsingissä. 
Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2004 tilinpäätöksen ja 
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Vuoden 2004 osingoksi 
päätettiin 0,70 euroa/osake; osinko maksettiin 30.3.2005. 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Pekka Paasikivi 
(puheenjohtaja), Aimo Rajahalme (varapuheenjohtaja), Anne-Christine Silfverstolpe 
Nordin ja Rainer S. Simon. Pitkäaikainen hallituksen jäsen Matti Niemi ei enää asettunut 
ehdolle, ja hänen tilalleen valittiin uutena jäsenenä Metso Oyj:n toimitusjohtaja Jorma 
Eloranta. Hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi viitenä. 
 
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön kotipaikan Lahdesta Helsinkiin. Sen seurauksena 
vahvistettiin myös yhtiökokouskutsun toimittamista ja kokouspaikkaa koskevat 
muutokset. 
 
Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen osakepääoman alentamisesta omia 
osakkeita mitätöimällä sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden 
hankinnasta.  
 
 
 
 
 



Osakepääoma ja osakkeet 
 
Uponorin osakkeiden kappalemääräinen vaihto Helsingin pörssissä laski 9,3 (16,6) 
miljoonaan osakkeeseen, kun euromääräinen osakevaihto supistui 143,2 (230,5) milj. 
euroon. Osakekannan markkina-arvo kauden päättyessä oli 1,2 (0,9) mrd. euroa ja 
osakkeenomistajien määrä 6 003 (4 399).  
 
Uponor Oyj:n osakepääoma oli vuoden 2005 alussa 149 640 888 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 74 820 444. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa. Maaliskuussa pidetty 
varsinainen yhtiökokous päätti alentaa osakepääomaa 874 000 eurolla mitätöimällä 
437 000 omaa osaketta. Mitätöinti tapahtui 23.3., minkä jälkeen yhtiön osakepääoma oli 
148 766 888 euroa ja osakkeiden lukumäärä 74 383 444. 
 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 15.3.2006 mennessä yhtiön 
omien osakkeiden hankinnasta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Osakkeita 
voidaan hankkia enintään määrä, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön 
hallussa jo olevien omien osakkeiden nimellisarvon kanssa ei ylitä lain sallimaa 10 %:n 
enimmäismäärää. Hallituksella ei ole muita valtuutuksia. 
 
Omat osakkeet 
Yhtiön hallussa oli vuoden 2005 alussa 525 000 omaa osaketta. Omien osakkeiden 
mitätöinnin seurauksena niiden määrä laski 88 000 kappaleeseen, yhteenlasketulta 
nimellisarvoltaan 176 000 euroa. 
 
Uponor Oyj:n hallitus päätti 15.3.2005 hankkia enintään 1,5 miljoonaa omaa osaketta 
yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Vuosituloksen julkistamisen 
yhteydessä 2. helmikuuta 2005 hallitus ilmoitti aikomuksenaan olevan palauttaa 
takaisinosto-ohjelman avulla noin 20 milj. euroa osakkeenomistajille vuoden 2005 aikana. 
 
Omien osakkeiden ostot käynnistettiin 29.3.2005, jonka seurauksena yhtiöllä oli 
31.3.2005 tehtyjen kauppojen jälkeen 97 200 omaa osaketta, joista 88 000 osaketta oli 
merkitty arvo-osuustilille. Näiden suhteellinen osuus osakepääomasta ja kaikkien 
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli kauden lopussa 0,1 %. 
 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Uponor jatkoi omien osakkeiden hankintaa 1.-5.4.2005. Näiden kauppojen jälkeen 
yhtiön hallussa on yhteensä 106 200 kappaletta omia osakkeita. 
 
 
 
 



Lähiajan näkymät 
 
Lähiajan markkinanäkymät ovat pääosin vakaat mutta niihin sisältyy jonkin verran 
epävarmuustekijöitä, lähinnä koskien kehitystä Saksassa, jossa viime vuonna havaittu 
myönteinen vire on heikentynyt.  
 
Pohjoismaissa kysynnän uskotaan jatkuvan kasvavana ja säilyvän nykyisen kaltaisena 
Muun Euroopan alueella. Pohjois-Amerikassa alkuvuosi on jatkunut asuinrakentamisen 
mittareiden valossa vilkkaana, mutta kysynnän odotetaan myöhemmin vuoden aikana 
hiljenevän tästä poikkeuksellisen korkeasta tasosta. 
 
Uponor on rakenteellisesti vahvistunut, ja kaikkia maantieteellisiä alueita koskettanut 
vuonna 2003 julkistettu rakennemuutosohjelma on saatu päätökseen. Sen myötä yhtiön 
kustannustehokkuus on parantunut ja tulos kehittynyt suunnitellusti.  
 
Koko vuoden osalta liiketoiminnan odotetaan kehittyvän aiemman ohjeistuksen 
mukaisesti. Jatkuvan liiketoiminnan orgaanisen kasvun odotetaan olevan pitkän 
tähtäyksen tavoitteiden mukaista, ja liikevoiton ja liikevoittomarginaalin uskotaan 
paranevan vuoden 2004 tasosta. Myös liiketoiminnan rahavirran arvioidaan säilyvän 
vahvana vuonna 2005. 
 
 
Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Jan Lång, puh. 040 508 7223 
talous- ja varatoimitusjohtaja Jyri Luomakoski, puh. 040 515 4498 
 
 
 
Uponor Oyj 
 
Tarmo Anttila 
viestintäjohtaja 
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Osavuosikatsaus 1-3/2005, IFRS   

 
KONSERNITULOSLASKELMA 
MEUR 1-3/

2005
1-3/
2004

1-12/
2004

 
Liikevaihto 222,2 234,7 1 026,9
Hankinnan ja valmistuksen kulut 149,5 157,6 686,8
Bruttokate 72,7 77,1 340,1
Muut liiketoiminnan tuotot -0,4 -0,3 -1,7
Kulut 59,4 61,6 246,6
Liikevoitto 13,7 15,8 95,2
Rahoituskulut, netto 0,2 1,9 5,9
Tulos ennen veroja 13,5 13,9 89,3
Tuloverot (1) 4,2 3,8 25,5
Kauden tulos, jatkuvat toiminnot 9,3 10,1 63,8
Kauden tulos, lopetetut toiminnot 0,0 1,2 24,6
Kauden tulos 9,3 11,3 88,4
 
 
Tulos / osake, EUR 
Jatkuvat toiminnot 0,13 0,14 0,86
Lopetetut toiminnot - 0,01 0,33
Yhteensä 0,13 0,15 1,19
 
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake, 
EUR 
Jatkuvat toiminnot 0,13 0,14 0,86
Lopetetut toiminnot - 0,01 0,33
Yhteensä 0,13 0,15 1,19
 
 
KONSERNITASE   
MEUR 31.3.

2005
31.3.
2004

31.12.
2004

 
Pitkäaikaiset varat 
Aineettomat hyödykkeet 75,3 74,7 74,9
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 211,0 212,1 208,0
Sijoituskiinteistöt 10,8 102,6 26,7
Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset 23,5 14,8 21,0
Laskennalliset verosaamiset 22,0 29,4 22,5
Yhteensä 342,6 433,6 353,1
 
Lyhytaikaiset varat 
Vaihto-omaisuus 146,5 146,9 136,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 178,3 214,6 170,7
Rahat ja pankkisaamiset 14,4 13,1 29,5
Yhteensä 339,2 374,6 336,7
 
Vastaavaa yhteensä 681,8 808,2 689,8
  
 



Oma pääoma 357,9 359,5 397,0
 
Vähemmistöosuus 0,0 0,9 0,0
 
Pitkäaikaiset velat 
Lainat 6,5 16,4 6,6
Laskennalliset verovelat 24,7 31,8 24,9
Eläkevelvoitteet ja muut velat 44,7 81,5 45,4
Yhteensä 75,9 129,7 76,9

Pakolliset varaukset 19,7 18,6 20,4

Lyhytaikaiset velat 
Lyhytaikaiset korolliset velat 76,5 126,0 40,7
Ostovelat ja muut velat 151,8 173,5 154,8
Yhteensä 228,3 299,5 195,5
 
Vastattavaa yhteensä 681,8 808,2 689,8
  
  
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA  
MEUR 1-3/

2005
1-3/
2004

1-12/
2004

 
Liiketoiminnan rahavirta 
Tilikauden tulos 9,3 11,3 88,4
Käyttöomaisuuden myyntivoitot -0,4 -0,6 -31,2
Poistot 8,6 11,0 45,0
Käyttöpääoman muutos -26,5 -27,9 7,8
Rahavirran oikaisuerät 0,0 0,0 4,1
 -9,0 -6,2 114,1
 
Investointien rahavirta 
Osakehankinnat 0,0 0,0 0,0
Osakemyynnit 12,1 0,0 86,3
Käyttöomaisuusinvestoinnit -7,9 -8,1 -37,8
Käyttöomaisuuden myyntituotot 1,1 5,3 27,9
 5,3 -2,8 76,4
 
Rahoituksen rahavirta 
Osingonjako -52,0 -74,1 -106,9
Velkojen muutos 40,9 79,6 -69,5
Osakeannista saadut maksut 0,0 0,0 4,6
Omien osakkeiden hankinnat 0,0 0,0 -4,9
Rahoitusleasingsopimukset -0,5 -0,5 -1,3
Muut rahoituserät 0,2 0,2 0,1
 -11,4 5,2 -177,9
 
Rahavarojen muutos -15,1 -3,8 12,6
 
Rahavarat 1. tammikuuta 29,5 16,9 16,9
Rahavarat kauden lopussa 14,4 13,1 29,5
Muutos taseen mukaan -15,1 -3,8 12,6
 



TUNNUSLUVUT 
 1-3/

2005
1-3/
2004

1-12/
2004

 
Tulos / osake, EUR 0,13 0,15 1,19
- laimennusvaikutuksella oikaistu 0,13 0,15 1,19
Oman pääoman tuotto, % 9,9 11,6 21,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,3 13,1 27,0
Omavaraisuusaste, % 52,7 44,8 57,7
Velkaantumisaste, % 24,1 51,2 8,5
Oma pääoma / osake, EUR 4,82 4,85 5,34
- laimennusvaikutuksella oikaistu 4,82 4,84 5,34
Osakkeen kurssikehitys 
- alin, EUR 13,72 12,10 12,10
- ylin, EUR 16,95 13,78 15,00
- keskikurssi, EUR 15,43 12,93 13,61
Osakevaihto 
- 1 000 kpl 9 281 16 591 49 724
- MEUR 143 231 677
 
Vertailukauden tunnusluvut on muutettu vuoden 
2004 rahastoannin perusteella. 
 
 
INVESTOINNIT 
MEUR 1-3/

2005
1-3/
2004

1-12/
2004

 
Bruttoinvestoinnit 7,9 8,1 37,8
 - % liikevaihdosta 3,6 3,3 3,5
Poistot 8,6 11,0 45,0
Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo 0,7 4,7 27,0

HENKILÖSTÖ 
 1-3/

2005
1-3/
2004

1-12/
2004

 
Keskimäärin 4 320 4 731 4 684
Kauden lopussa 4 304 4 745 4 475
 
 
OMAT OSAKKEET 
 31.3.

2005
31.3.
2004

31.12.
2004

 
Omat osakkeet, kpl 88 000 85 000 525 000
- yhteenlaskettu nimellisarvo, EUR 176 000 170 000 1 050

000
- osakepääomasta, % 0,1 % 1,1 % 0,7 %
 
 
 



SEGMENTTI-INFORMAATIO  
MEUR 1-3/

2005
1-3/
2004

1-12/
2004

 
Liikevaihto 
Keski-Eurooppa 78,3 86,0 334,0
Pohjoismaat 61,2 56,5 290,6
Muu Eurooppa 70,8 77,6 330,0
Pohjois-Amerikka 33,0 33,9 155,1
Muut 4,0 15,2 60,2
Eliminoinnit -25,1 -22,5 -97,5
Yhteensä 222,2 246,7 1 072,4
Jatkuvat toiminnot 222,2 234,7 1 026,9
Lopetetut toiminnot 0,0 12,0 45,5
 
 
Liikevoitto 
Keski-Eurooppa 8,3 9,4 39,6
Pohjoismaat 2,9 2,1 32,0
Muu Eurooppa 2,4 3,4 16,4
Pohjois-Amerikka 2,4 3,9 22,2
Muut -0,6 -0,1 28,5
Eliminoinnit -1,7 -1,1 -8,1
Yhteensä 13,7 17,6 130,6
Jatkuvat toiminnot 13,7 15,8 95,2
Lopetetut toiminnot 0,0 1,8 35,4
 
 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 
MEUR Osake-

pääoma
Yli-

kurssi-
rahasto

Arvon-
muutos ja

muut
rahastot

Edellisten
tilikausien

voitto

Yhteen-
sä

Oma pääoma 1.1.2004 74,8 103,2 7,0 232,7 417,7
Omien osakkeiden mitätöinti -1,1 1,1 0,0
Maksetut osingot (2,00 euroa/osake) -74,1 -74,1
Muuntoerot 4,6 4,6
Tilikauden voitto 11,3 11,3
Oma pääoma 31.3.2004 73,7 104,3 7,0 174,5 359,5
 
 
Oma pääoma 31.12.2004 (* 149,6 33,0 7,7 206,7 397,0
Omien osakkeiden mitätöinti -0,9 0,9 0,0
Maksetut osingot (0,70 euroa/osake) -52,0 -52,0
Muuntoerot 3,6 3,6
Tilikauden voitto 9,3 9,3
Oma pääoma 31.3.2005 148,7 33,9 7,7 167,6 357,9

*) Rahoitusinstrumenttistandardien IAS 32 ja 39 
noudattaminen aloitettiin 1.1.2005 alkaen  
(IFRS 1 -helpotus). Siirtymävaikutus omaan 
pääomaan 1.1.2005 oli vähäinen. 
 



 
VASTUUT  
MEUR 31.3.

2005
31.3.
2004

31.12.
2004

 
Konserni: 
Annetut pantit 
- omasta velasta 0,6 0,7 0,6
Kiinnitykset 
 3,1 5,3 3,4
Takaukset 
- osakkuusyhtiön puolesta - 9,1 -
- muiden puolesta 2,4 3,3 13,1
Leasing-vastuut 22,5 24,7 22,6
 
Emoyhtiö: 
Takaukset 
- konserniyhtiön puolesta 16,3 35,1 23,9
- muiden puolesta 10,5 - 10,6
 
 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 

MEUR Nimel-
lisarvo

Käypä
arvo

Nimel-
lisarvo

Nimel-
lisarvo

Käypä
arvo

 31.3.
2005

31.3.
2005

31.3.
2004

31.12.
2004

31.12.
2004

 
Korkojohdannaiset 
- Ostetut korko-optiot 30,0 - 89,5 45,0 -
- Asetetut korko-optiot 30,0 - 114,1 45,0 -
- Koronvaihtosopimukset - - 10,0 - -
 
Valuuttajohdannaiset 
- Termiinisopimukset 22,6 -0,2 23,3 7,7 0,1
 
Hyödykejohdannaiset 
- Termiinisopimukset 1,3 0,1 1,6 2,1 -0,1
 
Valuutanvaihtosopimukset 1,5 - 2,3 - -
 
Rahoitusinstrumenttistandardien IAS 32 ja 39 
noudattaminen aloitettiin 1.1.2005 alkaen  
(IFRS 1 -helpotus). 
 
(1) Verot on arvioitu kauden tulosta vastaaviksi.

Osavuosikatsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.
 


