
 

 

 
 

 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010 
10.2.2011 



 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                    10.2.2011  2 

Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2010 
 
 

Uponorin tulos kasvoi Euroopassa 
 
 Liikevaihto kasvoi mutta liikevoitto heikkeni loka-joulukuussa 
 Koko vuoden liikevoittoon vahva parannus Euroopan talotekniikan ansiosta 
 Liikevaihto 1-12: 749,2 (2009: 734,1) milj. euroa, muutos +2,0 % 
 Liikevoitto 1-12: 52,4 (41,2) milj. euroa, muutos +27,0 % 
 Yhtiön osakekohtainen tulos 0,34 (0,16) euroa 
 Vuonna 2011 liikevaihdon kasvun arvioidaan kiihtyvän ja liikevoiton paranevan  
 Hallitus perustaa osinkoesityksensä 0,55 euroa/osake muun muassa yhtiön vahvaan 

liiketoiminnan rahavirtaan ja taseasemaan 
 
 
 
 
Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 
 
 Olen tyytyväinen tulosparannukseemme Euroopan taloteknisessä liiketoiminnassa, 

jossa näkyy sekä Pohjoismaiden piristyneen kysynnän että ennen kaikkea 
liiketoiminnan integroinnin ja organisaation kehittämisen tulokset.  
 

 Suurimpia pettymyksiä aiheuttivat heikko kysyntä Pohjois-Amerikan talotekniikassa 
sekä Yhdyskuntatekniikan kehitys, johon ankaran kilpailutilanteen lisäksi vaikuttivat 
kohonneet raaka-ainehinnat, joita ei saatu siirrettyä täysmääräisinä myyntihintoihin. 
 

 Muovien ja metallien hintakehitys on viime aikoina ollut huolestuttavaa, ja se voi 
vaikuttaa sekä talotekniseen että yhdyskuntatekniseen liiketoimintaamme. 
Suunnittelemme kuluvalle vuodelle myyntihintojen korotuksia kompensoimaan 
nousevat materiaalikustannukset, jo tehtyjen tai ilmoitettujen korotusten lisäksi.  
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Vuoden 2010 viimeinen neljännes 
 
 
Vuoden viimeisen neljänneksen markkinatilanne jatkui pitkälti samankaltaisena kuin 
kolmannella vuosineljänneksellä. Aikainen talvi ja pakkaset jonkin verran haittasivat 
rakentamista etenkin Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Siitä huolimatta talotekniikan 
kysyntä varsinkin Pohjois-Euroopassa jatkui vilkkaana. Pohjois-Amerikan talotekniikan 
kysyntä säilyi vaatimattomana. Isoja muutoksia ei ollut muillakaan markkina-alueilla. 
 
Liikevaihto 
 
Liikevaihdon kasvu jatkui vahvana suurimmassa segmentissä, Talotekniikka- Euroopassa, 
pitkälti Pohjoismaiden vahvan kysynnän vauhdittamana. Pohjois-Amerikassa kehitys 
heikkeni syksystä ja liikevaihto supistui sekä euroissa että dollareissa mitattuna. 
Huolimatta aikaisesta talvesta Pohjoismaissa yhdyskuntateknisen liiketoiminnan onnistui 
kääntää liikevaihtonsa kasvuun.   
 
Suurimpien valuuttojen muutokset kasvattivat liikevaihtoa 6,5 milj. eurolla neljännellä 
vuosineljänneksellä. 
 
Liikevaihdon jakautuminen, loka-joulukuu: 
M€ 10-12/2010 10-12/2009 Muutos 
Talotekniikka – Eurooppa 123,6 115,8 +6,7 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 26,7 28,1 -5,1 % 

(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 35,8 41,2 -13,1 %) 

Yhdyskuntatekniikka  33,4 31,6 +6,1 % 

Eliminoinnit -2,0 -1,1  
Yhteensä 181,7 174,4 +4,1 % 
 
Tulos ja kannattavuus 
 
Konsernin liikevoitto kehittyi vuoden viimeisellä neljänneksellä heikommin kuin vuoden 
2009 vastaavalla jaksolla, jolloin muun muassa raaka-ainehintojen kehitys oli 
vakaampaa. Tällä oli vaikutusta etenkin Yhdyskuntatekniikan liikevoittoon, johon vaikutti 
myös liikevaihdon lasku vaikean talven ja tiukan kilpailun vuoksi. 
 
Talotekniikka – Euroopan liikevoittoa rasittivat selvästi suuremmat markkinoinnin 
kustannukset kuin vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Pohjois-Amerikassa suurehkot 
koneiden alaskirjaukset laskivat liikevoittoa. 
 
Liikevoiton jakautuminen, loka-joulukuu: 
M€ 10-12/2010 10-12/2009 Muutos 
Talotekniikka - Eurooppa 8,8 10,2 -13,4 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 1,0 3,2 -67,5 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 1,4 4,5 -69,0 %) 
Yhdyskuntatekniikka  -0,9 1,8 -153,3 % 
Muut -0,5 -2,8  
Eliminoinnit 0,2 -0,1  
Yhteensä 8,6 12,3 -30,4 % 
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Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2010 
 
 
Markkinat 
 
Talonrakennusmarkkinoiden kysynnässä tapahtui vuonna 2010 selvä muutos 
edellisvuoteen verrattuna, ja kysyntä lähti osassa markkinoita – kuten suuressa osin 
Pohjoismaita - jo vilkkaaseen kasvuun. Keski-Euroopan markkinoilla vallitsi 
pääsääntöisesti myönteinen vire, etenkin saksankielisillä markkina-alueilla, mutta 
toisaalta esimerkiksi Alankomaissa kehitys oli heikkenevää. Myös lounaisen Euroopan 
alueella elettiin laskevan kokonaiskysynnän tilanteessa, eritoten Espanjan markkinoiden 
vaikeudet jatkuivat, kun taas muilla isoilla markkinoilla kuten Brittein saarilla, Italiassa ja 
Ranskassa, kysynnän laskun arvioidaan saavuttaneet taitekohdan vuoden 2010 aikana. 
Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvua ei voimakkaista odotuksista huolimatta nähty, 
johtuen pitkälti Yhdysvaltain heikosta taloustilanteesta erityisesti rahoitussektorilla sekä 
kuluttajien epävarmuudesta.  
 
Uponorin taloteknisessä liiketoiminnassa asuntojen uudisrakentamisen kehitys vuonna 
2010 heijastaa pitkälti yllä kuvattua kokonaismarkkinoiden kehitystä. Sama koskee myös 
liike- ja julkista rakentamista, joka nykyisessä kehitysvaiheessa seuraa 
asuntorakentamista vielä pienellä viiveellä. Korjaus- ja muutosrakentaminen sen sijaan 
oli viime vuonna verrattain hyvällä tasolla monilla markkina-alueilla. 
 
Yhdyskuntatekniikan kysyntä kärsi voimakkaasta talvesta sekä alku- että loppuvuonna, 
ja tilannetta pahensi vielä suurimman loppuasiakassegmentin eli julkisen sektorin 
rahapula. 
 
Taantuman aikana toteutettujen leikkausohjelmien jälkeen Uponor käynnisti erilaisia 
hankkeita, joilla pyritään viemään eteenpäin strategiassa määriteltyjä kasvuohjelmia. 
Yhtiö jatkoi edelleen myös toimitusketjun kehitystä ja organisaation toiminnan 
tehostamista.  
 
 
Liikevaihto 
 
Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2010 nousi 749,2 (2009: 734,1) 
miljoonaan euroon, mikä on 2,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Talotekniikka – 
Euroopan liikevaihto kasvoi voimakkaasti Pohjois-Euroopassa ja supistui Keski-
Euroopassa. Muilla alueilla liikevaihto pysyi ennallaan tai kasvoi hienokseltaan. Pohjois-
Amerikan liikevaihto kasvoi euroissa mitattuna mutta supistui hienokseltaan Yhdysvaltain 
dollareissa. Yhdyskuntatekniikan liikevaihto laski vaikeiden talvi- ja kilpailuolosuhteiden 
seurauksena.  
 
Valuuttakurssien, lähinnä Ruotsin kruunun, Yhdysvaltain ja Kanadan dollarien sekä 
Norjan kruunun muutokset kasvattivat liikevaihtoa 23,3 milj. eurolla vuonna 2010. Ilman 
valuuttakurssivaikutusta liikevaihto olisi supistunut noin yhden prosentin. 
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Liikevaihdon jakautuminen 1.1. – 31.12.2010: 
 
M€ 2010 

1-12 
2009 
1-12 

Raportoitu 
muutos, % 

Talotekniikka – Eurooppa 504,4 482,2 +4,6 % 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 114,6 109,0 +5,1 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 151,1 151,8 -0,5 %) 
Yhdyskuntatekniikka  138,3 148,1 -6,5 % 
Eliminoinnit -8,1 -5,2  
Konserni (jatkuvat toiminnot) 749,2 734,1 +2,0 % 
 
Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet viime vuonna 
(suluissa v. 2009) olivat: Saksa 16,4 % (17,5), Suomi 11,9 % (12,1), USA 11,3 % 
(11,4), Ruotsi 10,6 % (9,7), Espanja 5,3 % (6,0), Norja 5,0 % (4,2), Italia 4,9 % (5,3), 
Tanska 4,7 % (5,4), Alankomaat 4,4 % (5,2) ja Kanada 4,0 % (3,5). 
 
 
Tulos ja kannattavuus 
 
Uponor-konsernin jatkuvien liiketoimintojen bruttokate oli 288,1 (271,1) milj. euroa, 
nousua 17 milj. euroa. Liikevaihdon kasvun myötä saavutetut skaalaedut paransivat 
bruttokatemarginaalia, joka nousi 1,5 prosenttiyksikköä huolimatta raaka-ainehintojen 
noususta. 
 
Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 52,4 (41,2) miljoonaa euroa, muutos +27,0 (-19,4) 
prosenttia. Kannattavuus eli liikevoittoprosentti nousi 7,0 (5,6) prosenttiin liikevaihdosta.  
 
Liikevoitto parani merkittävästi Talotekniikka - Euroopassa liikevaihdon kasvun myötä. 
Liikevoittoa onnistuttiin kasvattamaan voimakkaimmin Pohjois-Euroopassa mutta myös 
lounaisen Euroopan sekä Itä-Euroopan ja kansainvälisen viennin yksiköt paransivat 
tuloksiaan. Toimitusketjun tehostaminen vaikutti liikevoittoon myönteisesti. Talotekniikka 
- Pohjois-Amerikan liikevoitto supistui sekä euroissa että Yhdysvaltain dollareissa 
mitattuna. Osasyynä oli se, että keväällä kysynnän piristyessä käynnistettiin 
markkinointitoimia, jotka osoittautuivat ennenaikaisiksi markkinoiden heiketessä 
uudelleen kesän ja syksyn aikana. Yhdyskuntatekniikan liikevoitto putosi voimakkaasti ja 
jäi vain niukasti positiiviseksi liikevaihdon laskun ja kovan hintakilpailun seurauksena. 
Myös raaka-ainehintojen vertailukautta selvästi epäsuotuisampi kehitys rasitti 
yhdyskuntatekniikan kannattavuutta. 
 
Liikevoiton jakautuminen 1.1. – 31.12.2010: 
 
M€ 2010 

1-12 
2009 
1-12 

Raportoitu 
muutos, % 

Talotekniikka – Eurooppa 55,7 32,6 +70,4% 
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 3,1 3,9 -20,1 % 
(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 4,1 5,5 -24,4 %) 
Yhdyskuntatekniikka  0,4 14,2 -97,2 % 
Muut -6,8 -9,3  
Eliminoinnit -0,0 -0,2  
Konserni (jatkuvat toiminnot) 52,4 41,2 +27,0 % 
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Lopetettujen toimintojen kulut sisältävät Irlannissa myynnissä olevan tehdaskiinteistön 
ennalta arvaamattomia ympäristöpuhdistuskuluja. Maaperän puhdistustyöt saatiin 
päätökseen kesällä 2010.   
 
Konsernin tulos ennen veroja nousi 46,4 prosenttia ja oli 41,7 (28,5) milj. euroa. 
Konsernin nettorahoituskulut laskivat 10,7 (12,7) milj. euroon, josta 4,5 (6,3) milj. euroa 
tuli valuuttakurssieroista. 
 
Tuloverojen määrä oli 14,7 (11,3) miljoonaa euroa, kun veroaste oli 35,2 (39,6) 
prosenttia. Konsernin veroasteen lasku johtui pääasiassa siitä, että konsernin verotettava 
tulos vuonna 2009 muodostui keskimääräistä korkeampien veroasteiden maissa. Lisäksi 
edellisvuoden vähennyskelvottomien kulujen suhteellinen osuus verotettavasta 
tuloksesta oli suurempi kuin 2010. Konsernin tilikauden tulos oli 24,7 (11,5) miljoonaa 
euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus oli 27,0 (17,2) miljoonaa euroa. 
 
Oman pääoman tuotto nousi 9,7 (4,1) prosenttiin ja sijoitetun pääoman tuotto 14,4 (8,1) 
prosenttiin, kun pitkän tähtäyksen tavoite on vähintään 30 prosenttia. 
 
Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,16) euroa, kun se jatkuvien liiketoimintojen 
osalta oli 0,37 (0,24) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 3,45 (3,53) euroa. Muut 
osakekohtaiset tiedot löytyvät taulukko-osasta. 
 
Rahavirran hallintaan kiinnitettiin päättyneenä vuonna erityistä huomiota, jotta yhtiön 
rahoitusasema pysyisi vakaana.  Nettokäyttöpääoman tehostamista jatkettiin edelleen, 
mutta rahavirta ennen rahoitusta ilman kertaluonteisia eriä heikkeni vertailuvuodesta, 
pääosin varastojen ja myyntisaamisten kasvun myötä, kun niitä edellisvuonna 
onnistuttiin selvästi supistamaan. 
 
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 49,2 (78,8) milj. euroa ja rahavirta ennen 
rahoitusta 35,6 (60,6) milj. euroa. 
  
Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta. 
 
 
Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus 
 
Investointien taso säilyi edelleen matalana. Investointeja tehtiin lähinnä tuottavuuden 
parantamiseen ja kunnossapitoon liittyen. Yritysostoja tai -myyntejä ei tehty. 
Eurooppalaisen toiminnanohjausjärjestelmän varsinainen käyttöönotto-ohjelma vietiin 
päätökseen, kun järjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön myös yhdyskuntateknisessä 
liiketoiminnassa. Kyse oli suurimmasta yksittäisestä askeleesta koko vuonna 2006 
käynnistetyn hankkeen aikana.  
 
Bruttoinvestointien määrä oli 19,0 (27,4) miljoonaa, eli 8,4 miljoonaa euroa vähemmän 
kuin edellisvuonna. Nettoinvestointien määrä oli 13,6 (22,8) miljoonaa euroa. 
 
Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen olivat yhteensä 16,1 (15,5) miljoonaa euroa eli 
2,1 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. 
 
Konsernin luottolimiittireservit järjestettiin uudelleen vuonna 2010 kahdenvälisillä 
sopimuksilla pääpankkien kanssa. Samassa yhteydessä laina-aikaa jatkettiin vuoteen 
2015. Luottolimiittireservien yhteismäärä on 190 milj. euroa, eikä niitä ollut 
tilinpäätöspäivänä käytössä. Vuonna 2008 nostettua 80 milj. euron eläkevakuutusyhtiön 
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TyEL lainan pääomaa on jäljellä 48 milj. euroa. Se erääntyy vuosina 2011-2013. Yhtiön 
käytettävissä on myös 150 milj. euron kotimainen yritystodistusohjelma, josta 
tilinpäätöshetkellä oli laskettu liikkeelle 18 milj. euroa.  
 
Konsernin korolliset nettovelat nousivat hienokseltaan 66,8 (64,6) miljoonaan euroon. 
Konsernin omavaraisuusaste oli 50,8 (51,8) prosenttia ja velkaantumisaste 26,5 (25,0) 
prosenttia. Velkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui 45,5 (45,2), 
kun sen vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30–70. 
 
 
Katsauskauden tapahtumia 
 
Uponor oli vuoden 2010 aikana mukana monissa hankkeissa, joissa etsittiin kestävän 
kehityksen ja mukavamman asumisen ratkaisuja rakentamiseen. Yksi tällainen oli 
Shanghain maailmannäyttely Kiinassa. Vuoden merkittävin messutapahtuma oli Italiassa 
järjestetty Mostra Convegno, jossa Uponor-kodissa esiteltiin todellisessa 
käyttöympäristössä, miten Uponorin ratkaisut edistävät asumisen mukavuutta.  
 
Osallistuimme ensimmäistä kertaa Carbon Disclosure -projektiin. Sen myötä 
raportoimme sijoittajille ympäristölukujamme aiempaa laajemmin. 
 
Syksyllä järjestettiin Saksassa yhtiön historian suurin kansainvälisen johdon tapaaminen, 
jossa 150 uponorilaista käsitteli yhteistä strategiaa ja sen toteuttamista. 
 
Toimitusketjun tehostaminen jatkui ja suljimme ja keskitimme varastoja eri puolilla 
Eurooppaa. Espanjassa muutimme uuteen jakelukeskukseen. Merkittäviä 
jakelusopimuksia ja yhteistyökumppanuuksia solmittiin muun muassa Venäjällä, 
Espanjassa ja Isossa-Britanniassa. 
 
Uponorin tuote- ja järjestelmätarjontaan lisättiin useita merkittäviä uudistuksia. Uusi 
akkukäyttöinen työkalu PEX–putken liittimien asennukseen oli merkittävä uutuus Pohjois-
Amerikassa. Se helpottaa ja nopeuttaa liitosten tekoa. Työkalu esitellään myös Euroopan 
markkinoille vuoden 2011 aikana. Vuonna 2010 esitellyn itsesäätyvän sisäilmaston 
ohjausjärjestelmän markkinointia jatkettiin, ja järjestelmä tuotiin uusille alueille kuten 
Italiaan, Ranskaan ja Itä-Eurooppaan. Yhdyskuntatekniikassa kiinnostava uutuus oli 
asennusta helpottava putkijärjestelmä sade- ja pintavesille. Se on tarkoitettu 
vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään helposti tulvivilla alueilla. 
 
 
Henkilöstö ja organisaatio  
 
Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 3 197 (3 316) työntekijää, eli 119 henkeä 
vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa, täysipäiväiseksi muutettuna. Keskimäärin 
henkilömäärä vuoden aikana oli 3 219 (3 426) henkeä. 
 
Konsernin henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Saksa 998 (31,2 %), Ruotsi 544 
(17,0 %), Suomi 473 (14,8 %), Yhdysvallat 372 (11,6 %), Espanja 199 (6,2 %), Iso-
Britannia 122 (3,8 %), Italia 64 (2,0%), Tanska 63 (2,0 %), ja muut maat 362 (11,3 %). 
 
Konsernissa maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma tilikaudella oli 169,4 
(182,6) miljoonaa euroa. 
 
Hallitus nimitti maaliskuussa johtoryhmän jäsenen, tuotanto- ja logistiikkajohtaja 
Sebastian Bondestamin emoyhtiö Uponor Oyj:n toimitusjohtajan sijaiseksi. 
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Muun muassa yhdyskuntatekniikasta johtoryhmässä vastannut Georg von Graevenitz jäi 
1.10.2010 osa-aikaeläkkeelle siirtyäkseen kokonaan eläkkeelle vuoden 2011 lopulla. 
Graevenitz jäi 1.9.2010 pois konsernin johtoryhmästä. Yhdyskuntatekniikasta 
vastaavaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Robin Carlsson, jonka vastuulle siirtyivät 
myös konsernin teknologian kehitys sekä tuote- ja järjestelmäkehitys Euroopassa. 
 
Syyskuun alusta Euroopan talotekniikan liiketoimintaryhmien eli sisäilmastojärjestelmien 
ja käyttövesijärjestelmien vastuut johtoryhmätasolla liitettiin myynti- ja 
markkinointijohtajien vastuualueisiin. Tuote- ja palvelutarjonnasta aiemmin vastannut 
johtoryhmän jäsen, kehitys- ja teknologiajohtaja Jukka Kallioinen jätti yhtiön. 
 
 
Liiketoimintaan kohdistuvat riskit 
 
Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja 
vahinkoriskeille.  
 
Markkinariskit  
Uponorin toiminnan pääpaino on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa poliittinen 
riski luokitellaan vähäiseksi. Uponorin liikevaihto jakaantuu laajalle joukolle asiakkaita, 
joista useimmat ovat itse jakelijoita (tukkuliikkeitä). Siten Uponorin tuotteiden 
loppukysyntä on hajautunut laajalle. Viisi suurinta asiakaskonsernia tuo noin kolmasosan 
Uponorin liikevaihdosta, ja se jakautuu 24 maahan. 
 
Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Yhtiön 
tuotteiden päämarkkinasegmentti on perinteisesti käsittänyt pientalorakentamisen, mutta 
tuotteita toimitetaan yhä enemmän myös julkiseen ja liikerakentamiseen. Näiden 
kysyntävaihtelut poikkeavat usein toisistaan. Kokonaisuutta tasoittaa omalta osaltaan 
myös korjausrakentamisen kysyntä, joka ei aina ole samalla lailla harkinnanvaraista kuin 
uudisrakentaminen. Lisäksi lähes viidesosa yhtiön liikevaihdosta tulee 
yhdyskuntatekniikasta. Suhdanteiden ja kysynnän vaihteluista aiheutuvia riskejä vastaan 
yhtiö suojautuu kehittämällä myynnin ennustamisprosessejaan ja varmistamalla 
organisaation ja toimitusketjun rakenteiden riittävän joustavuuden. 
  
Monet lait ja säännökset vaikuttavat Uponorin toimintaan eri maissa. Seuraamme 
valmisteluvaiheessa olevia lakeja ja säännöksiä ja pyrimme ennakoimaan niiden 
vaikutuksia Uponorin ja asiakkaidemme toimintaan.  
 
Operatiiviset riskit  
Muoviputkijärjestelmien valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden hinnat ovat alttiita 
muiden petrokemian tuotteiden ja metallien hintavaihteluille. Viime vuosina Uponor on 
kyennyt siirtämään näiden hintavaihteluiden vaikutukset pääsääntöisesti 
myyntihintoihinsa kohtuullisella viiveellä, eikä tästä ole aiheutunut olennaista 
tulonmenetystä Uponorille. Uponor suojautuu metallien ja muoviraaka-aineiden 
hintariskiä vastaan myös kiinteähintaisilla hankintasopimuksilla. Uponor hallitsee sähkön 
hintavaihteluriskiä pohjoismaisella tasolla rahoitusinstrumenteilla. 
 
Komponenttien ja raaka-aineiden hankinnassa Uponorin tavoitteena on käyttää 
materiaaleja tai raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Mikäli kyseessä on yksi 
toimittaja, tavoitteena on, että heillä on vähintään kaksi tuotantolaitosta, jotka 
valmistavat Uponorin käyttämää hyödykettä. Konsernilla on käytössään materiaalien ja 
raaka-aineiden laadunvarmennusjärjestelmä sekä toimittajien hyväksymisprosessi. 
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Uponor hallitsee organisaatio- ja johtamisriskejä, kuten esimerkiksi henkilöstön 
vaihtuvuutta, ikäjakauman vääristymistä ja perusteetonta rekrytointia analysoimalla 
jatkuvasti henkilöresursseja ja varmistamalla, että organisaatiorakenne tukee tehokasta 
toimintaa. Henkilöstön kehittämisohjelmat keskittyvät erityisesti johtamisen osaamisen 
kasvattamiseen monikulttuurisessa organisaatiossa.  
 
Uponor noudattaa ISO 9000 –laatujärjestelmää ja ISO 14000 –
ympäristöjohtamisjärjestelmää tai vastaavia järjestelmiä, mikä parantaa tuotannon 
turvallisuutta ja tuottavuutta sekä vähentää ympäristöriskejä ja toiminnan 
ympäristövaikutuksia.  
 
Projektiliiketoiminnassa Uponorin tavoitteena on myös hallita esimerkiksi 
projektikohtaisia aikataulutukseen ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Tällaiset riskit 
pyritään ottamaan huomioon projektisopimuksissa ja sopimuksissa alihankkijoiden 
kanssa. Myös henkilökunnan osaamista projektin hallinnan osalta vahvistetaan.  
 
Rahoitusriskit 
Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden takia rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit ovat 
merkittäviä. Uponorin rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan riittävien 
luottolimiittireservien ja lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman avulla sekä 
käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja erilaisia rahoitusmuotoja.  
 
Konsernin maksuvalmiutta hallitaan tehokkailla kassanhallintaratkaisuilla ja sijoittamalla 
vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat nopeasti ja selkeään markkinahintaan 
muunnettavissa käteisvaroiksi.  
 
Konsernin toiminnan kansainvälisyys altistaa konsernin eri valuuttojen välisille 
valuuttariskeille. Merkittävä osa liikevaihdosta syntyy muussa valuutassa kuin euroissa, 
mutta tällöin myös valtaosa liikevaihtoon kohdistuvista kuluista on ko. paikallisessa 
valuutassa, mikä vähentää tämän liiketoiminnan valuuttariskiä. Konsernin 
rahoitustoiminto vastaa konsernitason valuuttariskien suojaamisesta ulkoisilla 
valuuttamarkkinoilla. Suojausinstrumentteina käytetään pääasiallisesti valuuttatermiinejä 
ja valuuttaoptioita. 
 
Uponor altistuu myös valuuttakurssien muunnos- eli translaatioriskille, joka ilmenee 
muunnettaessa euroalueen ulkopuolella syntynyttä tulosta euromääräiseksi. Uponorin 
suojauspolitiikan mukaisesti euroalueen ulkopuolisia tase-eriä ei suojata. Poikkeuksena 
tähän ovat nettoinvestoinneiksi luettavat sisäiset lainat, jotka on sisällytetty 
suojauslaskentaan.  
  
Vahinkoriskit 
Uponorilla on 10 tuotantolaitosta viidessä maassa. Konsernin liikevaihdosta merkittävä 
osa syntyy tuotteista, jotka on valmistettu näissä tuotantolaitoksissa. Konsernitasolla 
ohjataan keskitetysti tämän käyttöomaisuuden vahinko- ja keskeytysvakuutuksia 
tavoitteena kattava vakuutussuoja mahdollisten konerikko-, tulipalo- yms. riskien 
toteutumisesta aiheutuville taloudellisille vahingoille. Toinen olennainen vahinkoriski 
liittyy Uponorin valmistamien ja myymien tuotteiden tuotevastuuseen, joka on myös 
vakuutettu konsernitasolla. 
Vahinko- ja keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten esimerkiksi 
henkilöstön turvakoulutuksella, säännöllisellä koneiden huoltamisella ja tärkeimpien 
varaosien pitämisellä saatavilla. 
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Riskienhallinta vuonna 2010 
Koko maailmaa viime vuosina koetelleen taloudellisen taantuman vaikutukset 
heijastuivat Uponorin tuotteiden kysyntään myös vuonna 2010. Päättyneen vuoden 
riskienhallinnassa kiinnitettiin edelleen huomiota markkinariskien hallintaan.  
 
Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutettiin kattava riskikartoitus ja päivitettiin 
toimintasuunnitelmat riskien hallitsemiseksi. Syksyn 2010 aikana tehtiin liiketoiminnan 
keskeytysvaikutusanalyysi kaikissa tuotantoyksiköissä, ja päivitettiin tuotantoyksiköiden 
jatkuvuussuunnitelmat.  
 
Vuoden 2010 aikana Uponor arvioi neljän tuotantolaitoksensa riskienhallinnan 
toimivuutta. Kaiken kaikkiaan yksiköiden riskienhallinnan todettiin olevan hyvällä tasolla.  
 
Talouskriisin edelleen jatkuessa rahoitusriskeissä keskityttiin erityisesti maksuvalmiuden 
turvaamiseen varmistamalla riittävät luottolimiittireservit ja hallitsemalla rahavirtaa 
mahdollisimman tarkasti. Luottolimiittisopimukset uusittiin vuoden 2010 aikana ja niiden 
voimassaoloaikaa jatkettiin vuoteen 2015 saakka. Erityistä huomiota kiinnitettiin 
luottoriskeihin. 
 
Uponor on mukana useissa oikeusprosesseissa eri maissa. Vuoden aikana ei toteutunut 
muita sellaisia riskejä eikä ollut vireillä oikeudenkäyntejä tai muita oikeudellisia tai 
viranomaistoimenpiteitä, joilla olisi ollut olennainen merkitys konsernille.  
 
 
Hallinto ja tilintarkastus 
 
Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous 17. maaliskuuta valitsi hallitukseen uudelleen 
yhden vuoden toimikaudeksi Anne-Christine Silfverstolpe Nordinin, Jorma Elorannan, Jari 
Paasikiven, Aimo Rajahalmeen ja Rainer S. Simonin. Hallituksen puheenjohtajaksi 
valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalme. Tilintarkastajaksi 
yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka nimesi päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi KHT Mikael Paulin. 
 
Uponor laatii vuosikertomuksesta erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. 
Se on saatavilla tilinpäätöksen julkistuksen jälkeen yhtiön verkkosivuilla sijoittajille 
suunnatussa osioissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > Hallinto > Hallinto- ja 
ohjausjärjestelmä. 
 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Uponorin osakevaihto NASDAQ OMX Helsinki -arvopaperipörssissä vuonna 2010 oli 37,4 
(45,8) milj. kappaletta, yhteensä 481,5 (455,8) milj. euroa. Osakkeen kurssi vuoden 
2010 lopussa oli 13,84 (15,00) euroa ja liikkeellä olevan osakekannan markkina-arvo 
1 013,2 (1 098,1) milj. euroa. Vuoden päättyessä yhtiöllä oli 22 087 (20 214) 
osakkeenomistajaa. Ulkomainen omistus yhtiössä oli katsauskauden päättyessä 19,1 % 
(23,7 %). 
 
Uponor Oyj:n osakepääoma vuonna 2009 oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden 
lukumäärä 73 206 944. Näissä ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia. 
 
Vuoden aikana ei tehty omistukseen liittyviä liputusilmoituksia. Lisää osakkeisiin ja 
omistukseen liittyviä lukuja löytyy tilinpäätöksestä. 
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Hallituksen valtuutukset 
Yhtiökokous 17.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankinnasta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien osakkeiden 
enimmäismäärä on 3,5 miljoonaa osaketta eli noin 4,8 prosenttia yhtiön osakemäärästä. 
Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien.  
 
Omat osakkeet 
Vuoden lopussa Uponorin hallussa oli 160 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,2 
prosenttia osake- ja äänimäärästä. 
 
Johdon osakeomistus  
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän yhtiön 
tiedossa olevat määräysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2010 yhteensä 686 183 
(677 092) Uponor-osaketta. Näiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja osakkeiden 
yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,9 prosenttia. 
 
Osakesidonnainen kannustinohjelma  
Uponor Oyj:n hallitus käynnisti vuosina 2007 ja 2008 konsernin johtoryhmää ja 
kansainvälistä johtoa koskevan pitkäaikaisen kannustinohjelmat. Molempien ohjelmien 
palkkiot jaetaan keväällä 2012. Lisätietoja ohjelmista löytyy hallinto- ja 
ohjausjärjestelmän kuvauksesta vuosikertomuksesta tai yhtiön verkkosivuilta. 
 
 
Lähiajan näkymät 
 
Toipuminen taantumasta on alkanut suurin alueellisin eroin. Tarkasteltaessa 
kansainvälisiä markkinoita kokonaisuutena myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan 
vuoden 2011 aikana. On toki olemassa monia kansainväliseen taloustilanteeseen liittyviä 
riskejä ja uhkakuvia, jotka toteutuessaan voivat merkittävästikin häiritä markkinoiden 
elpymistä.  
 
Talotekniikan kysynnän Pohjoismaissa arvioidaan jatkuvan hyvänä ja nykyisellä 
tasollaan. Keski-Euroopan kysynnän odotetaan pääosin jatkavan rauhallista mutta 
vakaata kasvuaan. Lounais-Euroopan isoilla markkinoilla nähtäneen kasvua, Espanjaa ja 
Italiaa lukuun ottamatta. Itä-Euroopan markkinoiden elpyminen jatkunee myös. Pohjois-
Amerikan kysynnässä ei odoteta lyhyellä tähtäyksellä isoja muutoksia. 
 
Yhdyskuntatekniikan näkymiä heikentävät vaikeana alkanut talvi, loppuasiakkaiden 
kysynnän säilyminen edelleen heikkona vuonna 2011 sekä raaka-ainehintojen 
kohoaminen, jonka vaikutusta pyritään lieventämään aktiivisilla myyntihintojen 
korotuksilla.  
 
Uponorin rakennemuutos- ja kehitysohjelmat on pääsääntöisesti saatu valmiiksi ja 
yhtiössä on käynnistetty kasvuun tähtääviä toimia. Nämä koskevat niin tarjonnan 
kehittämistä, uusien ja uudenlaisten kumppanuuksien solmimista kuin myös toiminnan 
ulottamista uusille alueille, kuten Aasiaan. Rakennusmarkkinoiden taantumavaiheen 
uskotaan olevan pääosin takanapäin, ja odotettavissa on voimakasta asuin- ja 
liikerakentamisen kasvua, niin pitkällä kuin lyhyellä tähtäykselläkin, maantieteellisestä 
alueesta riippuen. Uponor on täydessä valmiudessa vastaamaan asiakkaiden kysyntään. 
 
Uponorin liikevaihdon orgaanisen kasvun ennustetaan kiihtyvän vuoden 2010 tasolta ja 
liikevoiton arvioidaan paranevan viime vuoden raportoidusta liikevoitosta. Konsernin 
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käyttöomaisuusinvestointien määrän ei odoteta ylittävän poistojen määrää, ja tehokkaan 
nettokäyttöpääoman hallinnan avulla konsernin rahavirran odotetaan säilyvän hyvänä. 
 
Uponor Oyj 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
Jyri Luomakoski, toimitusjohtaja, puh. 020 129 2824 
Riitta Palomäki, talousjohtaja, puh. 020 129 2822 
 
 
 
Tarmo Anttila 
viestintäjohtaja 
puh. 020 129 2852 
 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX - Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.uponor.com 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2010  
Taulukko-osa 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 
M€  1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009 

Jatkuvat toiminnot 

Liikevaihto  749,2 734,1 181,7 174,4 

Hankinnan ja valmistuksen kulut  461,1 463,0 113,6 106,7 

Bruttokate  288,1 271,1 68,1 67,7 

Muut liiketoiminnan tuotot  2,2 4,2 0,4 3,9 

Varastointimenot  30,1 32,4 7,4 8,2 

Myynnin ja markkinoinnin kulut  145,1 140,1 35,9 34,8 

Hallinnon kulut  45,0 45,0 10,5 11,0 

Liiketoiminnan muut kulut  17,7 16,6 6,1 5,3 

Liikevoitto  52,4 41,2 8,6 12,3 

Rahoituskulut, netto  10,7 12,7 1,8 2,9 

Tulos ennen veroja  41,7 28,5 6,8 9,4 

Tuloverot   14,7 11,3 4,2 6,0 

Tulos jatkuvista toiminnoista  27,0 17,2 2,6 3,4 

 

Lopetetut toiminnot 

Lopetettujen toimintojen tulos  -2,3 -5,7 -1,0 -1,5 

Kauden tulos  24,7 11,5 1,6 1,9 

 

Laaja tuloslaskelma 

Muuntoeron muutos  12,6 2,4 2,8 3,0 

Rahavirran suojaus  1,6 0,5 1,1 0,6 

Nettoinvestoinnin suojaus  -8,4 - -1,9 - 

Kaudelle kirjatut laajan tuloksen erät  5,8 2,9 2,0 3,6 

 

Kauden laaja tulos  30,5 14,4 3,6 5,5 

  

Osakekohtainen tulos, €  0,34 0,16 0,02 0,03 

- Jatkuvat toiminnot  0,37 0,24 0,03 0,05 

- Lopetetut toiminnot  -0,03 -0,08 -0,01 -0,02 

      

Laimennettu osakekohtainen tulos, €  0,34 0,16 0,02 0,03 

- Jatkuvat toiminnot  0,37 0,24 0,03 0,05 

- Lopetetut toiminnot  -0,03 -0,08 -0,01 -0,02 
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KONSERNITASE 
 
M€  31.12.2010 31.12.2009 

Varat 

Pitkäaikaiset varat 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  171,3 175,1 

Aineettomat hyödykkeet  96,9 101,5 

Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  8,4 7,5 

Laskennalliset verosaamiset  13,9 12,0 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  290,5 296,1 

 

Lyhytaikaiset varat 

Vaihto-omaisuus  84,4 74,3 

Myyntisaamiset  93,1 88,2 

Muut saamiset  17,3 26,8 

Rahavarat  11,9 13,2 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  206,7 202,5 

 

Varat yhteensä  497,2 498,6 

 

Oma pääoma ja velat 

Oma pääoma  252,1 258,0 

 

Pitkäaikaiset velat 

Korolliset velat  43,5 60,2 

Laskennalliset verovelat  9,5 9,7 

Varaukset  5,6 5,7 

Eläkevelvoitteet ja muut velat  21,6 22,1 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  80,2 97,7 

 

Lyhytaikaiset velat 

Korolliset velat  35,2 17,6 

Varaukset  6,4 12,7 

Ostovelat  51,0 45,0 

Muut velat  72,3 67,6 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  164,9 142,9 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä  497,2 498,6 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
M€  1-12/2010 1-12/2009 

Liiketoiminnan rahavirta 

Tulorahoitus  74,9 65,7 

Käyttöpääoman muutos  -22,6 +25,9 

Maksetut verot  1,1 -8,5 

Maksetut korot  -4,7 -5,2 

Saadut korot  0,5 0,9 

Liiketoiminnan rahavirta  49,2 78,8 
 

Investointien rahavirta 

Tytäryritysten hankinnat  - -1,9 

Osakemyynnit  0,2 - 

Käyttöomaisuusinvestoinnit  -19,0 -24,0 

Käyttöomaisuuden myyntituotot  5,0 7,3 

Saadut osingot  0,1 0,2 

Lainasaamisten takaisinmaksut  0,1 0,2 

Investointien rahavirta  -13,6 -18,2 
 

Rahoituksen rahavirta*) 

Lainojen nostot   67,6 53,8 

Lainojen takaisinmaksut  -84,0 -89,1 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset   18,0 -1,1 

Osingonjako  -36,5 -62,1 

Rahoitusleasingmaksut  -2,1 -2,0 

Rahoituksen rahavirta  -37,0 -100,5 
 

Rahavarojen muuntoerot  0,1 -0,1 
 

Rahavarojen muutos  -1,3 -40,0 
 

Rahavarat 1. tammikuuta  13,2 53,2 

Rahavarat kauden lopussa  11,9 13,2 

Muutos taseen mukaan  -1,3 -40,0 
 
*) Rahoituksen rahavirrassa yli kolmen kuukauden pituisten lainasopimusten nostot ja takaisinmaksut  
esitetään bruttomääräisinä. Maturiteetiltaan alle kolmen kuukauden pituisten lainojen muutokset esitetään 
rahoituksen rahavirrassa yhtenä eränä lyhytaikaisten lainojen muutoksissa. 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 
 
M€ Osake-

pääoma 
Ylikurssi-

rahasto 
Muut 

rahastot* 
Kertyneet 
muunto-

erot 

Omat 
osakkeet 

Edellisten 
tilikausi-
en voitto 

Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2009 146,4 50,2 0,8 -16,4 -1,2 125,8 305,6 

Tilikauden laaja tulos    0,5 2,4  11,5 14,4 
Maksetut osingot (0,85 
euroa/osake)      -62,1 -62,1 

Osakepalkkio-ohjelma      0,1 0,1 

Siirrot rahastojen välillä     0,0     0,0 - 

Oma pääoma 31.12.2009 146,4 50,2 1,3 -14,0 -1,2 75,3 258,0 

 

Oma pääoma 1.1.2010 146,4 50,2 1,3 -14,0 -1,2 75,3 258,0 

Tilikauden laaja tulos   -6,8 12,6  24,7 30,5 
Maksetut osingot (0,50 
euroa/osake)      -36,5 -36,5 

Osakepalkkio-ohjelma      0,1 0,1 

Siirrot rahastojen välillä     0,0     0,0 - 

Oma pääoma 31.12.2010 146,4 50,2 -5,5 -1,4 -1,2 63,6 252,1 
 
*) Sisältää –8,4 milj. euron nettoinvestoinnin suojauslaskennan tehokkaan osuuden. 
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Tilinpäätös on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 
2010 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa . 
 
Suojauslaskenta  
 
Ulkomaan toimintojen osalta on sovellettu nettoinvestoinnin suojauslaskentaa vuoden 2010 alusta niille 
nettoinvestoinneille, jotka konsernin rahoituskomitea on erikseen määritellyt suojauslaskennan piiriin. 
Tehokkaan osan voitot ja tappiot suojausinstrumentin osalta kirjataan laajaan tuloslaskelmaan ja oman 
pääoman Muut rahastot -erään. Voitot ja tappiot tehottoman osan osuudesta kirjataan suoraan tuloslaskelmaan 
tuotoksi tai kuluksi. Muutoksella ei ole kertaluonteisia vaikutuksia. 
 
Liiketoimintasegmentit 
 
Uponorin taloudellisen raportoinnin segmenttirakenne on 1.1.2009 alkaen muodostunut maantieteellisten 
alueiden ja liiketoimintojen pohjalta määritellyistä kolmesta segmentistä 1.10.2008 käyttöön otetun 
organisaatiorakenteen mukaisesti. Raportoitavia segmenttejä ovat olleet: 
 Talotekniikka - Eurooppa 
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 
 Yhdyskuntatekniikka - Pohjoismaat. 
 
Rakenne säilyy edelleen pääosin samanlaisena, mutta vuoden 2010 alusta sitä on tarkennettu siten, että Eestin 
ja Latvian raportointi jaetaan talotekniikkaan ja yhdyskuntatekniikkaan, kun aiemmin kaikki Baltian luvut 
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raportoitiin segmentissä Talotekniikka - Eurooppa. Lisäksi Yhdyskuntatekniseen liiketoimintaan sisältyneet 
ilmanvaihto- ja maalämpötuoteryhmät on siirretty Talotekniikka-segmenttiin. 
 
Kyseisten muutosten euromääräinen vaikutus segmenttien kokoihin on pieni. 
 
Raportoitavien segmenttien nimet ovat 1.1.2010 alkaen seuraavat: 
 Talotekniikka - Eurooppa 
 Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 
 Yhdyskuntatekniikka. 
 
Talotekniikka - Eurooppa -segmenttiin jää edelleen pieniä määriä yhdyskuntateknistä tuotemyyntiä joihinkin 
Koillis-Euroopan maihin. Niiden määrällä ei ole vaikutusta kokonaisuuteen. 
 
Vuoden 2009 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta. 
 
 

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

M€  1-12/2010 1-12/2009 

Bruttoinvestoinnit  19,0 27,4 

 - % liikevaihdosta  2,5 3,7 

Poistot  29,1 32,0 

Arvonalentumiset  1,4 0,5 

Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo  5,4 4,6 
 

HENKILÖSTÖ 
Kokopäiväiseksi muutettuna  1-12/2010 1-12/2009 

Keskimäärin  3 219 3 426 

Kauden lopussa  3 197 3 316 
 
OMAT OSAKKEET  31.12.2010 31.12.2009 

Omat osakkeet, kpl  160 000 160 000 

- osakepääomasta, %  0,2 % 0,2 % 

- äänimäärästä, %  0,2 % 0,2 % 

Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, M€  0,3 0,3 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
 1-12/2010 1-12/2009 

M€ Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 

Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot 
Talotekniikka - 
Eurooppa 503,6 0,8 504,4 481,1 1,1 482,2 
Talotekniikka - 
Pohjois-Amerikka 114,6 - 114,6 109,0 - 109,0 

Yhdyskuntatekniikka 131,0 7,3 138,3 144,0 4,1 148,1 

Eliminoinnit - -8,1 -8,1 - -5,2 -5,2 

Yhteensä 749,2 - 749,2 734,1 - 734,1 
 

 10-12/2010 10-12/2009 

M€ Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 

Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot  
Talotekniikka - 
Eurooppa 123,5 0,1 123,6 115,5 0,3 115,8 
Talotekniikka - 
Pohjois-Amerikka 26,7 - 26,7 28,1 - 28,1 

Yhdyskuntatekniikka 31,5 1,9 33,4 30,8 0,8 31,6 

Eliminoinnit - -2,0 -2,0 - -1,1 -1,1 

Yhteensä 181,7 - 181,7 174,4 - 174,4 
 

 

M€  1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009 

Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - Eurooppa  55,7 32,6 8,8 10,2 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  3,1 3,9 1,0 3,2 

Yhdyskuntatekniikka  0,4 14,2 -0,9 1,8 

Muut  -6,8 -9,3 -0,5 -2,8 

Eliminoinnit  0,0 -0,2 0,2 -0,1 

Yhteensä  52,4 41,2 8,6 12,3 
 

 

M€  1-12/2010 1-12/2009 

Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - Eurooppa  13,2 16,2 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  8,0 6,1 

Yhdyskuntatekniikka  5,6 5,5 

Muut  4,3 4,1 

Eliminoinnit  -0,5 0,6 

Yhteensä  30,6 32,5 
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M€  1-12/2010 1-12/2009 

Segmentin investoinnit, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - Eurooppa  8,0 10,5 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  4,3 5,1 

Yhdyskuntatekniikka  6,2 10,1 

Muut  0,5 1,7 

Yhteensä  19,0 27,4 
 

M€  31.12.2010 31.12.2009 

Segmentin varat 

Talotekniikka - Eurooppa  414,9 393,0 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  126,8 118,1 

Yhdyskuntatekniikka  88,8 80,4 

Muut  534,2 509,9 

Eliminoinnit  -667,5 -602,8 

Yhteensä  497,2 498,6 
 

Segmentin velat 

Talotekniikka - Eurooppa  303,1 281,3 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  72,8 69,7 

Yhdyskuntatekniikka  64,2 60,0 

Muut  496,0 451,2 

Eliminoinnit  -691,0 -621,6 

Yhteensä  245,1 240,6 
 

  1-12/2010 1-12/2009 

Segmentin henkilöstö, keskimäärin    

Talotekniikka - Eurooppa  2 222 2 416 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  427 422 

Yhdyskuntatekniikka  509 527 

Muut  61 61 

Yhteensä  3 219 3 426 
 

Täsmäytyslaskelma 

M€  1-12/2010 1-12/2009 

Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot 

Segmenttien tulos yhteensä  52,4 41,2 

Rahoituskulut, netto  -10,7 -12,7 

Konsernin tulos ennen veroja  41,7 28,5 
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VASTUUSITOUMUKSET 
 
M€  31.12.2010 31.12.2009 

Konserni: 

Pantit 

- omasta velasta  0,0 0,0 

Kiinnitykset 

- omasta velasta  - 0,0 

Takaukset 

- omasta velasta  0,1 0,1 

- muiden puolesta  7,0 7,4 

 

Emoyhtiö: 

Takaukset 

- konserniyhtiön puolesta  11,2 10,0 

- muiden puolesta  6,9 6,9 

 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET  29,3 30,1 
 
JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 

M€ 

  

Nimellis-
arvo 

31.12.2010 

Käypä  
arvo 

31.12.2010 

Nimellis-
arvo 

31.12.2009 

Käypä  
arvo 

31.12.2009 

Valuuttajohdannaiset       

- Termiinisopimukset   175,1 4,0 115,1 -0,6 

- Ostetut valuuttaoptiot   21,6 0,0 - - 

- Myydyt valuuttaoptiot   21,6 -0,3 - - 
Hyödykejohdannaiset 
- Termiinisopimukset   6,0 1,6 7,2 -0,7 
 
 
LOPETETUT TOIMINNOT  
 
Vuonna 2010 ja 2009 konsernin lopetetuissa toiminnoissa esitetään kulut, jotka liittyvät vuonna 2008 myydyn 
Irlannin kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä olleen kiinteistön maaperän puhdistamiseen, joka aloitettiin 
vuonna 2008.  
 
M€  1-12/2010 1-12/2009 

Kulut  2,3 5,7 

Tulos ennen veroja  -2,3 -5,7 

Tuloverot  - - 

Tulos verojen jälkeen  -2,3 -5,7 

 

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista  -2,3 -5,7 

 

Rahavirta lopetetuista toiminnoista  -1,6 -5,2 
 
 



 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                    10.2.2011  21 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
M€  1-12/2010 1-12/2009 

Jatkuvat toiminnot 

Ostot osakkuusyhtiöiltä  1,4 1,7 

 

Saamiset ja velat kauden lopussa 

Ostovelat ja muut velat  0,0 0,0 
 
 
TUNNUSLUVUT 
 
  1-12/2010 1-12/2009 

Osakekohtainen tulos, €  0,34 0,16 

- jatkuvat toiminnot  0,37 0,24 

- lopetetut toiminnot  -0,03 -0,08 

Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %  7,0 5,6 

Oman pääoman tuotto, % (p.a.)  9,7 4,1 

Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  14,4 8,1 

Omavaraisuusaste, %  50,8 51,8 

Nettovelkaantumisaste, %  26,5 25,0 

Korolliset nettovelat  66,8 64,6 

Oma pääoma / osake, €  3,45 3,53 

- laimennusvaikutuksella oikaistu  3,45 3,53 

Osinko per osake, €  0,55*) 0,50 

Osinko per tulos, %  162,5 316,3 

Efektiivinen osinkotuotto  4,0 3,3 

PE-luku  40,9 94,9 

Osakekannan markkina-arvo, M€  1 013,2 1 098,1 

Osakkeen kurssikehitys 

- alin, €  10,58 6,80 

- ylin, €  15,66 15,10 

- keskikurssi, €  12,88 9,95 

Osakevaihto 

- 1 000 kpl  37 389 45 815 

- M€  482 456 

- keskimääräisestä määrästä, %  51,2 62,7 
 
*) Hallituksen ehdotus 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 

Tulos ennen veroja – tuloverot  
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - x 100 
 Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskiarvo 
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 
 Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
   = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 100 
 Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo 
 
Omavaraisuusaste, % 
 Oma pääoma + vähemmistöosuus 
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––---- x 100 
 Taseen loppusumma - saadut ennakot 
 
Nettovelkaantumisaste, % 
 Korollinen nettovelka 
= –––––––––––––––––––––––––––––––––-------- x 100 
 Oma pääoma + vähemmistöosuus 
 
Korolliset nettovelat  
= Korolliset velat – rahat, pankkisaamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit 
 
Tulos/osake (EPS) 
 Kauden tulos  
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita 
 
Oma pääoma/osake 
 Oma pääoma  
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa 
 
Osinko/tulos 
 Osinko per osake 
= ––––––––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––--  x 100 
 Tulos per osake 
 
Efektiivinen osinkotuotto 
 Osinko per osake  
= –––––––––––––––––––––––––––––----------------------- x 100 
 Osakekurssi tilikauden päättyessä 
 
Hinta/voittosuhde, P/E 

Osakekurssi tilikauden päättyessä 
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Tulos per osake 
 
Osakekannan markkina-arvo 
= Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi 
 
Osakkeen keskikurssi 
 Osakkeiden euromääräinen vaihto 
= –––––––––––––––––––––––––––– 
 Osakkeiden kpl-määräinen vaihto  
 
Osakevaihdon kehitys 
= Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä suhteessa osakkeiden lukumäärän keskiarvoon 
 


