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Tulikivi Oyj    
Tilinpäätöstiedote 1-12/2018: Vertailukelpoinen tulos edellisen vuoden tasolla ja talkkihanke 
etenee  
15.2.2019 klo 13.00 
 
- Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,7 Me (8,6 Me 10-12/2017). 
Liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,5 (0,0) Me ja tulos ennen veroja -0,7 (-0,2) Me, 
joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,5 (0,0) Me. Vertailukelpoinen liiketulos neljän-
nellä vuosineljänneksellä oli 0,0 (0,0) Me ja tulos ennen veroja -0,2 (-0,2) Me.  
- Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 28,6 Me (29,3 Me 1-12/2017). Liiketulos 
vuonna 2018 oli -1,0 (-0,4) Me ja tulos ennen veroja -1,8 (-1,2) Me, joihin sisältyi liikearvon ar-
vonalennuskirjausta -0,5 (0,0) Me. Vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2018 oli -0,5 (-0,4) Me ja 
tulos ennen veroja -1,3 (-1,2) Me.  
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (0,9) Me ja tilikaudella 1,6 
(1,9) Me. 
- Tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,0 (2,9) Me. 
- Uusien Karelia- ja Pielinen takkamallistojen myynnin kehitys jatkui hyvänä viennissä ja kotimaassa 
- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen lii-
ketuloksen arvioidaan olevan voitollinen. 
 
 

 
 
 
 
Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit: 
 

Uusien Karelia- ja Pielinen-mallistojen myynnin kasvu jatkui hyvänä viimeisellä vuosineljänneksellä, 
mutta perinteisten tuotteiden ja verhouskivien myynti oli ennakoitua heikommalla tasolla.   

Päämarkkina-alueilla tulisijojen kokonaismarkkinat laskivat vuoden 2018 aikana.  
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Viennissä uusien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kuitenkin kasvoi Keski-Euroopan 
ja Skandinavian markkinoilla. Suurimman vientimaan Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen 
vuoden tasolla ruplan kurssin heikentymisestä huolimatta.  

Suomen tulisijamyynti laski, koska Suomeen ennustettu pientalorakentamisen kasvu ei toteutunut 
aiemmin arvioidulla tavalla ja tulisijojen saneerausmarkkinat laskivat.  

Neljännellä vuosineljänneksellä saunojen ja sisustuskiven liikevaihdon kasvu jatkui. Liikevaihtoa kas-
vattivat sähkökiukaiden hyvä kysyntä ja sisustuskiven onnistuneet projektikohteet. 

Vuonna 2018 laskeneen liikevaihdon johdosta myyntikate jäi edellisvuotta heikommaksi. Kannat-
tavuutta heikensi osaltaan varastojen purkaminen 1,2 miljoonalla eurolla. Kiinteiden kulujen sääs-
töt toteutuivat ennakoidusti. 
 
Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kulutta-
jien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaa-
maan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä aktivoimaan vanhoja.  Mallistojen myötä Tulikiven markkina-
osuus on kasvanut Keski-Euroopassa.   

Karelia-mallistoa on täydennetty uudella vaakaluukkuisella Saramo-mallilla sekä Senso-takkaoh-
jaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää päästöjä. Lisäksi vuoden 2019 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä markkinoille lanseerataan kolme uutta luukkutyyppiä suosittuun Pielinen-mal-
listoon.    

Yhtiön sisään tullut tilausvirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,4 (8,3) miljoonaa euroa. 

Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,0 (2,9) miljoonaa euroa.  

Vuoden 2018 aikana Suomussalmen talkkihankkeen selvitystyön tulokset ovat ylittäneet aiemmat 
arviomme. Suomussalmen esiintymän 12 miljoonaan tonniin laajentunut JORC-selvitystyö on to-
dennut sen suurimmaksi tunnetuksi talkkiesiintymäksi Suomessa. Selvitystyön yhteydessä tehdyt 
tutkimukset ja kassavirtamallit ovat vahvistaneet käsitystämme siitä, että esiintymä voisi olla hyö-
dynnettynä kannattava. Hanke on herättänyt myös mahdollisissa ostajakandidaateissa ja yhteis-
työkumppaneissa siinä määrin mielenkiintoa, että yhtiö palkkasi Initia Oy:n taloudelliseksi neuvon-
antajaksi esiintymän myyntiin lokakuussa 2018. Esiintymän myyntiprosessi etenee JORC-
selvitystyön viivästymisestä huolimatta.   
 
Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa 
pientalorakentamisen ei ennakoida kasvavan merkittävästi hyvästä yleisestä taloustilanteesta 
huolimatta. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi. 
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Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden markki-
naosuuden kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2019 sekä kotimaassa että vien-
nissä. 
 
 
Tilinpäätös 1-12/2018 
 
Toimintaympäristö  
 
Viime vuosina elpynyt pientalo- ja korjausrakentaminen sekä kuluttajaluottamus ovat piristäneet 
rakentamista kotimaassa. EU-alueella pientalojen aloitukset ovat kääntyneet kasvuun, mikä osal-
taan tukee tulisijamarkkinan kehitystä lähitulevaisuudessa.  Venäjällä Tulikivi-tuotteiden kysyntä 
on kasvussa, mutta se on riippuvainen ruplan kurssimuutoksista.   

 
Liikevaihto ja tulos 
 
Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 8,7 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa 
euroa 10-12/2017). Liiketulos neljännellä vuosineljänneksellä oli -0,5 (0,0) miljoonaa euroa ja 
tulos ennen veroja -0,7 (-0,2) miljoonaa euroa, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -
0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Tulikivi on tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn arvonalentu-
mistestauksen tuloksena päättänyt kirjata arvonalennusta 0,5 miljoonaa euroa Konsernin taseessa 
olevasta liikearvosta. Arvonalentuminen liittyy Kermansavi Oy:n hankinnasta vuonna 2006 synty-
neeseen liikearvoon. Arvonalentumiskirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta eikä se myöskään vai-
kuta emoyhtiön Tulikivi Oyj:n tunnuslukuihin. Vertailukelpoinen liiketulos neljännellä vuosineljän-
neksellä oli -0,5 (-0,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Uusien 
Karelia- ja Pielinen-mallistojen kasvu jatkui hyvänä viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta perinteis-
ten tuotteiden ja verhouskivien kysyntä oli ennakoitua heikommalla tasolla. Neljännellä vuosinel-
jänneksellä saunojen ja sisustuskiven liikevaihdon kasvu jatkui. Liikevaihtoa kasvattivat sähkö-
kiukaiden hyvä kysyntä ja sisustuskiven onnistuneet projektikohteet. 

Tulikivi-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 28,6 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa 1-
12/2017). Liiketulos vuonna 2018 oli -1,0 (-0,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,8 (-
1,2) miljoonaa euroa, joihin sisältyi liikearvon arvonalennuskirjausta -0,5 (0,0) miljoonaa euroa. 
Vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2018 oli -0,5 (-0,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -
1,3 (-1,2) miljoonaa euroa. Päämarkkina-alueilla tulisijojen kokonaismarkkinat laskivat vuoden 
2018 aikana. Myös syksyn tulisijasesonki käynnistyi hitaasti pitkän ja lämpimän kesän jälkeen, 
mikä vaikutti liikevaihdon jäämiseen ennakoitua heikommaksi loppuvuonna.  Vuonna 2018 laske-
neen liikevaihdon johdosta myyntikate jäi edellisvuotta heikommaksi. Kannattavuutta heikensi 
osaltaan varastojen purkaminen 1,2 miljoonalla eurolla. Kiinteiden kulujen säästöt toteutuivat en-
nakoidusti. 
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Yhtiön tilauskanta oli tilikauden päättyessä 3,0 (2,9) miljoonaa euroa. Yhtiön sisään tullut tilaus-
virta oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,4 (8,3) miljoonaa euroa. Tilausvirta kasvoi sisustuskivissä, 
saunoissa ja viennin tulisijoissa. Tilausvirta laski kamiinan verhouskivissä ja kotimaan tulisijoissa.  

Kotimaan liikevaihto oli tilikaudella 12,9 (13,4) miljoonaa euroa eli 45,1 (45,6) prosenttia koko 
liikevaihdosta. Suomen tulisijamyynti laski, koska Suomeen ennustettu pientalorakentamisen 
kasvu ei toteutunut aiemmin arvioidulla tavalla ja tulisijojen saneerausmarkkinat laskivat. Uudiste-
tut mallistot, jakelutiemuutokset ja tiivistynyt yhteistyö taloteollisuuden kanssa ovat mahdollista-
neet markkinaosuuden nousun vuoden 2018 aikana julkaistuissa Rakennustutkimus RTS Oy:n ti-
lastoissa.  

Viennin liikevaihto oli tilikaudella 15,7 (15,9) miljoonaa euroa eli 54,9 (54,4) prosenttia koko lii-
kevaihdosta. Suurimmat vientimaat olivat Venäjä, Saksa, Ranska, Ruotsi ja Tanska. Viennissä uu-
sien mallistojen ansiosta Tulikivi-tuotteiden myynti kuitenkin kasvoi Keski-Euroopan ja Skandi-
navian markkinoilla. Suurimman vientimaan Venäjän euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden 
tasolla ruplan kurssin heikentymisestä huolimatta. Uudet Karelia- ja Pielinen-takkamallistot ovat 
edelleen lisänneet selvästi jälleenmyyjien ja kuluttajien mielenkiintoa Tulikivi-tuotteita kohtaan 
Keski-Euroopassa. Niiden avulla on pystytty avaamaan uusia jälleenmyyntipisteitä sekä vanhoja 
aktivoimaan.  Mallistojen myötä Tulikiven markkinaosuus on kasvanut Keski-Euroopassa.   

Mallistojen tuotteet pohjautuvat moderniin skandinaaviseen muotoiluun ja uuteen vuolukiven pin-
takäsittelytekniikkaan. Pielinen-malliston tuotteet ovat kompakteja ja helposti asennettavia. Ne 
soveltuvat erityisen hyvin Keski-Euroopan markkinoille sekä sellaisille markkinoille, joissa varaavien 
uunien tuntemusta ei ole.    

Uudet takkamallistot on otettu erittäin hyvin vastaan sekä kotimaassa että viennissä. Kotimaassa 
pientalorakentamisen ei ennakoida kasvavan merkittävästi hyvästä yleisestä taloustilanteesta 
huolimatta. Myynnin tehostamistoimia jatketaan kotimaassa saneerausmyynnin kasvattamiseksi. 
 
Karelia- ja Pielinen-mallistojen erinomaisesti onnistunut kehitystyö antaa mahdollisuuden markki-
naosuuden kasvuun ja kannattavuuden parantumiseen vuonna 2019 sekä kotimaassa että vien-
nissä. 
 
 
Rahoitus 
 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli neljännellä vuosineljänneksellä 0,5 (0,9) miljoonaa euroa ja tilikau-
della 1,6 (1,9) miljoonaa euroa. Käyttöpääoma pieneni tilikauden aikana 1,0 (1,5) miljoonaa euroa. 
Varastot pienenivät 1,2 miljoonaa euroa tilikaudella. Käyttöpääoma oli tilikauden lopussa 1,3 (2,2) 
miljoonaa euroa.   
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Tilikaudella lyhennettiin lainoja 0,3 (0,7) miljoonaa euroa. Korolliset velat olivat tilikauden päätty-
essä 15,4 (15,7) miljoonaa euroa, ja nettorahoituskulut olivat tilikaudella 0,8 (0,8) miljoonaa euroa. 
Omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 27,4 (30,7) prosenttia. Korollisten nettovelkojen suhde 
omaan pääomaan eli gearing oli 156,6 (135,3) prosenttia. Current ratio oli 0,5 (0,5), ja osakekoh-
tainen oma pääoma oli 0,16 (0,19) euroa. Tilikauden päättyessä konsernin rahavarat ja muut likvidit 
varat olivat 0,8 (0,6) miljoonaa euroa. 
 
Yhtiö allekirjoitti 31.10.2018 rahoittajiensa kanssa uuden rahoitussopimuksen, joka korvaa aiem-
man 11.12.2015 allekirjoitetun kolmivuotisen rahoitussopimuksen muutoksineen. Rahoitussopi-
muksessa sovitaan muun muassa yhtiön luottojen lyhennyksistä vuosina 2018-2019 rahoittajien 
vastuiden suhteissa sekä rahoittajille annettavista kovenanteista. Rahoitussopimus sisältää muun 
muassa käyttökate-, omavaraisuusaste- ja velat/käyttökate-kovenantit. Yhtiö on saanut vapau-
tuksen käyttökate- ja velat/käyttökate -kovenanteista tilanteessa 31.12.2018. Yhtiön johdon 
näkemyksen mukaan se ei tule täyttämään käyttökate- ja velat/käyttökate -kovenantteja tilan-
teessa 31.3.2019 ja 30.6.2019, joten pitkäaikaiset rahoitusvelat on luokiteltu lyhytaikaisiksi ra-
hoitusveloiksi tässä tilinpäätöksessä IFRS-standardin mukaisesti. Yhtiön johto kuitenkin uskoo, 
että se saa rahoittajilta vapautukset edellä mainituista kovenanteista, eivätkä rahoittajat siten tule 
eräännyttämään velkoja. Yhtiö on sopinut rahoittajien kanssa, että se aloittaa neuvottelut viimeis-
tään 30.9.2019 vuoden 2020 lyhennysohjelmasta ja sen ehdoista.  
 
Emoyhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta tappiollisen tuloksen vuoksi. Emoyhtiön 
oma pääoma on tilinpäätöksessä 0,8 miljoonaa euroa (konsernissa 9,3 miljoonaa euroa) ja osake-
pääoma 6,3 miljoonaa euroa (konsernissa 6,3 miljoonaa euroa). Tämän johdosta yhtiön hallitus on 
ryhtynyt Osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 1 momentin mukaisiin toimiin. Osakeyhtiölain tarkoit-
tama tilinpäätös tulee olemaan ajalta 1-12/2018. Osakeyhtiölain edellyttämä yhtiökokous, joka 
päättää hallituksen esityksen pohjalta yhtiön taloudellisen aseman edellyttämistä toimista, tulee 
olemaan yhtiön 24.4.2019 pidettävä varsinainen yhtiökokous. Hallitus tulee esityksessään varsi-
naiselle yhtiökokoukselle huomioimaan muun muassa yhtiön vuoden 2019 budjetoidun positiivisen 
tuloskehityksen ja sen, mitä tässä tilinpäätöstiedotteessa kohdassa Suomussalmen talkkivarannot 
on esitetty.  
 
 
Investoinnit ja tuotekehitys  
 
Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 1,1 (1,5) miljoonaa euroa, johon sisältyy 0,2 miljoonaa 
euroa talkkiprojektin kuluja. Karelia-mallistoa on täydennetty uudella vaakaluukkuisella Saramo-
mallilla sekä Senso-takkaohjaimella, joka helpottaa tulisijan käyttöä ja pienentää päästöjä. Lisäksi 
vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille lanseerataan kolme uutta luukku-
tyyppiä suosittuun Pielinen-mallistoon    
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Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat tilikaudella 0,9 (1,0) miljoonaa euroa eli 3,1 (3,6) 
prosenttia liikevaihdosta. Näistä aktivoitiin taseeseen 0,4 (0,5) miljoonaa euroa.   
 
 
Suomussalmen talkkivarannot 
 
Tulikivi tiedotti 20.4.2017 päätöksestään tutkia Suomussalmen esiintymässä sijaitsevien talkkiva-
rantojen hyödyntämismahdollisuuksia. Tulikivellä on Suomussalmen vuolukiviesiintymän yhtey-
dessä talkkivarantoja, joiden arvioidaan soveltuvan talkin tuotantoon. Tulikivi tiedotti 13.6.2017 
Geologian tutkimuskeskuksen tutkimustuloksista, joissa todettiin esiintymän talkkilaatujen vastaa-
van talkkipitoisuuden, talkin saannin ja vaaleuden osalta Suomessa aiemmin toteutettuja talkki-
hankkeita. Tulikivi arvioi aiemmin vuolukiven tuotantoa varten teettämiensä kairausten avulla sekä 
tuolloin saatujen testitulostensa perusteella Suomussalmen todennetun talkkimalmin määräksi 
noin 20 miljoonaa tonnia. Tulikivi tiedotti 24.8.2017, että se oli kesän 2017 aikana Geologian 
tutkimuskeskuksen tutkimustulosten ja aiempien kairausten pohjalta tunnustellut potentiaalisten 
yhteiskumppaneiden kiinnostusta Suomussalmen talkkiesiintymän hyödyntämiseen.  
 
Saadun palautteen pohjalta yhtiön hallitus käynnisti valmistelutoimet talkkiesiintymän myymiseksi 
syyskuussa 2017. Osana tätä prosessia yhtiö tilasi helmikuussa 2018 Geologian Tutkimuskeskuk-
selta kansainvälisen JORC-koodiston mukaisen virallisen malmiarvion osasta Suomussalmen Haa-
posen esiintymää. Ensimmäisessä vaiheessa malmiarvio kattoi noin 6 miljoonan tonnin osuuden 
talkkiesiintymästä. Sillä voidaan varmentaa esiintymän rikastettavuus talkintuotantoa silmällä pi-
täen. Lisäksi tehdään muita tarpeellisia selvitystöitä talkin louhintaan ja rikastukseen liittyen. 
Hankkeeseen on myönnetty EU:n rakennerahastosta avustusta 0,1 miljoonaa euroa.  
 
Tulikivi tiedotti 25.9.2018, että se on palkannut Initia Oy:n toimimaan Tulikiven taloudellisena 
neuvonantajana talkkiesiintymän myyntiprosessissa 24.9.2018 alkaen.  
 
Tulikivi tiedotti 21.12.2018, että Suomussalmen talkkiesiintymän JORC-selvitys laajenee 12 mil-
joonaan tonniin. Kairaukset osoittivat esiintymän olevan pinta-alaltaan aiemmin arvioitua suurem-
man ja jatkuvan laadultaan ja volyymiltaan yhtenäisenä nyt tutkittuun sadan metrin syvyyteen 
saakka. Lisäkairanäytteistä tehtävät GTK:n laboratoriotyöt ovat parhaillaan käynnissä ja niistä teh-
tävien raporttien arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2019. 
 
Kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana Suomussalmen talkkihankkeen selvitystyön tulokset ylit-
tivät yhtiön aiemmat arviot. Suomussalmen esiintymän 12 miljoonaan tonniin laajentunut JORC-
selvitystyö on todennut sen suurimmaksi tunnetuksi talkkiesiintymäksi Suomessa. 
 
On ennenaikaista arvioida esiintymän mahdollisen myynnin onnistumista tai taloudellisia vaikutuk-
sia. 
 



  7 (17) 
                                   
                                  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1-12/2018 
  
 

 
 
 

 
Henkilöstö 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 200 (208) henkilöä. Tilikaudella palkka- 
ja palkkiokulut olivat yhteensä 8,6 (9,1) miljoonaa euroa. Henkilöstön määrää sopeutetaan lomau-
tuksin kysynnän mukaisesti. Tulikivi-konsernissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä koko henki-
löstölle. Tämän lisäksi yhtiössä on käytössä vuonna 2013 käynnistetty optio-ohjelma johdolle.  
 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Tulikivi Oyj:n 19.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 
2017. Hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Aspara, Markku Rönkkö, Paula Salastie, Reijo Svanborg, 
Jyrki Tähtinen ja Heikki Vauhkonen. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jyrki Tähtisen. Tilintarkasta-
jaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen.  
 
Yhtiökokous päätti toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi emoyhtiön 
oman pääoman laskettua alle puoleen osakepääomasta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen 
mukaisesti, että hallitus jatkaa jo aloittamiaan toimenpiteitä ja selvittää muita mahdollisia toimen-
piteitä, joiden kautta pyritään yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseen emoyhtiön oman 
pääoman ollessa alle puolet osakepääomasta. 
 
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 15 656 622 kappaletta 
A-sarjan ja 2 304 750 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 annet-
tavien osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. 
 
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oi-
keuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttavat saamaan maksua tai saatavan 
kuittaamista vastaan yhtiön osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden suorittaa yhtiön osakepalkki-
oita. Hallituksella on valtuutus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voi-
massa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
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Omat osakkeet 
 
Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita tilikauden 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.  
 
 
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä 
 
Emoyhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei 
jaeta vuodelta 2018. 
 
 
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
 
Konsernin keskeisin riski on liikevaihdon lasku päämarkkina-alueilla. Uudisrakentamisen ja sanee-
raushankkeiden alkaneen kasvun mahdollinen pysähtyminen vaikuttaa Tulikivi-tuotteiden kysyn-
tään Suomessa. Keski-Euroopan ennakoitua hitaampi markkinoiden elpyminen ja Venäjän epä-
varma taloustilanne vaikuttavat myös Tulikivi-tuotteiden kysyntään. 
 
Konsernin rahoitusaseman parantaminen ja rahoituksen jatkuvuuden turvaaminen edellyttävät 
kannattavuuden parantumista. Lainojen takaisinmaksu voi muodostaa ennakoitua suuremman ra-
sitteen yhtiön kassavirralle, mikäli yhtiön liiketoiminta ja toiminnan tulos eivät kehity suunnitellusti. 
Lisäksi riskinä on, että rahoittajien kanssa ei saada neuvoteltua riittävän hyvää lyhennysohjelmaa ja 
sen ehtoja.  
 
Yhtiön valuuttariskin kannalta merkittävimmät valuutat ovat Venäjän rupla ja Yhdysvaltain dollari. 
Yhtiön kassavirroista noin 90 prosenttia on euromääräisiä, eli tältä osin yhtiön altistuminen va-
luuttariskeille on vähäistä. Valuuttojen heikentyminen voi vaikuttaa heikentävästi myyntikattee-
seen. 
 
Riskit on kuvattu yksityiskohtaisemmin yhtiön vuoden 2017 vuosikertomuksessa sivulla 82 sekä 
viikolla 13 julkaistavassa vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 
 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan, ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 
voitollinen. 
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Liitetiedot  
 
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti. Yhtiö on 
ottanut käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 9 (rahoitusinstumentit) ja IFRS 15 (myyntituotot asiakas-
sopimuksista) standardit. IFRS 15 lähestymistavaksi on valittu kertyneen vaikutuksen lähestymis-
tapa, eli kertynyt vaikutus kirjataan soveltamisen aloitusajankohtana 1.1.2018. Standardimuutok-
silla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön liikevaihtoon tai liiketulokseen. Yhtiö ottaa käyttöön 
1.1.2019 IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardin mukaan vuokralle ottaja kirjaa ta-
seeseen käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan. IFRS 16 vuokrasopimusten vaikutus 
vuoden 2019 avaavaan taseeseen on noin 1,5 miljoonaa euroa, josta noin 0,9 miljoonaa euroa on 
pitkäaikaista velkaa ja noin 0,6 miljoonaa euroa on lyhytaikaista velkaa. Rakennukset omaisuuserä 
kasvaa noin 1,3 miljoonaa euroa sekä koneet ja kalusto -omaisuuserä noin 0,2 miljoonaa euroa. 
Vuokrakulujen arvioidaan pienenevän noin 0,6 miljoonaa euroa ja poistojen kasvavan noin 0,6 mil-
joonaa euroa tilikaudella 2019 IFRS 16 -standardin vaikutuksesta. Tulikivi on noudattanut muilta 
osin tilinpäätöstiedotteessa samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätök-
sessä. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperusteilla kuin 
tilinpäätöksessä 2017. Koska kertaluonteisia kuluja ei tällä eikä viime tilikaudella enää ole, kerta-
luonteisilla kuluilla laadittuja tunnuslukuja ei esitetä. Laskentakaavat on esitetty vuosikertomuksen 
2017 sivulla 86. 
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Johdannaissopimusten käyvät arvot ovat tilinpäätöspäivän markkinahinnan perusteella laskettu 
voitto tai tappio sopimuksen sulkemisesta. Johdannaissopimukset ovat käyvän arvon hierarkiata-
soa 2. Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat sijoituksia noteeraamattomiin osakkeisiin. Ne arvos-
tetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää.  
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Osakepääoma    
Osakepääoma osakelajeittain 
 Osakkeita, Osuus,  Osuus,  Osuus, 
 kpl % % euroa 
  osak- äänistä osakepää- 
  keista  omasta 
K-osakkeet (10 ääntä) 7 682 500 12,8 59,5  810 255 
A-osakkeet (1 ääni) 52 188 743 87,2 40,5 5 504 220 
Yhteensä 31.12.2018 59 871 243 100,0 100,0 6 314 475 
 
 
Tulikivi Oyj:n osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yhtiöjärjestyksen mu-
kaan 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. 
 
Lähipiiriliiketoimet (1000 euroa)  
Liiketoimia osakkuusyhtiöiden kanssa ei ole. 
     
Liiketoimet muun lähipiirin kanssa 
Tulikivi Oyj on perustajana Suomen Kivitutkimussäätiössä. Yhtiö on vuokrannut toimisto- ja varas-
totiloja Suomen Kivitutkimussäätiöltä ja Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän omistamasta ra-
kennuksesta. Näistä tiloista on maksettu 17 (36) tuhannen euron suuruinen vuokra tilikaudella. 
Vuokra vastaa käypää vuokratasoa. Yhtiön palvelu- ja maa-aluevuokraveloitukset säätiöltä olivat 
2 (6) tuhatta euroa.   

 

Johdon työsuhde-etuudet (1000 euroa)   

       1-12/18    1-12/17 

Hallituksen ja toimitusjohtajan  
palkat ja muut lyhytaikaiset työ- 
suhde-etuudet     392 374 
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2018  
 
Osakkaan nimi   Osakkeet  Osuus 
    äänivallasta 

1. Vauhkonen Heikki  6 873 839 45,9 % 
2. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo  4 545 454 3,5 % 
3. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  3 720 562 2,9 % 
4. Elo Eliisa  3 108 536 5,7 % 
5. Toivanen Jouko  2 531 259 2,7 % 
6. Suomen Kulttuurirahasto  2 258 181 2,4 % 
7. Mutanen Susanna  1 643 800 6,8 % 
8. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia  1 515 151 1,2 % 
9. Nikkola Jarkko  1 390 000 1,1 % 
10. EVK-Capital Oy   800 000 0,6 %  

      Muut osakkaat  31 485 961 27,2 % 
 
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Tulikivi Oyj, Tulikivi U.S. Inc USAssa ja OOO Tulikivi Venäjällä. Kon-
serniyrityksiä ovat lisäksi Tulikivi GmbH ja The New Alberene Stone Company, Inc., joilla ei ole enää 
liiketoimintaa.  
 
 
TULIKIVI OYJ 
 
Hallitus 
 
Jakelu: Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.tulikivi.com 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555  
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