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Uponor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2012  
 

Uponor paransi selkeästi tulostaan Euroopan 
heikosta markkinatilanteesta huolimatta 
 

 

 Pohjois-Amerikan liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa, liikevoitto parani Talotekniikka - 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 
 Liikevaihto 1–12: 811,5 milj. euroa (2011: 806,4 milj. euroa), muutos +0,6 %, 

orgaaninen kasvu 3,2 % 
 Liikevoitto 1–12: 57,7 milj. euroa (35,4 milj. euroa), muutos +63,0 %, liikevoitto ilman 

vuoden 2011 kertaluonteisia eriä +25,8 % 
 Osakekohtainen tulos 0,45 (0,03) euroa; ilman kertaluonteisia eriä osakekohtainen tulos 

oli 0,45 (0,32) euroa  
 Ohjeistus vuodelle 2013: Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan 

orgaanisesti hieman vuodesta 2012 
 Hallituksen osinkoesitys on 0,38 (0,35) euroa/osake 

 

 

Toimitusjohtaja Jyri Luomakoski kommentoi kauden kehitystä: 

 

 Kysynnän vakaa kasvu on kasvattanut Uponorin liikevaihtoa Pohjois-Amerikassa 

kaksinumeroisin luvuin jo kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Tämän 

seurauksena tulos on parantunut huolimatta siitä, että olemme samaan aikaan 

kasvattaneet kapasiteettiamme v. 2007 alkanutta talouskriisiä edeltävälle tasolle.  
 Euroopassa rakennusmarkkinat ovat Saksaa lukuun ottamatta enimmäkseen yhä 

heikoissa kantimissa, ja niiden odotetaan osittain edelleen heikkenevän vuoden 2013 

aikana. Uskon kuitenkin, että olemme lähellä pohjaa, sillä merkkejä tilanteen 

vakautumisesta on näkyvissä. Arvioimme, että vuosi 2013 on hyvin pitkälti vuoden 2012 

kaltainen, joskin vuoden 2013 ensimmäinen neljännes on todennäköisesti huomattavasti 

edellisvuotta hiljaisempi. 
 Viime vuoden merkittävin uutisemme oli yhdessä KWH-yhtymän kanssa julkistettu 

suunnitelma yhtiöiden yhdyskuntateknisen liiketoiminnan yhdistämisestä. Alan 

liiketoimintaympäristö on muuttunut viime vuosina nopeasti, ja tällä hetkellä 

pohjoismaiset markkinat ovat tuotteiden ja palveluiden osalta aidosti kansainväliset. 

Uponorin ja KWH-yhtymän yhteinen näkemys on, että uusi yhteisyritys on tärkeä askel 

kehitettäessä liiketoimintoja ja varmistettaessa, että asiakkaat saavat tarpeitaan 

vastaavia tuotteita myös tulevaisuudessa. Yhteisyrityksen toteutuminen odottaa vielä 

Suomen kilpailuviranomaisen hyväksyntää. 
 

 

Hallituksen osinkoesitys 

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,38 (0,35) euron osinkoa osaketta kohti, jolloin 

osingonjakosuhteeksi tulee noin 84,4 prosenttia. Hallitus otti esitystä tehdessään huomioon 

yhtiön maksuvalmiuden, yhtiön osinkopolitiikan ja yhtiön näkymät. 
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Tietoja tästä tilinpäätöstiedotteesta 

Tämä asiakirja on tiivistelmä Uponorin vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteesta, joka on liitetty 

tähän tiedotteeseen. Se on saatavissa myös konsernin verkkosivuilta. Sulkeissa annetut 

luvut ovat vertailukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta. Luvut koskevat jatkuvia 

toimintoja, ellei toisin ole mainittu. Muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä tässä 

tiedotteessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista. 

 

Esitysaineisto ja webcast-esitys  
Englanninkielinen webcast-esitys tulosjulkistustilaisuudesta järjestetään 12.2. klo 10. 

Lisätiedot webcastista löytyvät osoitteesta www.uponor.fi > Sijoittajat. Kysymyksiä voi 

lähettää etukäteen osoitteeseen ir@uponor.com. Esityksen tallenne on katsottavissa pian 

tulosjulkistuksen jälkeen Uponorin sivulta osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat. 

Esitysaineisto on luettavissa osoitteessa www.uponor.fi > Sijoittajat > IR-aineisto ja uutiset. 

 

Seuraavan vuosineljänneksen tulos 

Uponor julkaisee vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen 

29.4.2013. Suljetun ikkunan aikana 1.–28.4. yhtiö ei kommentoi markkinanäkymiä, 

liiketoimintaan vaikuttavia seikkoja eikä keskustele raportoimattoman tai kuluvan tilikauden 

tapahtumista.  

 

 

 

 

 

  

http://www.uponor.fi/
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Vuoden 2012 viimeinen neljännes 
 

Yleinen markkinatilanne vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana noudatti edelliseltä 

vuosineljännekseltä tuttua kaavaa. Kehitys oli erittäin lupaavaa Pohjois-Amerikassa, missä 

Yhdysvaltain asuinrakennusmarkkinoiden jo vuoden 2011 loppupuoliskolla alkanut 

elpyminen jatkui vilkkaana. Euroopassa kysyntä pysyi heikkona ja jopa supistui entisestään 

lounaisessa Euroopassa. Keski-Euroopassa kysynnän kehitys vaihteli pienestä laskusta 

tasaiseen kehitykseen. Saksassakin nähtiin merkkejä maan talouden hidastumisesta, mutta 

vaikutukset eivät vielä ulottuneet rakennusmarkkinoiden kysyntään. Pohjois-Euroopassa 

rakentaminen oli vaisua ja paikoitellen heikkenevää, joskin maiden välillä oli havaittavissa 

selkeitä eroja niin yhdyskuntatekniikan kuin talotekniikankin markkinoilla. Itä-Euroopassa ja 

Kaukoidässä kysyntä säilyi entisellä tasolla tai kasvoi hieman. Monista maista poiketen 

rakennusmarkkinoiden kysyntä Venäjällä jatkoi kasvuaan vuoden 2012 viimeisellä 

neljänneksellä. 

 

 

Liikevaihto 

 

Uponorin liikevaihto oli 189,6 (197,0) milj. euroa eli supistui edellisvuoden viimeiseen 

neljännekseen verrattuna 3,8 %. Vertailukelpoinen kasvu, kun huomioidaan Hewing 

GmbH:n myynti vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, oli -0,2 %. Talotekniikka - 

Eurooppa on Uponorin suurin liiketoimintasegmentti, jonka vaatimaton kehitys lähinnä 

päämarkkinoiden heikon taloustilanteen seurauksena heijastui koko yhtiön tulokseen. 

Neljännen neljänneksen tulokseen vaikutti myös asiakkaiden varovaisuus loppuvuoden 

varastotäydennyksissä sekä työpäivien poikkeuksellisen pieni määrä joulukuussa.  

 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana heijastellen Yhdysvaltain 

rakennusmarkkinoiden elpymistä ja Kanadan verrattain hyvätasoisena säilynyttä 

rakentamista.  

 

Aikainen lumentulo vaikutti yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntään Pohjois-Euroopassa.  

 

 

Liikevaihdon jakautuminen, loka-joulukuu: 

 

M€ 

10-12  

/2012 

10-12  

/2011 

Raportoitu 

muutos 

Talotekniikka – Eurooppa 
121,6 132,9 -8,6 % 

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 38,1 32,1 19,0 % 

(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 49,8 43,2 15,2 %) 

Yhdyskuntatekniikka 31,4 34,3 -8,4 % 

Eliminoinnit -1,5 -2,3  

Yhteensä 189,6 197,0 -3,8 % 

 

 

Tulos ja kannattavuus 

 

Uponorin tuloskehitys vuoden loppua kohti tultaessa oli koko vuoden tapaan melko 

tyydyttävä. Bruttokate parani vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 2,6 prosenttiyksikköä 

ja nousi 72,2 (70,0) milj. euroon tai 38,1 (35,5) prosenttiin. Bruttokatteen suotuisa kehitys 

oli suurelta osin Pohjois-Amerikan myynnin kasvun ja koko yhtiössä toteutetun tehokkaan 
hinnoittelupolitiikan ansiota. 
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Konsernin liikevoitto oli 10,2 (-3,0) milj. euroa. Vertailukelpoisesti tulosparannus oli 2,7 

milj. euroa, koska vuoden 2011 lukuihin sisältyi Hewing GmbH:n myynnistä johtuva 10,5 

miljoonan euron kertaluonteinen alaskirjaus.  

 

Monilla markkinoilla vallitsevasta kireästä markkinatilanteesta huolimatta Uponor onnistui 

parantamaan Talotekniikka - Euroopan kannattavuutta muun muassa tarkan hinnoittelun ja 

edellisvuodesta poikkeavan myynnin tuotejakautuman ansiosta. Pohjois-Amerikassa 

suuremmat volyymit vaikuttivat ratkaisevasti kannattavuuden hyvään kehitykseen, mitä 

tuki myös tiukka kustannusten hallinta. Yhdyskuntatekniikan kannattavuutta heikensivät 

kysynnän lasku loppuvuodesta ja henkilöstön vähennyksistä aiheutuneet lisäkustannukset. 

 

 

Liikevoiton jakautuminen, loka-joulukuu:  

M€ 
10-12 

/2012 

10-12 

/2011 

Raportoitu 

muutos 

Talotekniikka – Eurooppa 9,4 7,8 19,6 % 

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 3,5 1,8 90,5 % 

(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 4,6 2,4 89,5 %) 

Yhdyskuntatekniikka  -2,6 -1,5 -81,7 % 

Muut 0,3 -10,4  

Eliminoinnit -0,4 -0,7  

Yhteensä 10,2 -3,0 438,4 % 

 

 

Katsauskauden tapahtumia 

 

Lokakuussa Uponor allekirjoitti yhdessä joidenkin pohjoismaisten rakennusalan toimijoiden 

kanssa kestävän rakentamisen toteuttamista koskevat periaatteet. Periaatteet on lueteltu 

Nordic Built Charterissa, jonka allekirjoittamisella alan johtavat yritykset pyrkivät luomaan 

kilpailukykyisiä ratkaisuja kestävään rakentamiseen. Nordic Built Charterin tavoitteet ovat 

linjassa niiden periaatteiden kanssa, joihin Uponor sitoutui allekirjoittamalla ENCORDin 

kestävän kehityksen peruskirjan vuonna 2011.  

 

Ruotsiin on rakennettu uusi jakelukeskus, joka vastaa taloteknisen liiketoiminnan tarpeisiin 

Pohjoismaissa. Sen toiminta käynnistyi vuoden 2012 joulukuussa. 

 

Joulukuun 20. päivänä markkinaoikeus myönsi Kilpailuvirastolle tämän pyytämän jatkoajan 

päätöksen tekemiseen liittyen Uponor Oyj:n ja KWH-yhtymä Oy:n 21.9.2012 tekemään 

sopimukseen yhteisyrityksen perustamisesta. Jatkoaika on voimassa 25.2.2013 saakka. 

Jatkoajan tarvetta perusteltiin tapauksen vaativuudella; se edellyttää muun muassa 

tarkempaa markkinoiden tutkimista esimerkiksi teollisuussegmentin osalta. Uponor ja KWH 

eivät kumpikaan vastustaneet jatkoajan myöntämistä. 
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Uponor Oyj:n tilinpäätös 1-12/2012 
 

Markkinat 

 

Pitkähkön taloudellisesti ja poliittisesti epävarman kauden jälkeen vuosi 2012 käynnistyi 

valoisammissa merkeissä, mutta tunnelma tasaantui vuoden edetessä, ja kokonaisuutena 

tarkastellen vuodesta 2012 tuli hyvin samanlainen kuin sitä edeltävästä vuodesta. 

Tulevaisuuden heikko ennustettavuus ja sijoittajien yleinen varovaisuus yhtä lailla julkisella 

kuin yksityiselläkin sektorilla vaikeutti entisestään rakennusmarkkinoiden elpymistä. Vuoden 

loppua kohti yleinen ilmapiiri oli selvästi rauhallisempi vakaammalta vaikuttavan 

tulevaisuuden edessä. 

 

Lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa, missä asuinrakennusmarkkinoiden elpyminen jatkui 

kiihtyvällä vauhdilla, ja Saksaa, missä markkinat pysyivät suhteellisen vahvoina, talouden 

yleinen epävarmuus heijastui rakennusmarkkinoihin ja kysyntä pysyi vaisuna. 

Uudisrakentaminen oli vähäistä, eikä vilkastunut korjausrakentaminen pystynyt täysin 

tasapainottamaan myynnin laskua. Pohjoismaissa kysyntä pysyi lähes tyydyttävällä tasolla, 

mutta Lounais-Euroopan suurilla markkinoilla kysynnän lasku jatkui edelleen.  

 

Yhdyskuntatekniikan kokonaiskysyntä pysyi tasaisena. Baltian maissa koettu elpyminen 

tasapainotti kysynnän varsin tasaista kehitystä useimmissa Pohjoismaissa. 

 

Huolimatta markkinoilla yleisesti vallitsevasta hitaan kasvun vaiheesta, jotkut 

kehityssuunnat ovat vaikuttaneet suotuisasti Uponorin toimintaan. Kasvava huoli kestävästä 

kehityksestä sekä lisääntyvä energian säästö ja uusiutuvan energian käyttö hyödynsivät 

Uponorin lämmitys- ja viilennysjärjestelmäliiketoimintaa paikaten samalla 

uudisrakentamisen laskun aiheuttamaa supistumista. Käyttövesijärjestelmien 

liiketoimintaan on myötävaikuttanut korjausrakentamisen lisääntyminen ja luopuminen 

perinteisten metalliputkien käytöstä, mikä on lisännyt Uponorin PEX- ja komposiittiputkien 

suosiota.  

 

Katteita painava hintakilpailu on pysynyt kireänä niin eri tuote- kuin maantieteellisilläkin 

alueilla. 

 

 

Liikevaihto 

 

Uponorin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 811,5 (2011: 806,4) 

miljoonaa euroa, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.  Vertailukelpoinen 

orgaaninen liikevaihdon kasvu, kun luvuista jätetään pois Hewing GmbH:n myynnin ja Zent-

Frengerin liiketoiminnan hankinnan vaikutukset vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä, 

oli 3,2 % ja valuuttakurssien vaikutus huomioiden 0,8 %.  
 

Talotekniikka - Euroopan vertailukelpoinen liikevaihto, kun yrityskaupat jätetään 

huomioimatta, oli -1,2 %. Myös yhdyskuntatekniikan koko vuoden liikevaihto supistui 

hieman edellisvuodesta lähinnä päämarkkina-alueilla vallitsevan heikon kysynnän vuoksi. 

Talotekniikka – Euroopan heikkoa kehitystä Benelux-maissa tasapainotti 

projektiliiketoiminnan orastava kasvu. Keski-Euroopan suurimmilla markkinoilla Saksassa 

liikevaihdon orgaaninen kehitys pysyi tasaisena. Lounais-Euroopassa liikevaihto kärsi 

markkinoiden supistuessa vielä entisestään Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa vuosia 

kestäneen alamäen jälkeen. Ranskassa ja osittain myös Isossa-Britanniassa kehitys oli 

lupaavampaa. Norjaa lukuun ottamatta liikevaihto supistui kaikissa Pohjoismaissa ja 
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erityisesti Ruotsissa ja Tanskassa. Venäjällä ja Baltian maissa liikevaihto sen sijaan kasvoi 

reippaasti. 
 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikan kasvu jatkui vahvana. Tasainen kasvu kuuden peräkkäisen 

vuosineljänneksen aikana heijastelee markkinatilanteen kohentumista erityisesti 

Yhdysvalloissa. 

 

Käyttövesiratkaisujen kehitystä tuki erityisesti korjausmarkkinasegmenttien tervehtynyt 

kysyntä. Myös markkinoille vuosina 2011 ja 2012 tuodut uudet tuotteet ja tekniikat, kuten 

RTM-liittimet, joiden avulla liitokset voidaan tehdä ilman puristustyökaluja, Quick&Easy -

liitinten uudet laajennustyökalut, uusi Quick&Easy -liitosrengas sekä uudistetut 

komposiittiputket, kasvattivat myyntiä. Käyttövesiratkaisujen liikevaihdon merkittävä kasvu 

useissa tärkeissä maissa tasapainotti yleisesti ottaen heikon taloustilanteen vaikutuksia. 

Sisäilmastoratkaisujen liiketoimintaa hyödynsi panostus projektiliiketoiminnan 

käynnistämiseen joissakin maissa. Se on tukenut erityisesti tavoitetta viedä rakennukseen 

varastoitunutta energiaa hyödyntävät TABS-järjestelmät uusiin maihin Euroopassa. 

Liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvua rajoitti kuitenkin uudisrakennushankkeiden 

vähäinen määrä ja sitä seurannut tiukka hintakilpailu. Yhdyskuntateknisten ratkaisujen 

markkina-asemaa kaikissa Pohjoismaissa vahvisti uusien tuotteiden ja tekniikoiden 

lanseeraaminen vuoden 2012 aikana.  

 

Käyttövesiratkaisujen osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2012 kasvoi 47 (46) 

prosenttiin. Sisäilmastoratkaisujen osuus oli 35 % (37 %) ja Yhdyskuntateknisten 

ratkaisujen 18 % (17 %).  
 

Liikevaihdon jakautuminen 1.1. – 31.12.2012: 

 

M€ 1–12 

2012 

1–12 

2011 

Raportoitu 

muutos, % 

Talotekniikka – Eurooppa 517,7 543,9 -4,8 % 

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 151,1 121,5 24,4 % 

(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 195,4 170,1 14,9 %) 

Yhdyskuntatekniikka  149,0 149,7 -0,5 % 

Eliminoinnit -6,3 -8,7  

Yhteensä 811,5 806,4 0,6 % 

 

Liikevaihdolla mitattuna kymmenen suurinta maata ja niiden osuudet konsernin 

liikevaihdosta (vuoden 2011 osuus sulkeissa) olivat: Saksa 17,9 % (18,7 %), USA 14,1 % 

(11,0 %), Suomi 11,6 % (11,5 %), Ruotsi 9,8 % (10,5 %), Norja 4,8 % (4,6 %), Kanada 

4,5 % (4,1 %), Tanska 4,1 % (4,6 %), Alankomaat 4,0 % (4,4 %), Iso-Britannia 3,8 % 

(3,5 %) ja Espanja 3,8 % (4,8 %). 
 

 

Tulos ja kannattavuus 

 

Bruttokate oli vuoden 2012 jokaisella vuosineljänneksellä vertailukautta parempi. Konsernin 

koko vuoden bruttokate oli 310,8 (292,9) milj. euroa, jossa on 17,9 milj. euron tai 2,0 

prosenttiyksikön lisäys edellisvuoteen verrattuna. Suotuisa kehitys on suurelta osin Pohjois-

Amerikan myyntimäärien kasvun ja koko yhtiössä toteutetun tehokkaan hinnoittelupolitiikan 

ansiota. Myös Hewing GmbH:n myynti vahvisti bruttokatemarginaalia. 
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Vuoden 2011 liiketoiminnan muut kulut sisältävät Hewing GmbH:n myyntiin liittyvän 

kertaluonteisen 10,5 milj. euron alaskirjauksen. Kulut pysyivät vuonna 2012 hieman 

edellisvuotta pienempinä, kun yllä mainittua kertaluonteista erää ei huomioida, vaikka 

yritysjärjestelyihin liittyvät kustannukset nousivat ja valuuttakurssien johdosta kulut 

kasvoivat merkittävästi.  
 

Konsernin liikevoitto oli 57,7 (35,4) milj. euroa, mikä on 63,0 % edellisvuotta enemmän. 

Kannattavuutta kuvaava liikevoittomarginaali nousi vertailukauden 4,4 prosentista 7,1 

prosenttiin. Vuoden 2011 liikevoittoa rasitti tammikuussa 2012 tehty päätös myydä 

saksalainen tytäryhtiö Hewing GmbH, mikä on raportoitu Muu-segmentissä. Liikevoitto 

ilman vuoden 2011 kertaluonteisia eriä parani 25,8 prosentilla.  
 

Liikevoitto kehittyi suotuisasti kaikissa liiketoimintasegmenteissä, ja Yhdyskuntatekniikkaa 

lukuun ottamatta ne kaikki myötävaikuttivat positiivisesti koko konsernin liikevoittoon. 

 

Liikevoiton jakautuminen 1.1. – 31.12.2012: 

 

M€ 1–12 

2012 

1–12 

2011 

Raportoitu 

muutos, % 

Talotekniikka – Eurooppa 47,2 41,7 13,0 % 

Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 17,8 10,1 75,5 % 

(Talotekniikka – Pohjois-Amerikka, M$ 23,0 14,2 62,1 %) 

Yhdyskuntatekniikka  -0,0 -2,4 98,6 % 

Muu -6,1 -14,0  

Eliminoinnit -1,2 0,0  

Yhteensä 57,7 35,4 63,0 % 

 

 

Rahoituskulut palautuivat tavanomaiselle tasolle 8,6 milj. euroon vuoden 2011 

poikkeuksellisen korkeasta 17,7 miljoonasta eurosta. Vuonna 2011 rahoituskulut sisälsivät 

viivemaksuja yhteensä 3,2 milj. euron edestä. Maksut liittyivät Suomen veroviranomaisten 

verotuspäätöksiin vuoden 2011 joulukuun lopussa. Lisäksi vuoden 2011 rahoituskulut 

sisälsivät alaskirjauksen 6,0 milj. euron lainasaamisesta, joka liittyy Englannissa ja 

Irlannissa sijainneen yhdyskuntateknisen liiketoiminnan myyntiin. Yhtiö tiedotti asiasta 

helmikuussa 2012. Vuoden 2011 rahoituskulut olivat vertailukelpoisesti laskettuna 8,5 milj. 

euroa. Valuuttakurssierot olivat -1,9 (-1,3) milj. euroa. 
 

Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 177,9 % ja oli 49,4 (17,7) milj. euroa. Tuloverojen 

määrä oli 16,5 (15,8) milj. euroa, kun veroaste oli 33,4 % (88,8 %). Mikään kolmesta 

seuraavassa kappaleessa kuvatusta vuoden 2011 kertaluonteisesta erästä ei ollut 

verotuksessa vähennyskelpoinen.  
 

Konsernin tilikauden tulos oli 32,8 (1,6) milj. euroa, josta jatkuvien liiketoimintojen osuus 

oli 32,9 (1,9) milj. euroa. Vuoden 2011 tilikauden tulos sisälsi Hewing GmbH:n myyntiin ja 

yllämainittuun lainasaamiseen liittyvät alaskirjaukset sekä Suomen veroviranomaisen 

verotuspäätöksiin liittyvät lisäverot ja viivemaksut, jotka kirjattiin kertaluonteisina erinä. 

 

Oman pääoman tuotto nousi 15,5 (0,7) prosenttiin. Oman pääoman tuotto oli 16,7 % (11,0 

%). 
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Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,03) euroa ja jatkuvien liiketoimintojen osalta 

0,45 (0,03) euroa. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,87 (2,86) euroa. Muut osakekohtaiset 

tiedot löytyvät taulukko-osasta. 
 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 32,7 (58,4) milj. euroa ja rahavirta ennen rahoitusta 

22,5 (29,3) milj. euroa. Parantuneesta kannattavuudesta johtuen liiketoiminnan rahavirta 

säilyi tyydyttävänä huolimatta vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä maksetuista 

lisäveroista. Investointien rahavirta supistui johtuen vähäisistä investoinneista ja Hewingin 

myynnistä saadusta nettorahavirrasta 

 

Tunnusluvut löytyvät tilinpäätöksestä viiden vuoden ajalta. 

 

 

Investoinnit, tutkimus ja kehitys sekä rahoitus 

 

Yhtiössä jatkettiin aiempaa tavoitetta pitää investointien määrä matalana, ja tehdyt 

investoinnit kohdennettiin tuottavuuden parantamiseen ja kunnossapitoon. Yhdysvalloissa 

kuitenkin kasvatettiin Apple Valleyn tehtaan tuotantokapasiteettia ottamalla käyttöön 

Kanadassa sijainneelta tehtaalta ylimääräiseksi jääneitä koneita.  
 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 19,2 (24,0) milj. euroa eli 4,8 milj. 

euroa enemmän kuin edellisvuonna. Nettoinvestointien määrä oli 18,1 (23,1) milj. euroa. 
 

Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen olivat yhteensä 15,9 (16,3) miljoonaa euroa eli 

2,0 (2,0) prosenttia liikevaihdosta. 

 

Maailmantalouden tilanne pysyi edelleen epävarmana. Uponorissa tilannetta seurattiin 

tarkasti, eikä suuria pitkäaikaisrahoitusta koskevia muutoksia ollut tarpeen tehdä. Vuonna 

2011 liikkeelle lasketut kaksi joukkovelkakirjalainaa turvaavat yrityksen maksuvalmiuden ja 

toimintojen rahoituksen. 
 

Tärkeimmät voimassa olevat rahoitusohjelmat 31. joulukuuta 2012 olivat vuonna 2018 

erääntyvä 80 milj. euron joukkovelkakirjalaina ja vuonna 2016 erääntyvä 20 milj. euron 

joukkovelkakirjalaina. Näiden lisäksi voimassa oli useampia kahdenvälisiä, vuonna 2015 

erääntyviä luottolimiittejä yhteensä 190 miljoonan euron arvosta; vuoden 2012 aikana 

näistä varalla olevista rahoitusluotoista ei ollut nostettuna yhtään. 

 

Joukkovelkakirjalainoilla Uponor on laajentanut maturiteettirakennetta ja mahdollisia 

rahoituslähteitä. Lyhytaikaisen rahoituksen tarpeeseen vastaa kotimainen 150 milj. euron 

yritystodistusohjelma, josta ei tilinpäätöshetkellä ollut käytössä yhtään. Rahavarat vuoden 

lopussa olivat yhteensä 17,7 milj. euroa. 
 

Konsernissa kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota myyntisaamisiin ja luottoriskeihin. 

Luottotappioiden määrä oli alhainen 0,5 (0,5) milj. euroa. 
 

Konsernin korolliset nettovelat nousivat 94,1 (83.9) milj. euroon. Konsernin 

omavaraisuusaste oli 42,1 (41,2) prosenttia ja velkaantumisaste 44,8 (39,3) prosenttia. 

Velkaantumisasteen vuosineljännesten keskiarvoksi muodostui 64,0 (55,8), kun sen 

vaihteluväli yhtiön taloudellisissa tavoitteissa on 30–70. 
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Katsauskauden tapahtumia 

 

Helmikuun 17. päivänä Uponor ilmoitti jättäneensä Suomen verottajan joulukuun 2011 

jälkiverotuspäätöksiä koskevan valituksen ja oikaisuvaatimuksen konserniverokeskuksen 

oikaisulautakunnalle. Asia on yhä vireillä. Uponor maksoi yhteensä 15,0 milj. euroa veroja, 

lisäveroja ja viivästyskorkoa vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä. Verotettavan tulon 

lisäyksestä aiheutuvat tuloverot, yhteensä 9,8 miljoonaa euroa, kirjattiin saamisiksi ja ne 

sisältyvät verotettavaan tuloon perustuvaan verosaamiseen vuoden 2012 taseessa. 

 

12. maaliskuuta Uponor ilmoitti hankkineensa loput 49,7 prosenttia saksalaisen Zent-

Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH:n osakkeista ja omistaa nyt 100 % yhtiön 

osakepääomasta. 

 

Ensimmäisen neljänneksen lopussa Uponor sai päätökseen saksalaisen 

alihankintavalmistukseen keskittyneen Hewing GmbH:n myynnin, josta kerrottiin 

ensimmäisen kerran tammikuussa 2012. 

 

Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy ilmoittivat 21.9.2012 suunnitelmasta perustaa yritys, johon 

siirretään molempien osapuolten yhdyskuntateknisten putkijärjestelmien liiketoiminta. 

Suunnitelman mukaan Uponor omistaa uudesta yrityksestä 55,3 prosenttia ja KWH-yhtymä 

44,7 prosenttia. Yritys toimittaa yhdyskuntateknisiä putkijärjestelmiä Pohjois-Eurooppaan ja 

muualle maailmaan. Yritysjärjestelyn toteutuminen odottaa vielä Kilpailuviraston 

hyväksyntää, jota odotetaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. 

 

Toimitusketjun rakennetta ja tehokkuutta kehitettiin aktiivisesti vuoden 2012 aikana. 

Huomiota kiinnitettiin erityisesti varasto- ja jakelutoimintoihin. Kevään kuluessa Luoteis-

Saksassa sijaitseva Wettringenin logistiikkakeskus alkoi palvella kaikkia Keski-Euroopan 

maita, ja siitä kehitetään koko alueen logistinen keskus, joka vastaa kaikista Uponorin 

taloteknisten tuotteiden toimituksista. Ruotsiin on rakennettu uusi jakelukeskus, joka 

vastaa taloteknisen liiketoiminnan tarpeisiin Pohjoismaissa. Toiminta käynnistyi vuoden 

2012 joulukuussa. 
 

Sisäilmastointiratkaisujen markkinointia projektiliiketoiminnan asiakkaille jatkettiin. Hyviä 

tuloksia saavutettiin Euroopassa, erityisesti Sveitsissä. Aktiivisen työn tuloksena Uponor sai 

ensimmäisen, merkittävän viilennysratkaisutilauksen Intiasta ja käynnisti uuden 

kumppanuussuhteen Koreassa. 

 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.  

 

 

Henkilöstö ja organisaatio  

 

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 3 052 (3 228) työntekijää eli 176 henkeä 

vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa täysipäiväiseksi muutettuna. Keskimäärin 

henkilömäärä vuoden aikana oli 3 098 (3 288). Uponorin ydinliiketoimintaan 

kuulumattoman saksalaisen Hewing GmbH:n myynti vuonna 2012 vähensi henkilöstöä 211 

työntekijällä. Pohjois-Amerikassa henkilöstön määrä kasvoi 66 hengellä, kun taas 

yhdyskuntatekniikan henkilömäärää jouduttiin supistamaan 31 hengellä; nämä molemmat 

muutokset heijastivat toimintaympäristön muutoksia. 
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Konsernin henkilöstö jakaantui maittain seuraavasti: Saksa 860 (28,2 %), Ruotsi 493 (16,2 

%), Suomi 450 (14,7 %), USA 429 (14,1 %), Espanja 192 (6,3 %), Iso-Britannia 149 (4,9 

%), Italia 55 (1,8 %), Tanska 49 (1,6 %) ja muut maat 375 (12,2 %). 
 

Konsernissa kirjattujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma mukaan lukien 

sosiaalikulut oli tilikaudella 184,7 (183,9) miljoonaa euroa. 

 

Kanadan ja Ison-Britannian kansalainen William (Bill) Gray (46) nimitettiin Uponorin 

Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 15.2.2012. 

 

 

Liiketoimintaan kohdistuvat riskit 

 

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina useille markkina- ja vahinkoriskeille sekä 

operatiivisille ja taloudellisille riskeille.  

 

Markkinariskit  

Uponorin toiminnan pääpaino on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa poliittinen riski 

luokitellaan pääsääntöisesti varsin vähäiseksi. Euroopan ja etenkin euroalueen pitkään 

jatkuneen herkän taloustilanteen vuoksi Uponor on kuitenkin suorittanut sisäisiä arviointeja 

euroalueeseen kohdistuvista riskeistä ja niiden mahdollisista vaikutuksista konsernin 

toimintaan. 

 

Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Yhtiön tuotteiden 

päämarkkinasegmentti on perinteisesti käsittänyt pientalorakentamisen, mutta tuotteita 

toimitetaan yhä enemmän myös julkiseen ja liikerakentamiseen. Näiden sektoreiden 

kysyntävaihtelut poikkeavat usein toisistaan. Kokonaisuutta tasapainottaa omalta osaltaan 

myös korjausrakentamisen kysyntä, joka ei aina ole samalla lailla harkinnanvaraista kuin 

uudisrakentaminen. Lähes viidesosa yhtiön liikevaihdosta tulee yhdyskuntateknisestä 

liiketoiminnasta. Rakennusalan suhdanteiden lisäksi yhdyskuntatekniikan ratkaisujen 

kysyntä riippuu vahvasti tie- ja vesirakentamisen sekä julkisesti rahoitetun 

kunnallistekniikan investoinneista. Yhtiö suojautuu suhdanteiden ja kysynnän vaihtelusta 

aiheutuvia riskejä vastaan kehittämällä prosesseja, joilla myyntiennusteita saadaan 

luotettavammiksi, ja varmistamalla organisaation ja toimitusketjun rakenteiden riittävän 

joustavuuden. 

 

Uponor palvelee laajaa asiakaskuntaa. Valtaosa asiakkaista on itse jakelijoita 

(tukkuliikkeitä), joten myös Uponorin tuotteiden loppukysyntä on varsin hajautunut. Viisi 

suurinta asiakasryhmää muodostavat noin kolmasosan Uponorin kokonaisliikevaihdosta, 

joka jakautuu 26 maahan. 

 

Paikalliset 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 suurelta osin myyntihintoihinsa 

kohtuullisella viiveellä, eikä tästä ole aiheutunut olennaista tulonmenetystä Uponorille. 

Uponor suojautuu metallien ja muoviraaka-aineiden hintariskiä vastaan mahdollisuuksien 

mukaan myös kiinteähintaisilla hankintasopimuksilla. Pohjoismaissa Uponor hallitsee sähkön 

hintavaihteluriskiä rahoitusinstrumenteilla. 
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Komponenttien ja raaka-aineiden hankinnassa Uponorin tavoitteena on käyttää materiaaleja 

ja raaka-aineita, joilla on useampia toimittajia. Jos toimittajia on vain yksi, tavoitteena on, 

että sillä on vähintään kaksi tuotantolaitosta, jotka valmistavat Uponorin käyttämiä 

hyödykkeitä. Uponorilla on käytössään materiaalien ja raaka-aineiden 

laadunvarmennusjärjestelmä sekä toimittajien hyväksymisprosessi. 

 

Uponor hallitsee organisaatio- ja johtamisriskejä, kuten henkilöstön vaihtuvuutta ja 

ikäjakauman vääristymistä, analysoimalla jatkuvasti henkilöresursseja ja varmistamalla, 

että organisaatiorakenne tukee tehokasta toimintaa. Henkilöstön kehittämisohjelmat 

keskittyvät erityisesti johtamisosaamisen kasvattamiseen monikulttuurisessa 

matriisiorganisaatiossa. Vuosittain tehty henkilöstökysely mittaa henkilöstön sitoutumista. 

Kyselyn osa-alueita ovat osaaminen, työympäristö ja motivaatio. Työtyytyväisyys on 

lisääntynyt, kun uudet toimintasuunnitelmat on luotu kyselystä saatujen tietojen pohjalta ja 

niiden toteutumista seurataan. 

 

Liiketoimintojen hallintaan käytetään useita IT-järjestelmiä, joista tärkeimmät ovat 

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa käytetyt ERP-järjestelmät. Järjestelmien tärkeyden 

analysoiminen ja riskeihin liittyvät varasuunnitelmat sisältyvät suurimpien IT-järjestelmien 

käyttöön ja elinkaaren hallintaan. Riskien arviointi kuuluu toki myös Uponorin 

riskienhallintaprosessiin. Varautumissuunnitelmiin voi sisältyä esimerkiksi 

kahdennussuunnittelu, varmennus- ja palautushallinta sekä testaus. Avainjärjestelmien 

palauttaminen onnettomuuden jälkeen testataan joka toinen vuosi. Lisäksi käytetään 

ulkopuolisia tarkastajia. 

 

Uponor noudattaa ISO 9001 -laatujärjestelmää ja ISO 14001 -

ympäristöjohtamisjärjestelmää tai vastaavia järjestelmiä, mikä parantaa tuotannon 

turvallisuutta ja tuottavuutta sekä vähentää ympäristövaikutuksia ja muita toiminnan 

riskejä.  

 

Projektiliiketoiminnassa Uponorin tavoitteena on myös hallita esimerkiksi projektikohtaisia 

aikataulutukseen ja kustannuksiin liittyviä riskejä. Tällaiset riskit pyritään mahdollisimman 

pitkälti ottamaan huomioon projektisopimuksissa ja sopimuksissa alihankkijoiden kanssa. 

Myös henkilökunnan projektinhallintaosaamista vahvistetaan aktiivisesti.  

 

Rahoitusriskit 

Rahoitusmarkkinoilla jatkuvan epävarmuuden takia rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit 

ovat merkittäviä. Uponorin rahoituksen saatavuus, joustavuus ja kohtuullisuus pyritään 

takaamaan riittävien luottolimiittireservien ja lainojen tasapainoisen maturiteettijakauman 

avulla sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja erilaisia 

rahoitusmuotoja.  

 

Konsernin maksuvalmiutta hallitaan tehokkailla kassanhallintaratkaisuilla ja noudattamalla 

alhaisen riskin sijoituspolitiikkaa sijoittamalla vain matalan riskin kohteisiin, jotka ovat 

muunnettavissa käteisvaroiksi nopeasti ja selkeään markkinahintaan.  

 

Korkomuutokset vaikuttavat yrityksen korkokuluihin ja kiinteähintaisten rahoituserien 

käypään arvoon. Korkoriskejä on pyritty torjumaan käyttämällä sekä kiinteä- että 

vaihtuvakorkoisia rahoitusinstrumentteja. 

 

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 liiketoiminnan valuuttariskiä. Konsernin rahoitustoiminto vastaa 
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konsernitason valuuttariskien suojaamisesta ulkoisilla valuuttamarkkinoilla. 

Suojausinstrumentteina käytetään pääasiallisesti valuuttatermiinejä ja valuuttaoptioita. 

 

Uponor altistuu myös valuuttakurssien muunnos- eli translaatioriskille, joka ilmenee 

muunnettaessa euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden 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 yhdeksän tuotantolaitosta viidessä maassa. Konsernin liikevaihdosta 

merkittävä osa syntyy tuotteista, jotka on valmistettu näissä tuotantolaitoksissa. 

Konsernitasolla vahinko- ja keskeytysvakuutuksia ohjataan keskitetysti, minkä tavoitteena 

on kattava vakuutussuoja mahdollisten konerikko-, tulipalo- yms. riskien toteutumisesta 

aiheutuville taloudellisille vahingoille. Toinen merkittävä vahinkoriski liittyy Uponorin 

valmistamien ja myymien tuotteiden tuotevastuuseen, joka on niin ikään vakuutettu 

konsernitasolla. 

 

Vahinko- ja liiketoiminnan keskeytysriskejä pyritään ehkäisemään monin eri keinoin, kuten 

henkilöstön turvallisuuskoulutuksella, säännöllisellä koneiden huoltamisella ja varmistamalla 

tärkeimpien varaosien jatkuva saatavuus. Oleellinen osa konsernin riskienhallintaa on myös 

vakuutusyhtiöiden kanssa yhteistyössä suoritetut tuotantolaitosten tarkastukset ja 

tuotantolaitoksilla järjestetyt koulutukset.  

 

Riskienhallinta vuonna 2012 

Merkittäviä riskejä ei toteutunut vuoden 2012 aikana. Markkinoiden hiipuessa lupaavan 

alkuvuoden jälkeen markkinariskien seuraaminen ja hallinta olivat jälleen kerran 

merkittävässä osassa Uponorin riskienhallinnassa. 

 

Siitäkin huolimatta, että Uponorin tärkeimpien tuotteiden kohdalla hintakilpailu oli 

edellisvuotta rauhallisempaa, riskienhallinta on tärkeä osa hankintoja.  

 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla toteutettiin kattava riskikartoitus ja toimintasuunnitelmat 

riskien hallitsemiseksi päivitettiin. Syksyllä 2011 ensimmäisen kerran toteutettua 

liiketoiminnan keskeytysvaikutusten analysointia jatkettiin. Tavoitteena on kehittää työkalu, 

joka avulla liiketoiminnan keskeytymisen mahdollisia vaikutuksia voidaan analysoida. 

 

Vuonna 2012 Uponor arvioi yhdessä vakuutusyhtiöiden kanssa riskienhallinnan tehokkuutta 

ja toimintavalmiutta neljässä tuotantoyksikössä. Yksiköiden riskienhallinnan todettiin olevan 

hyvällä tasolla.  

 

Maailmantalouden tilanteen jatkuessa epävarmana huoli pankkirahoituksen saatavuudesta 

kohtuullisin ehdoin oli yhä todellinen. Turvatakseen pitkäaikaisrahoituksensa Uponor pyrkii 

minimoimaan rahoitusriskit käyttämällä useita rahoituslähteitä ja erilaisia rahoitusmuotoja. 

Mikäli rahoitus ei toteudu rahana tai osakkeina, osapuolten luotettavuuteen kiinnitetään 

erityistä huomiota. Rahoitusyhteistyöhön hyväksytään vain luotettavat, vakavaraiset pankit 

ja rahoituslaitokset. 

 

Edellisvuoden tapaan erityistä huomiota kiinnitettiin myyntisaamisiin ja luottoriskien 

valvontaan. 

 

Maailmantalouden epävarmuus sekä verotussäännösten muutokset ovat kasvattaneet 

yritysten verotusriskejä, ja vuoden 2012 aikana verotusriskien hallinnan merkitys on 
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kasvanut myös Uponorissa. Yritys on pyrkinyt toteuttamaan hyvää verohallintotapaa ja on 

ottanut veroriskien arvioinnin selkeäksi osaksi riskienhallintaprosessiaan.   

 

Uponor on mukana useissa oikeusprosesseissa eri maissa. Vuoden aikana ei toteutunut 

sellaisia riskejä eikä vireillä ollut oikeudenkäyntejä tai muita oikeudellisia tai 

viranomaistoimenpiteitä, joilla käytettävissä olevan tiedon mukaan olisi ollut olennainen 

merkitys konsernille. 

 

 

Hallinto ja tilintarkastus 

 

Vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous 15. maaliskuuta valitsi hallitukseen uudelleen yhden 

vuoden toimikaudeksi Anne-Christine Silfverstolpe Nordinin, Eva Nygrenin, Jorma 

Elorannan, Jari Paasikiven ja Rainer S. Simonin. Hallituksen kuudenneksi jäseneksi valittiin 

suomalainen Jari Rosendal. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja 

varapuheenjohtajaksi Jorma Eloranta. 

 

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka nimesi 

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikael Paulin. 

 

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista 

koostuvan pysyvän nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja 

hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia. Päätös perustui hallituksen 

ehdotukseen. Hallituksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista, 

että suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista 

koskevien asioiden valmisteluun. 

 

Uponor laatii erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja 

palkkioselvityksen. Ne ovat 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 2012 oli 22,0 

(38,2) milj. kappaletta, yhteensä 186,1 (366,2) milj. euroa. Osakkeen kurssi vuoden 2012 

lopussa oli 9,60 (6,86) euroa ja liikkeellä olevan osakekannan markkina-arvo 702,8 (502,2) 

milj. euroa. Vuoden päättyessä yhtiöllä oli 17 788 (19 828) osakkeenomistajaa. Ulkomainen 

omistus yhtiössä oli katsauskauden päättyessä 30,2 % (24,5 %). Tarkemmat 

osakekohtaiset tiedot löytyvät tilinpäätöksestä. 

 

Uponor Oyj:n osakepääoma vuonna 2012 oli 146 446 888 euroa ja osakkeiden lukumäärä 

73 206 944. Näissä ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia. 

 

Ilmoitukset Uponorin osakeomistusten muutoksista: Yhdysvaltalaisen Franklin Resources 

Inc:n omistusosuus oli 5,05 prosenttia 2.3.2012. Yritysjärjestelyjen seurauksena 

yhdysvaltalaisen The Capital Group Companies Inc:n omistusosuus Uponor Oyj:sta 4.9.2012 

oli 8,85 %. Vuoden aikana ei tehty muita omistukseen liittyviä muutosilmoituksia. 

Tarkemmat osakkeisiin ja omistukseen liittyvät luvut löytyvät tilinpäätöksestä. 

 

 

 

http://www.uponor.fi/
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Hallituksen valtuutukset 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan enintään 3,5 miljoonaa yhtiön omaa osaketta. 

Määrä vastaa noin 4,8:aa prosenttia yhtiön osakemäärästä. Osakkeet voidaan hankkia 

vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta. 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7,2 miljoonan uuden osakkeen 

osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa kolme 

vuotta päätöspäivämäärästä eteenpäin. Osakkeiden kokonaismäärä vastaa noin 9,8:ää 

prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.  Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista 

osakeannin ehdoista. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 

(suunnattu anti). 

 

Omat osakkeet 

Vuoden lopussa Uponorin hallussa oli 140 378 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,2:ta 

prosenttia osake- ja äänimäärästä. 

 

Johdon osakeomistus  
Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä heidän yhtiön tiedossa 

olevat määräysvaltayhteisönsä omistivat 31.12.2012 yhteensä 709 547 (31.12.2011: 

717 269) Uponor-osaketta. Näiden osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja osakkeiden 

yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,97 prosenttia. 
 

Osakesidonnainen kannustinohjelma 

Uponor Oyj:n hallitus hyväksyi maaliskuussa 2012 pitkän aikavälin osakepohjaisen 

kannustinohjelman tarjottavaksi yhtiön johdolle. Kannustinohjelman piiriin voi kuulua 

enintään kaksitoista konsernin johtoon kuuluvaa henkilöä. Ohjelma kattaa vuodet 2012 - 

2014 ja on esitelty tarkemmin yrityksen verkkosivuilla. 
 

Ohjelman tavoitteena on paitsi sitouttaa konsernin johto yritykseen myös motivoida ja 

palkita johtoon kuuluvia henkilöitä tavalla, joka parantaa yrityksen kannattavuutta ja tukee 

yrityksen strategiaa. Kannustinohjelman tarkoituksena on myös rohkaista johtohenkilöitä 

hankkimaan Uponorin osakkeita, minkä toivotaan omalta osaltaan auttavan 

yhdenmukaistamaan yrityksen johdon, yrityksen ja muiden osakkeenomistajien etuja. 
 

 

Lähiajan näkymät 

 

Maailmantalouden kehitys jatkuu epävakaana, mutta lyhyen aikavälin kehitys näyttää 

rauhalliselta. Euroopassa on pyritty turvaamaan euroalueen vakaa kehitys ja toistaiseksi eri 

maiden taloudet ovat pysyneet kurssissa. Pohjois-Amerikan taloustilanne on alkanut elpyä 

ja positiivinen kehitys jatkunee vuonna 2013. Myös Aasiassa makrotalous on pysynyt 

suhteellisen vakaana, joskin aktiivisuus on ollut viime vuosia heikompaa. 
 

Uponorin päämarkkina-alueilla kehityksen uskotaan jatkuvan tulevana vuonna samoilla 

linjoilla kuin edellisvuonna. Lounais-Euroopassa markkinatilanteen kehityksen odotetaan 

jatkuvan heikkona, mutta Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa markkinoiden kehityksen 

uskotaan vakiintuvan tai heikkenevän vain vähän. Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvun 

uskotaan jatkuvan. 
 

Supistuneillakin markkinoilla on nähtävissä liiketoiminnan kasvua tukevia kehityslinjoja. 

Korjausrakentaminen on kasvussa, kestävä kehitys ja matalaenergiarakentaminen ovat 

nousevia trendejä ja ilmastonmuutos pakottaa varautumaan äärimmäisiin sääolosuhteisiin. 
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Nämä kaikki lupaavat myötätuulta Uponorin sisäilmasto-, käyttövesi- ja 

yhdyskuntateknisille ratkaisuille.  
 

Viime vuosina Uponorin toimintamallia, organisaatiorakennetta ja tarjontaa on kehitetty 

tietoisesti siten, että yritys pystyy reagoimaan nopeasti kasvua tarjoaviin mahdollisuuksiin 

ja lisäämään volyymejä tarpeen vaatiessa. 

 

Uponorin johto pyrkii pitämään yhtiön taloudellisen aseman vakaana terävöittämällä yhtiön 

fokusta ja parantamalla kustannustehokkuutta ja rahavirtaa pitäen samalla silmät auki 

uusien tilaisuuksien varalta. Mikäli näkymät pysyvät heikkoina, yleiskustannuksia ja muita 

menoeriä on ehkä leikattava edelleen valikoiduilla markkinoilla. 
 

Uponor antaa seuraavan ohjeistuksen vuodelle 2013: 

Uponorin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan orgaanisesti hieman vuodesta 

2012. Ohjeistus perustuu nykyiseen tuotevalikoimaan ja organisaatiorakenteeseen sekä 

siihen oletukseen, ettei ulkoisessa toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä, 

odottamattomia muutoksia. 
 

Uponorin taloudellinen tulos on alttiina erilaisille strategisille, operatiivisille, taloudellisille ja 

vahinkoriskeille. Näiden tarkempi riskianalyysi löytyy vuoden 2012 tilinpäätöksen kohdasta 

”Liiketoimintaan kohdistuvat riskit”. 
 

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.fi 
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2012 

Taulukko-osa 
 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti eikä sitä ole tilintarkastettu.  
Pörssitiedotteen suluissa olevat luvut ovat vuoden 2011 vastaavan jakson lukuja. Osavuosikatsauksen 

muutosprosentit on laskettu tarkoista luvuista eikä katsauksessa julkaistuista pyöristetyistä luvuista.  
 

LYHENNETTY KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

M€  

1-12/  

2012 

1-12/  

2011 

10-12/ 

2012 

10-12/ 

2011 

Jatkuvat toiminnot 

Liikevaihto  811,5 806,4 189,6 197,0 

Hankinnan ja valmistuksen kulut  500,7 513,5 117,4 127,0 

Bruttokate  310,8 292,9 72,2 70,0 

Muut liiketoiminnan tuotot  0,9 1,4 0,1 1,0 

Varastointimenot  31,8 31,1 8,2 7,8 

Myynnin ja markkinoinnin kulut  161,3 157,9 41,0 40,0 

Hallinnon kulut  44,6 43,0 8,4 11,0 

Liiketoiminnan muut kulut  16,3 26,9 4,5 15,2 

Liikevoitto  57,7 35,4 10,2 -3,0 

Rahoituskulut, netto  8,6 17,7 1,5 13,3 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  0,3 - 0,2 - 

Tulos ennen veroja  49,4 17,7 8,9 -16,3 

Tuloverot   16,5 15,8 1,7 4,7 

Tulos jatkuvista toiminnoista  32,9 1,9 7,2 -21,0 

 

Lopetetut toiminnot 

Lopetettujen toimintojen tulos  -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 

 

Kauden tulos  32,8 1,6 7,1 -21,3 
 

Laaja tuloslaskelma 

Muuntoeron muutos  0,6 2,0 -3,1 5,5 

Rahavirran suojaus  -0,7 -2,8 0,0 -0,7 

Nettoinvestoinnin suojaus  -3,5 -4,6 2,3 -7,3 

Kaudelle kirjatut laajan tuloksen erät  -3,6 -5,4 -0,8 -2,5 
 

Kauden laaja tulos  29,2 -3,8 6,3 -23,7 
 

Kauden tuloksen jakautuminen      

- Emoyrityksen omistajille  32,8 2,5 7,1 -21,0 

- Määräysvallattomille omistajille  - -0,9 - -0,4 

Kauden laajan tuloksen jakautuminen      

- Emoyrityksen omistajille  29,2 -2,9 6,3 -23,3 

- Määräysvallattomille omistajille  - -0,9 - -0,4 
 

Osakekohtainen tulos, €  0,45 0,03 0,10 -0,29 

- Jatkuvat toiminnot  0,45 0,03 0,10 -0,29 

- Lopetetut toiminnot  0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Laimennettu osakekohtainen tulos, €  0,45 0,03 0,10 -0,29 

- Jatkuvat toiminnot  0,45 0,03 0,10 -0,29 

- Lopetetut toiminnot  0,00 0,00 0,00 0,00 
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LYHENNETTY KONSERNITASE 

 

M€  31.12.2012 31.12.2011 

Varat 

Pitkäaikaiset varat 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  152,4 161,6 

Aineettomat hyödykkeet  93,7 97,3 

Arvopaperit ja pitkäaikaiset sijoitukset  0,8 2,6 

Laskennalliset verosaamiset  13,6 13,2 

Pitkäaikaiset varat yhteensä  260,5 274,7 

 

Lyhytaikaiset varat 

Vaihto-omaisuus  78,7 81,8 

Myyntisaamiset  107,3 106,6 

Muut saamiset  34,3 22,8 

Rahavarat  17,7 29,1 

Lyhytaikaiset varat yhteensä  238,0 240,3 

 

Varat yhteensä  498,5 515,0 

 

Oma pääoma ja velat 

Oma pääoma    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  209,9 209,2 

Määräysvallattomien omistajien osuus  - 2,9 

Oma pääoma yhteensä  209,9 212,1 

 

Pitkäaikaiset velat 

Korolliset velat  107,6 110,2 

Laskennalliset verovelat  14,8 12,2 

Varaukset  5,1 5,2 

Eläkevelvoitteet ja muut velat  19,2 21,3 

Pitkäaikaiset velat yhteensä  146,7 148,9 

 

Lyhytaikaiset velat 

Korolliset velat  4,2 2,8 

Varaukset  15,5 16,8 

Ostovelat  43,3 45,7 

Muut velat  78,9 88,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä  141,9 154,0 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä  498,5 515,0 
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LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 

M€  1-12/2012 1-12/2011 

Liiketoiminnan rahavirta 

Tulorahoitus  77,4 66,8 

Käyttöpääoman muutos  -7,6 12,4 

Maksetut verot  -30,2 -16,5 

Maksetut korot  -7,4 -6,3 

Saadut korot  0,5 2,0 

Liiketoiminnan rahavirta  32,7 58,4 

 

Investointien rahavirta 

Tytäryritysten ja liiketoimintojen myynnit*  7,6 - 

Tytäryritysten hankinnat  - -6,4 

Osakemyynnit  0,0 0,1 

Käyttöomaisuusinvestoinnit  -19,2 -24,0 

Käyttöomaisuuden myyntituotot  1,2 1,1 

Saadut osingot  0,2 0,0 

Lainasaamisten takaisinmaksut  0,0 0,1 

Investointien rahavirta  -10,2 -29,1 

 

Rahoituksen rahavirta 

Lainojen nostot   46,3 162,1 

Lainojen takaisinmaksut  -47,3 -113,7 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset  0,5 -18,3 

Osingonjako  -25,6 -40,2 

Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta  -6,2 - 

Rahoitusleasingmaksut  -1,5 -2,0 

Rahoituksen rahavirta  -33,8 -12,1 

 

Rahavarojen muuntoerot  -0,1 0,0 

 

Rahavarojen muutos  -11,4 17,2 

 

Rahavarat 1. tammikuuta  29,1 11,9 

Rahavarat kauden lopussa  17,7 29,1 

Muutos taseen mukaan  -11,4 17,2 

 

*) Yllä tytäryritysten liiketoimintojen myynneissä on esitetty myyntihetken rahavarojen vähennys.  
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

M€  A  B C D* E  F G H  I 

Oma pääoma 

1.1.2012 146,4 50,2 0,2 -12,5 -1,2 26,1 209,2 2,9 212,1 

Tilikauden laaja 

tulos   -0,7 -2,9   32,8 29,2  29,2 

Maksetut osingot 

(0,35 euroa/osake)           -25,6 -25,6   -25,6 

Osakepalkkio-

ohjelma         0,2  0,2 0,4   0,4 

Määräysvallattomien 

omistajien osuuden 

hankinta           -3,3 -3,3 -2,9 -6,2 

Muut oikaisut     0,0     0,0 -   - 

Oma pääoma 

31.12.2012 146,4 50,2 -0,5 -15,4 -1,0 30,2 209,9 - 209,9 

          

Oma pääoma 

1.1.2011 146,4 50,2 2,9 -9,8 -1,2 63,6 252,1 0,0 252,1 

Tilikauden laaja 

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

Maksetut osingot 

(0,55 euroa/osake)           -40,2 -40,2   -40,2 

Osakepalkkio-

ohjelmat           0,1 0,1   0,1 

Muut oikaisut     0,1 -0,1    0,1 0,1 3,8 3,9 

Oma pääoma 

31.12.2011 146,4 50,2 0,2 -12,5 -1,2 26,1 209,2 2,9 212,1 

 

*) Sisältää –16,5 (-13,0) miljoonan euron nettoinvestoinnin suojauslaskennan tehokkaan osuuden.  

 

A – Osakepääoma 

B – Ylikurssirahasto 

C – Muut rahastot 

D* – Kertyneet muuntoerot 

E – Omat osakkeet 

F – Edellisten tilikausien voitto 

G – Emoyhtiön omistajien osuus 

H – Määräysvallattomien osuus  

I – Oma pääoma 
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OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT 

 

LAADINTAPERIAATTEET 

 

Osavuosikatsaus on laadittu EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) ja IAS 34 

Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden  

2011 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa.  
 

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET JA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 

M€  1-12/2012 1-12/2011 

Bruttoinvestoinnit  19,2 24,0 

 - % liikevaihdosta  2,4 3,0 

Poistot  28,2 29,4 

Arvonalentumiset  - 10,5 

Myydyn käyttöomaisuuden kirjanpitoarvo  1,1 1,8 

 

HENKILÖSTÖ 

Kokopäiväiseksi muutettuna  1-12/2012 1-12/2011 

Keskimäärin  3 098 3 288 

Kauden lopussa  3 052 3 228 

 

OMAT OSAKKEET  31.12.2012 31.12.2011 

Omat osakkeet, kpl  140 378 160 000 

- osakepääomasta, %  0,2 0,2 

- äänimäärästä, %  0,2 0,2 

Omien osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo, M€  0,3 0,3 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO 

 1-12/2012 1-12/2011 

M€ Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 

Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - 

Eurooppa 517,3 0,4 517,7 543,2 0,7 543,9 

Talotekniikka - 

Pohjois-Amerikka 151,1 - 151,1 121,5 - 121,5 

Yhdyskuntatekniikka 143,1 5,9 149,0 141,7 8,0 149,7 

Eliminoinnit - -6,3 -6,3 - -8,7 -8,7 

Yhteensä 811,5 - 811,5 806,4 - 806,4 

   

 10-12/2012 10-12/2011 

M€ Ulkoinen Sisäinen Yhteensä Ulkoinen Sisäinen Yhteensä 

Segmentin tuotot, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - 

Eurooppa 121,5 0,1 121,6 132,7 0,2 132,9 

Talotekniikka - Pohjois-

Amerikka 38,1 - 38,1 32,1 - 32,1 

Yhdyskuntatekniikka 30,0 1,4 31,4 32,2 2,1 34,3 

Eliminoinnit - -1,5 -1,5 - -2,3 -2,3 

Yhteensä 189,6 - 189,6 197,0 - 197,0 
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M€  1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011 

Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - Eurooppa  47,2 41,7 9,4 7,8 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  17,8 10,1 3,5 1,8 

Yhdyskuntatekniikka  0,0 -2,4 -2,7 -1,5 

Muut  -6,1 -14,0 0,3 -10,4 

Eliminoinnit  -1,2 0,0 -0,3 -0,7 

Yhteensä  57,7 35,4 10,2 -3,0 

 

M€  1-12/2012 1-12/2011 

Segmentin poistot ja arvonalentumiset, jatkuvat toiminnot 

Talotekniikka - Eurooppa  11,4 13,0 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  6,0 5,5 

Yhdyskuntatekniikka  5,9 6,2 

Muut  4,4 14,7 

Eliminoinnit  0,5 0,5 

Yhteensä  28,2 39,9 

 

Segmentin investoinnit 

Talotekniikka - Eurooppa  7,8 13,6 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  5,9 3,6 

Yhdyskuntatekniikka  4,2 5,4 

Muut  1,3 1,4 

Yhteensä  19,2 24,0 

 

M€  31.12.2012 31.12.2011 

Segmentin varat 

Talotekniikka - Eurooppa  364.0 433.9 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  119.6 130.0 

Yhdyskuntatekniikka  84.4 83.0 

Muut  249.8 283.5 

Eliminoinnit  -319.3 -415.4 

Yhteensä  498.5 515.0 

 

Segmentin velat 

Talotekniikka - Eurooppa  286.9 296.7 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  69.2 89.6 

Yhdyskuntatekniikka  66.5 60.2 

Muut  210.2 285.6 

Eliminoinnit  -344.2 -429.2 

Yhteensä  288.6 302.9 

 

Segmentin varojen ja velkojen esittämistapaa muutettiin vuoden 2012 alusta Muut–segmentin ja eliminointien 

välillä sisäisten saamisten ja velkojen eliminointilogiikan muutoksen seurauksena. Vertailutiedot on muutettu 

vastaavasti. 
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  1-12/2012 1-12/2011 

Segmentin henkilöstö, keskimäärin    

Talotekniikka - Eurooppa  2 132 2 305 

Talotekniikka - Pohjois-Amerikka  427 409 

Yhdyskuntatekniikka  480 516 

Muut  59 58 

Yhteensä  3 098 3 288 

 

Täsmäytyslaskelma 

M€  1-12/2012 1-12/2011 

Segmentin tulos, jatkuvat toiminnot 

Segmenttien tulos yhteensä  57,7 35,4 

Rahoituskulut, netto  8,6 17,7 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta  0,3 - 

Konsernin tulos ennen veroja  49,4 17,7 

 

Segmenttien tuloksella tarkoitetaan liikevoittoa konsernin laajassa tuloslaskelmassa. 

 

 

VASTUUSITOUMUKSET 

 

M€  31.12.2012 31.12.2011 

Konserni: 

 

Ostositoumukset  0,6 0,6 

 

Pantit 

- omasta velasta  0,0 0,0 

Kiinnitykset 

- omasta velasta  0,1 0,1 

Takaukset 

- muiden puolesta  7,0 5,9 

 

Emoyhtiö: 

Takaukset 

- konserniyhtiön puolesta  16,1 19,8 

 

Uponor Oyj:n espanjalaisessa tytäryhtiössä Uponor Hispania, SA:ssa suoritettiin verotarkastus joulukuun 2011 

 ja toukokuun 2012 välisenä aikana. Se koski tilivuosia 2006 ja 2007. Tarkastuksen johdosta verottaja vaatii 

Uponor Hispanialta 3,9 milj. euroa veroja, viivekorkoja ja veronlisäyksiä. Vaatimus liittyy joidenkin kulujen 

verovähennyskelpoisuuteen. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi konsernin palveluveloituksiin ja mainontaan  

liittyvät kulut. Uponor Hispania ei hyväksy veroviranomaisten kantaa vaan on hakenut muutosta päätökseen.  

Asian käsittelyn ajaksi Uponor Hispania on antanut Espanjan verottajalle 2,9 milj. euron arvoisen  

pankkitakauksen, joka kattaa vaaditut verot ja viivekorot. Pankkitakaus sisältyy yllä emoyhtiön  

konserniyhtiöiden puolesta antamiin takauksiin.  
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Uponor Oyj ja sen tytäryhtiö Uponor Business Solutions Oy maksoivat vuoden 2012 alussa 15.0 miljoonaa euroa 

veroja, veronkorotuksia ja viivemaksuja perustuen verovuosien 2005–2009 jälkiverotus- ja verotuksen 

oikaisupäätöksiin. Uponor on hakenut muutosta päätöksiin verotuksen oikaisulautakunnalta. Veronkorotus (1,9 

miljoonaa euroa) ja viivekorot (3,3 miljoonaa euroa) on kirjattu kuluksi vuonna 2011, verotettavan tulon 

lisäyksestä aiheutunut tulovero (9,8 miljoonaa euroa) on kirjattu saamiseksi veroviranomaiselta vuonna 2012. 

Mikäli Suomessa alkuperäinen päätös jäisi voimaan, ryhtyy yhtiö toimenpiteisiin kahdenkertaisen verotuksen 

poistamiseksi EU:n lainsäädännön ja OECD:n ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli yhtiö vastoin odotuksia häviäisi 

verotuspäätöksen valituksen, jäisivät yhtiölle maksuunpannut viivekorot ja veronkorotukset yhtiön tappioksi. Mikäli 

verotuspäätöksen valitus Suomessa hyväksyttäisiin, maksetut veronkorotukset ja viivekorot palautettaisiin yhtiölle. 

 

M€  31.12.2012 31.12.2011 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET  40,2 35,6 

 

 

JOHDANNAISSOPIMUKSET 

 

M€ 

  

Nimellis-

arvo 

31.12.2012 

Käypä   

arvo 

31.12.2012 

Nimellis-

arvo 

31.12.2011 

Käypä    

arvo 

31.12.2011 

Valuuttajohdannaiset       

- Termiinisopimukset   243,2 0,7 212,8 -2,5 

- Ostetut valuuttaoptiot   10,8 0,1 14,2 0,0 

- Myydyt valuuttaoptiot   10,8 0,0 14,2 0,0 

Korkojohdannaiset       

- Koronvaihtosopimukset   50,0 -2,5 50,0 -1,8 

Hyödykejohdannaiset       

- Termiinisopimukset   6,5 -0,7 5,8 -0,5 

 

 

LIIKETOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN 

 

Lopullinen hankintamenolaskelma Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH:n enemmistöosuuden  

(50,3 %) hankinnasta huhtikuussa 2011 on esitetty alla. Laskelmaa ei ole muutettu ensimmäisen 

osavuosikatsauksen jälkeen. Konsernilla ei ole ollut liiketoimintojen hankintoja raportointikaudella. 

 

M€    

Hankittu nettovarallisuus ja liikearvo    

Pitkäaikaiset varat   3,8 

Vaihto-omaisuus   1,0 

Myynti- ja muut saamiset   5,9 

Rahavarat   6,4 

Varat yhteensä   17,1 

    

Pitkäaikaiset korolliset velat   4,2 

Laskennalliset verovelat   0,1 

Ostovelat ja muut korottomat velat   5,1 

Velat yhteensä   9,4 

    

Nettovarat   7,7 
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Hankintameno   6,4 

Määräysvallattomien omistajien osuus   3,8 

Hankittu nettovarallisuus   -7,7 

Liikearvo   2,6 

 

MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUDEN HANKINTA 

 

Uponor hankki omistukseensa loput 49,7 % Zent-Frenger Gesellschaft für Gebäudetechnik mbH:n osakekannasta 

12. maaliskuuta 2012. Käteisenä maksettiin 6,2 miljoonaa euroa. Määräysvallattomien omistajien osuuden 

hankinta kirjattiin omaan pääomaan IAS 27:n mukaisesti ja sen vaikutus voittovaroihin oli -3.3 miljoonaa euroa. 

Hankittu nettovarallisuus oli 2,9 miljoonaa euroa. 

 

 

TYTÄRYHTIÖIDEN MYYNNIT 

 

Uponor sai päätökseen Hewing GmbH:n myynnin ensimmäisen kvartaalin lopussa. Kauppahinta 11,9 miljoonaa 

euroa saatiin 2. huhtikuuta 2012. Kauppahinta oikaistiin kaupantekopäivän taseen mukaisesti 11,5 miljoonaan 

euroon. Kaupan nettovaikutus tulokseen oli merkityksetön. 

 

M€  2012 2011 

Myytyjen varojen kirjanpitoarvo    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  3,4 - 

Aineettomat hyödykkeet  0,1 - 

Muut pitkäaikaiset varat  0,3 - 

Vaihto-omaisuus  5,6 - 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  6,9 - 

Rahavarat  3,9 - 

Varat yhteensä  20,2 - 

    

Eläkevelvoitteet ja muut velat  2,3 - 

Varaukset  0,5 - 

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat  5,9 - 

Velat yhteensä  8,7 - 

 

Nettovarat  11,5 - 

 

Käteisenä saatu kauppahinta  11,5 - 

Myytyjen liiketoimintojen rahavarat  3,9 - 

Rahavirtavaikutus  7,6 - 

 

 

LOPETETUT TOIMINNOT 
 

Vuonna 2012 ja 2011 konsernin lopetetuissa toiminnoissa esitetään kulut, jotka liittyvät vuonna 2008 myydyn 

Irlannin kunnallisteknisen liiketoiminnan käytössä olleen kiinteistön hallinto- ja ylläpitokustannuksiin.  

 

M€  1-12/2012 1-12/2011 

Kulut  0,1 0,3 
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Tulos ennen veroja  -0,1 -0,3 

Tuloverot  - - 

Tulos verojen jälkeen  -0,1 -0,3 

 

Kauden tulos lopetetuista toiminnoista  -0,1 -0,3 

 

Rahavirta lopetetuista toiminnoista 

Liiketoiminnan rahavirta  -0,5 -0,3 

 

 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 

 

M€  1-12/2012 1-12/2011 

Jatkuvat toiminnot 

Ostot osakkuusyhtiöiltä  2,4 1,7 

 

Saamiset ja velat kauden lopussa 

Myyntisaamiset ja muut saamiset  0,0 0,0 

Ostovelat ja muut velat  0,0 0,2 

 

 

TUNNUSLUVUT 

  1-12/2012 1-12/2011 

Osakekohtainen tulos, €  0,45 0,03 

- jatkuvat toiminnot  0,45 0,03 

- lopetetut toiminnot  0,00 0,00 

Liikevoitto (jatkuvat toiminnot), %  7,1 4,4 

Oman pääoman tuotto, % (p.a.)  15,5 0,7 

Sijoitetun pääoman tuotto, % (p.a.)  16,7 11,0 

Omavaraisuusaste, %  42,1 41,2 

Nettovelkaantumisaste, %  44,8 39,3 

Korolliset nettovelat  94,1 84,1 

Oma pääoma / osake, €  2,87 2,86 

- laimennusvaikutuksella oikaistu  2,87 2,86 

Osinko per osake, €  0,38 *) 0,35 

Osinko per tulos, %  84,4 1,018,5 

Efektiivinen osinkotuotto, %  4,0 5,1 

P/E-luku  21,3 199,7 

Osakekannan markkina-arvo, M€  702,8 502,2 

Osakkeen kurssikehitys 

- alin, €  6,77 6,03 

- ylin, €  10,00 14,25 

- keskikurssi, €  8,47 9,57 

Osakevaihto 

- 1 000 kpl  21 963 38 155 

- M€  186 366 
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VUOSINELJÄNNESTIEDOT 

 

  

10-12/ 

2012 

7-9/ 

2012 

4-6/ 

2012 

1-3/ 

2012 

10-12/ 

2011 

7-9/ 

2011 

4-6/ 

2011 

1-3/ 

2011 

Jatkuvat toiminnot         

Liikevaihto, M€ 189,6 211,3 218,1 192,5 197,0 213,6 222,6 173,2 

- Talotekniikka – Eurooppa 121,6 129,9 133,2 133,0 132,9 140,9 147,8 122,3 

- Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 38,1 43,1 38,9 31,0 32,1 33,2 29,5   26,7 

- Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD 49,8 54,5 49,7 41,4 43,2 46,8 42,8 37,2 

- Yhdyskuntatekniikka 31,4 40,3 47,6 29,7 34,3 42,1 47,3 26,0 

         

Bruttokate, M€ 72,2 82,6 81,4 74,6 70,0 77,9 80,5 64,5 

- Bruttokate, % 38,1 39,1 37,3 38,7 35,5 36,5 36,2 37,2 

         

Liikevoitto, M€ 10,2 22,1 16,1 9,3 -3,0 19,7 15,5 3,2 

- Talotekniikka – Eurooppa 9,4 13,9 12,2 11,7 7,8 13,4 13,9 6,6 

- Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 3,5 7,5 4,1 2,7 1,8 4,9 2,7 0,7 

- Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD 4,6 9,6 5,3 3,5 2,4 7,0 3,8 1,0 

- Yhdyskuntatekniikka -2,7 2,4 2,2 -1,9 -1,5 1,4 1,7 -4,0 

- Muut 0,3 -1,4 -2,6 -2,4 -10,4 0,1 -2,6 -1,1 

         

Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,4 10,4 7,4 4,8 -1,5 9,2 7,0 1,8 

- Talotekniikka – Eurooppa 7,7 10,7 9,1 8,8 5,9 9,5 9,4 5,4 

- Talotekniikka - Pohjois-Amerikka 9,1 17,4 10,6 8,5 5,7 14,8 8,9 2,7 

- Talotekniikka - Pohjois-Amerikka, USD 9,2 17,5 10,6 8,5 5,7 14,8 8,9 2,7 

- Yhdyskuntatekniikka -8,6 5,8 4,7 -6,5 -4,4 3,2 3,7 -15,4 

         

Kauden tulos, M€ 7,1 12,4 8,8 4,5 -21,3 12,3 9,0 1,5 

         

Taseen loppusumma, M€ 498,5 539,0 559,1 542,0 515,0 562,9 596,1 528,0 

         

Tulos/osake, € 0,10 0,17 0,12 0,06 -0,29 0,17 0,13 0,02 

Oma pääoma/osake, € 2,87 2,78 2,65 2,51 2,86 3,18 3,00 2,87 

Markkina-arvo, € 702,8 600,3 517,2 632,5 502,2 451,7 837,5 880,7 

         

Sijoitetun pääoman tuotto, % (p,a) 16,7 18,1 15,3 11,1 11,0 15,3 10,6 4,7 

Korollinen nettovelka kauden lopussa, M€ 94,1 117,7 143,9 145,3 83,9 126,8 150,9 130,8 

Velkaantumisaste, % 44,8 57,9 74,2 79,2 39,3 53,7 67,7 62,3 

Velkaantumisaste, %, rullaava,  

neljä vuosineljännestä 64,0 48,2 61,7 60,1 55,8 52,6 49,3 46,0 

         

Bruttoinvestoinnit, M€ 6,8 4,6 4,0 3,8 11,2 3,6 6,3 2,9 

- % liikevaihdosta 3,2 2,3 1,8 2,0 5,3 1,7 2,8 1,7 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), % 
 

Tulos ennen veroja – tuloverot  
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus, keskiarvo 

 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 
 
 Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut 
   = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   x 100 
 Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo 

 
Omavaraisuusaste, % 
 
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 
= ––––––––––––––––––––––––––––––––––––---- x 100 
 Taseen loppusumma - saadut ennakot 

 
Nettovelkaantumisaste, % 
 
 Korollinen nettovelka 
= –––––––––––––––––––––––––––––––––-------- x 100 
 Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus 

 
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 per tulos  
 
 Osnko per osake 
=  –––––––––––––––– 
 Tulos per osake  

 
P/E- luku 
 
 Osakkeen hinta kauden lopussa 
=  –––––––––––––––––––––––––---   
 Tulos per osake  

 
Osakkeen keskikurssi 
 
 Osakkeiden euro-määräinen vaihto 
= –––––––––––––––––––––––––––– 
 Osakkeiden kpl-määräinen vaihto 

 


