
1 

 

TIKKURILA OYJ, PL 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Suomi, 020 191 2000, Y-tunnus 0197067-4, Kotipaikka Vantaa  

www.tikkurilagroup.fi 

 

ofithash flow X§ 

 

  

Puolivuosikatsaus 

Tammi–kesäkuu 2020 

 



2 

 

TIKKURILA OYJ, PL 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Suomi, 020 191 2000, Y-tunnus 0197067-4, Kotipaikka Vantaa  

www.tikkurilagroup.fi 

 

Tikkurila Oyj, Puolivuosikatsaus, 24.7.2020 klo 11.00 

 

 

Tikkurilan puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2020 

Tikkurilan kannattavuus parani selvästi toisella neljänneksellä 

Alkuperäinen kannattavuusohjeistus palautettu, ei ohjeistusta liikevaihdolle 
 

Huhti−kesäkuu 2020 lyhyesti 

- Liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia 171,8 (169,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen* 
liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. 

- Liiketulos (EBIT) kasvoi 56,2 prosenttia 33,1 (21,2) miljoonaan euroon ja oli 19,3 (12,5) 
prosenttia liikevaihdosta.  

- Oikaistu liiketulos kasvoi 49,2 prosenttia 34,7 (23,2) miljoonaan euroon ja oli 20,2 (13,7) 
prosenttia liikevaihdosta. 

- Osakekohtainen tulos kasvoi 67,6 prosenttia ja oli 0,61 (0,37) euroa. 

- Tikkurila palauttaa alkuperäisen ohjeistuksen oikaistun liiketuloksen osalta, mutta ei anna 
ohjeistusta vuoden 2020 liikevaihdolle johtuen odotettavissa olevista kysyntävaihteluista. 

 

Tammi−kesäkuu 2020 lyhyesti 

- Liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia 304,8 (298,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen* 
liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia. 

- Liiketulos (EBIT) kasvoi 43,3 prosenttia 41,7 (29,1) miljoonaan euroon ja oli 13,7 (9,7) 
prosenttia liikevaihdosta.  

- Oikaistu liiketulos kasvoi 37,6 prosenttia 43,2 (31,4) miljoonaan euroon ja oli 14,2 (10,5) 
prosenttia liikevaihdosta. 

- Osakekohtainen tulos kasvoi 30,9 prosenttia ja oli 0,70 (0,53) euroa. 

 

 
* Vertailukelpoinen liikevaihto ei sisällä valuuttakurssimuutoksia, yritysmyyntejä tai liiketoimintojen sulkemisia. 
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Näkymät  

Ohjeistus vuodelle 2020 

 Koska ensimmäinen puolivuosi oli vahva, Tikkurila palauttaa alkuperäisen ohjeistuksen 
vuoden 2020 kannattavuudesta. Koko vuoden oikaistun liiketuloksen arvioidaan paranevan 
edellisestä vuodesta (2019: 46,4 milj. euroa). 

 Tikkurila ei anna ohjeistusta vuoden 2020 liikevaihdosta, koska odottaa kysynnän 
heilahtelevan kaikissa asiakasryhmissä.  

Ohjeistuksen taustaoletukset 

Tikkurila perui ohjeistuksensa vuodelle 2020 (27.3.2020) johtuen heikentyneestä näkyvyydestä 
sekä lisääntyneestä epävarmuudesta. Päätöksen taustalla olivat koronaviruspandemia ja sitä 
seuranneet paikallisten viranomaisten säätämät rajoitukset, jotka vaikuttivat Tikkurilan 
liiketoimintaympäristöön.  

Toisen neljänneksen aikana kysyntä vaihteli nopeasti ja merkittävästi Tikkurilan päämarkkinoilla, 
mutta kaiken kaikkiaan toinen neljännes ja ensimmäinen puolivuosi olivat vahvoja. 
Koronaviruspandemian vaikutuksia Tikkurilan liiketoimintaan on kuvattu tämän 
puolivuosikatsauksen eri osioissa tarkemmin. 

Maalin kysyntään ja makrotaloudelliseen kehitykseen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Tikkurila 
olettaa kauppa- ja rakennusmaalien kysynnän normalisoituvan toisen neljänneksen lopun 
poikkeukselliselta tasolta. Negatiivisen BKT-kehityksen uskotaan vaikuttavan ammattilais- ja 
teollisuusmaalien myyntiin kaikilla markkinoilla, vaikka näidenkin maalien kysyntä elpyi toisen 
neljänneksen lopussa. Kauppa- ja rakennusmaaleissa asiakkaat tekevät tilauksensa keskimäärin 
verrattain lyhyellä varoitusajalla, joten ennusteet heijastavat aina vain kyseisen hetken kysyntää.  
Tämän takia näkyvyys on yhä poikkeuksellisen heikko. 
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Elisa Markula, toimitusjohtaja 
 

Toisen vuosineljänneksen aikana maalin kysyntä vaihteli nopeasti ja 
merkittävästi Tikkurilan päämarkkinoilla. Kokonaisuudessaan 
suorituksemme oli kuitenkin vuosineljänneksellä vahvaa, mikä johtui 
neljänneksen lopulla koetusta nopeasta elpymisestä: kesäkuussa 
liikevaihto kasvoi 24 prosenttia viime vuoden vastaavasta 
ajankohdasta. 

Oikaistu liiketulos parani 49 prosenttia 34,7 miljoonaan euroon. 
Kannattavuuden parantumisen taustalla oli ennen kaikkea neljänneksen 
lopun poikkeuksellisen kova kuluttajamyynti kaikilla Tikkurilan 
päämarkkina-alueilla. Kannattavuutta nosti lisäksi aktiivinen katehallinta, 
jatkamamme tehostamistoimenpiteet sekä tilapäiset kustannussäästöt. 
Parantunut kannattavuus näkyi myönteisesti rahavirrassamme. 

Liikevaihtomme kasvoi toisella neljänneksellä yhden prosentin ja viisi prosenttia ilman 
valuuttakurssien vaikutusta. Huhtikuussa myynti laski kaikilla markkinoilla, kun maiden 
hallitukset rajoittivat ihmisten liikkumista hidastaakseen koronaviruspandemian leviämistä. 
Toukokuussa alkoi kuitenkin nopea kuluttajavetoinen kauppa- ja rakennusmaalien myynnin 
piristyminen. Kysynnän elpyminen oli vahvinta Suomessa ja Ruotsissa, joissa erityisesti 
ulkomaalien kysyntä kasvoi poikkeuksellisen paljon. Puolassa kysyntä kasvoi kaikissa 
kauppa- ja rakennusmaalisegmenteissä. Venäjällä rajoitukset olivat tiukempia ja kestivät 
pidempään. Suurimmissa kaupungeissa määrättiin ulkonaliikkumiskieltoja, ja suurin osa 
vähittäiskaupoista oli suljettuna toukokuun loppuun saakka. Venäjällä elpyminen alkoi siten   
myöhemmin, mutta jo kesäkuussa myyntimme kasvoi kaksinumeroisin prosentein. 

Puolet myynnistämme on kuluttajamyyntiä ja toinen puolikas koostuu ammattilais- ja 
teollisuusasiakkaista. Toisella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti ennakoidusti 
negatiivisesti ammattilais- ja teollisuusliiketoimintaan, mutta molemmissa lasku jäi lopulta 
prosenteissa yksinumeroiseksi. Paikallisilla markkinoilla toimivilla puuteollisuusasiakkailla 
liikevaihtomme kasvoi edelleen, mutta metalliteollisuusmaaleissa liikevaihto laski yleisesti 
heikomman kysynnän seurauksena. Ammattilaismaalien osalta kysyntä elpyi selvästi kesäkuussa, 
erityisesti Puolassa, Ruotsissa ja Suomessa. 

Kannattavuutemme oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kaiken kaikkiaan vahva, minkä 
johdosta palautimme alkuperäisen vuoden 2020 ohjeistuksen oikaistusta liiketuloksesta. 
Liikevaihdon suhteen loppusesongin ja sen jälkeisen ajan näkyvyys on kuitenkin yhä heikko. 
Odotamme poikkeuksellisen korkean kauppa- ja rakennusmaalien kuluttajakysynnän 
normalisoituvan.   
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Avainluvut 

 

Milj. euroa  4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019 

Liikevaihto  171,8 169,7 +1,3 % 304,8 298,8 +2,0 % 563,8 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu* 

  +4,6 %   +4,2 % +1,4 % 

Liiketulos (EBIT) 33,1 21,2 +56,2 % 41,7 29,1 +43,3 % 43,9 

Liiketulos-% (EBIT-%) 19,3 % 12,5 %  13,7 % 9,7 %  7,8 % 

Oikaistu liiketulos 34,7 23,2 +49,2 % 43,2 31,4 +37,6 % 46,4 

Oikaistu  
liiketulos-%  

20,2 % 13,7 %  14,2 % 10,5 %  8,2 % 

Tulos ennen veroja 34,3 20,9 +64,2 % 39,1 30,6 +27,7 % 44,2 

Katsauskauden tulos 27,0 16,1 +67,5 % 30,8 23,5 +30,9 % 33,2 

Osakekohtainen tulos, 
euroa 

0,61 0,37 +67,6 % 0,70 0,53 +30,9 % 0,75 

Korollinen nettovelka, 
kauden lopussa 

   96,9 151,8 -36,2 % 78,4 

Oma pääoma yhteensä, 
kauden lopussa 

   173,8 161,1 +7,8 % 171,9 

Varat yhteensä, kauden 
lopussa 

   561,8 530,3 +5,9 % 437,1 

Omavaraisuusaste, %    30,9 % 30,4 %  39,3 % 

Nettovelkaantumisaste 
(gearing), % 

   55,8 % 94,2 %  45,6 % 

Sidotun pääoman tuotto 
(ROCE), %, rullaava 

   20,5 % 12,2 %  15,4 % 

Rahavirta investointien 
jälkeen 

11,4 -12,0 +194,9 % -5,9 -30,1 +80,2 % 52,7 

 
* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoimintojen sulkemisten vaikutusta. 
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Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys  

Toimitusjohtaja Elisa Markula esittelee tuloksen englanniksi sijoittajille, analyytikoille ja medialle 
webcast-lähetyksessä, joka alkaa tänään klo 13.00. Talousjohtaja Markus Melkko on myös 
mukana lähetyksessä vastaamassa kysymyksiin. 

Webcast-linkki: 

https://tikkurila.videosync.fi/2020-q2-result 

Puhelinkonferenssi 

Kysymyksiä voi kysyä vain puhelimitse. 

 Suomi: +358 981 710 310 
 Ruotsi: +46 856 642 651 
 Iso-Britannia: +44 333 300 0804 
 Yhdysvallat: +1 631 913 1422 
 Neuvottelutunnus: 73262721# 

Puolivuosikatsaus ja esitysmateriaali ovat saatavilla Tikkurilan verkkosivuilla ennen tilaisuuden 
alkamista (https://www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat). Webcast-lähetyksen taltiointi on 
katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä. 

 

Lisätietoja: 

 

 

 
 
 
 

Elisa Markula, toimitusjohtaja 
+358 50 596 0978 
elisa.markula@tikkurila.com   

 

 
 

 

 

Markus Melkko, talousjohtaja 
+358 40 531 1135 
markus.melkko@tikkurila.com 

 

 

 
 
 
 

Tapio Pesola, johtaja, viestintä ja 
sijoittajasuhteet 
+358 44 373 4693 
ir@tikkurila.com 

 
 
Osa kestävää pohjoista 

Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella 
korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää 
laatua. Yhdessätoista maassa toimivat 2 600 työntekijäämme haluavat luoda kestävää 
tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 564 miljoonaa euroa vuonna 
2019. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. 

www.tikkurilagroup.fi 
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Tikkurila Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin ja muun voimassa olevan sääntelyn 
mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta tilikauden 2019 
tietoja. Puolivuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja. Suluissa olevat 
luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.   

Valuuttakurssimuutoksilla tarkoitetaan tässä katsauksessa valuuttakurssien translaatiovaikutusta. 

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat 
johdon näkemyksiin ja yleistä makrotaloudellista tai toimialan tilannetta käsittelevät kohdat 
kolmansien osapuolten informaatioon. 

Mikäli puolivuosikatsauksen kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on 
ratkaiseva. 

Tikkurilan raportoitavat liiketoimintayksiköt ovat SBU West ja SBU East. SBU Westin toiminta-
alueeseen kuuluvat Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Puola, Viro, Latvia ja Liettua. SBU Eastin 
toiminta-alueeseen kuuluvat Venäjä, Keski-Aasian maat ja Kiina. Lisäksi SBU East on vastuussa 
viennistä yli 30 maahan. Tikkurilan saksalaisen tytäryhtiön toiminnan lopettamisen jälkeen Saksa 
on kuulunut vientimaihin ja se on esitetty SBU Eastissa, mutta vuosien 2019 ja 2020 osalta 
saksalaiseen tytäryhtiöön liittyvät erät raportoidaan SBU Westissä. 
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Taloudellinen kehitys 

Huhti–kesäkuu 2020 (Q2) 

 Liikevaihto Liiketulos (EBIT) Oikaistu liiketulos 

Milj. euroa  4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 

Konserni 171,8 169,7 +1,3 % 33,1 21,2 +56,2 % 34,7 23,2 +49,2 % 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

  +4,6 %       

SBU West 119,4 107,5 +11,1 % 25,0 14,8 +69,0 % 25,3 14,8 +70,8 % 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

  +13,1 %       

SBU East 52,4 62,2 -15,6 % 9,7 7,7 +25,1 % 11,0 9,8 +12,1 % 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

  -10,0 %       

Konserni yhteinen 
ja eliminoinnit 

-0,1 0,0 
-5 300,0 

% 
-1,6 -1,3 -16,8 % -1,6 -1,3 -16,2 % 

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan sulkemisten vaikutusta.  

Tammi–kesäkuu 2020 (H1) 

 Liikevaihto Liiketulos (EBIT) Oikaistu liiketulos 

Milj. euroa  1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 

Konserni 304,8 298,8 +2,0 % 41,7 29,1 +43,3 % 43,2 31,4 +37,6 % 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu* 

  +4,2 %       

SBU West 216,4 204,7 +5,7 % 35,4 25,3 +39,8 % 35,7 25,4 +40,4 % 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu* 

  +7,3 %       

SBU East 88,5 94,1 -6,0 % 8,7 7,0 +23,8 % 10,0 9,1 +10,1 % 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon kasvu* 

  -2,7 %       

Konserni yhteinen 
ja eliminoinnit 

-0,1 0,0 
-2 600,0 

% 
-2,5 -3,3 +24,8 % -2,5 -3,1 +19,9 % 
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MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT 4–6/2020 (Q2) 

Tikkurilan liikevaihto oli toisella neljänneksellä 171,8 (169,7) miljoonaa euroa, mikä on 1,3 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen* liikevaihto kasvoi 4,6 
prosenttia. 

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan sulkemisten vaikutusta. 

Rajoituksista huolimatta Tikkurila on ollut täysin toimintakykyinen koko ensimmäisen 
vuosipuoliskon ajan, lukuun ottamatta Venäjän tehtaiden tilapäistä sulkemista 30.3. –7.4. 
Sulkeminen johtui Venäjän viranomaisten asettamista koko maata koskeneista rajoituksista. 

Neljänneksen aikana kysyntä vaihteli nopeasti ja merkittävästi 
kaikilla Tikkurilan päämarkkinoilla. Aluksi liikevaihto laski 
huhtikuussa, kun maiden hallitukset rajoittivat ihmisten 
liikkumista hidastaakseen koronaviruspandemian 
leviämistä. Liikevaihdon lasku oli voimakkainta niissä 
maissa, joissa rajoitukset olivat pisimpiä ja laajimpia, kuten 
Venäjällä ja Kiinassa, ja lasku oli vähäisempää Puolassa ja 
Suomessa. Ruotsissa rajoitukset eivät juurikaan 
vaikuttaneet kysyntään neljänneksen aikana. Toukokuussa 
kysyntä alkoi taas elpyä kaikilla päämarkkinoilla, ja 
kesäkuuhun mennessä kaikki päämarkkinat olivat 
vahvassa kasvussa.  

Liikevaihdon elpymistä vauhditti etenkin kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä. Neljänneksen 
loppuun mennessä poikkeuksellisen vahva kuluttajakysyntä kompensoi neljänneksen alun  
pienemmän myynnin. Ammattilaismyynti elpyi myös neljänneksen lopussa, mutta alun jyrkemmän 
laskun seurauksena kokonaisuudessaan ammattilaismaalien liikevaihto laski neljänneksen aikana. 
Lasku pysyi kuitenkin prosenteissa yksinumeroisena. 

Teollisuusmaaleissa liikevaihto laski odotetusti neljänneksen aikana, mutta lasku jäi 
yksinumeroisiin prosentteihin. Myynnissä oli kuitenkin segmenttikohtaisia eroja: liikevaihto kasvoi 
puuteollisuusmaaleissa, kun taas metalliteollisuusmaaleissa liikevaihto laski. 

Valuutoilla oli selvä negatiivinen vaikutus liikevaihtoon neljänneksen aikana. Heikentyvä Venäjän 
rupla kiihdytti liikevaihdon laskua SBU Eastissä. Vastaavasti Puolan Zloty ja Ruotsin Kruunu 
hidastivat kasvua SBU Westissä.  

Liiketulos kasvoi neljänneksen loppua kohden kuluttajaliiketoiminnan poikkeuksellisen hyvän 
kehityksen ansiosta kaikilla markkinoilla. Kannattavuutta nostivat lisäksi myös yhtiön jatkamat 
tehostamistoimenpiteet ja neljänneksen aikana toteutetut tilapäiset kustannussäästöt. 

 

PUOLIVUOSI 1–6/2020 (H1) 

Tikkurilan liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 304,8 (298,8) miljoonaa euroa, mikä on 2,0 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia. Ensimmäisen 
vuosipuoliskon kasvun taustalla oli SBU West, jossa kuluttajakysyntä lisääntyi 
koronaviruspandemian seurauksena toisella neljänneksellä. SBU Eastissa vuoden ensimmäisen 
neljänneksen vahva kasvu ei riittänyt kompensoimaan pandemian negatiivisia vaikutuksia 
kysyntään toisella neljänneksellä, vaikka kysyntä elpyikin kesäkuussa. 

Liikevaihdon vaihtelu 

 

Liikevaihto, %-
muutos verrattuna 

edellisen vuoden 
vastaavaan 

ajanjaksoon 

Huhtikuu -16 % 

Toukokuu -2 % 

Kesäkuu +24 % 
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Liiketulos kasvoi, kun myyntimixin parantuminen jatkui, mitä tuki toisen neljänneksen loppua 
kohden poikkeuksellisen vahvaksi kasvanut kuluttajamyynti kaikilla Tikkurilan päämarkkinoilla. 
Kannattavuutta paransivat lisäksi yhtiön jatkamat tehostamistoimenpiteet ja tilapäiset säästöt. 

Oikaistussa liiketuloksessa vertailukelpoisuuteen vaikuttivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 
lähinnä seuraavat erät:  

 Q2/2020: Kulut, jotka liittyvät pienen, liuotinohenteisia teollisuusmaaleja valmistavan 
tuotantoyksikön sulkemiseen Pietarissa (-1,3 miljoonaa euroa), vaikuttivat SBU Eastiin. 
Sulkemisesta on kerrottu pörssitiedotteessa 29.4.2020. 

 Q2/2019 (vertailukaudella): Kulut, jotka liittyvät Venäjällä peruttuun tehdashankkeeseen (-
1,8 miljoonaa euroa), vaikuttivat SBU Eastiin. Perumisesta on kerrottu pörssitiedotteessa 
25.4.2019. 

 

Eri tekijöiden vaikutukset konsernin liikevaihtoon 

 4–6 (Q2) 1–6 (H1) 

 Milj. euroa % Milj. euroa % 

Liikevaihto 2019 169,7  298,8  

Volyymi +0,5 +0,3 % -1,4 -0,5 % 

Myyntihintojen 
korotukset ja 
myyntimixin kehitys 

+7,2 +4,3 % +13,9 +4,6 % 

Valuutat -5,6 -3,3 % -6,5 -2,2 % 

Yritysmyynnit ja 
liiketoimintojen 
sulkemiset 

0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

Liikevaihto 2020 171,8 +1,3 % 304,8 +2,0 % 

 

MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2020 (Q2) 

Volyymien siirtyminen SBU Eastista SBU Westiin johti lievään positiiviseen volyymin 
liikevaihtovaikutukseen. Premium-tuotteiden volyymit kasvoivat, kun taas vähittäiskauppojen omien 
tuotemerkkien ja halvempien maalien myynti laski suunnitellusti. 

Premium-tuotteiden myynnin osuuden kasvulla ja vertailukauden jälkeen toteutetuilla 
hinnankorotuksilla oli vahva positiivinen vaikutus liikevaihtoon.  

Valuuttojen vaikutus liikevaihtoon oli negatiivinen, erityisesti SBU Eastissa. 
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Taloudellinen kehitys liiketoimintayksiköittäin 

SBU West 

Milj. euroa  4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019 

Liikevaihto   119,4 107,5 +11,1 % 216,4 204,7 +5,7 % 370,0 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

  +13,1 %   +7,3 %  

Liiketulos (EBIT) 25,0 14,8 +69,0 % 35,4 25,3 +39,8 % 30,4 

Liiketulos-% 
(EBIT-%)  

20,9 % 13,8 %  16,4 % 12,4 %  8,2% 

Oikaistu 
liiketulos 

25,3 14,8 +70,8 % 35,7 25,4 +40,4 % 30,7 

Oikaistu 
liiketulos-% 

21,1 % 13,7 %  16,5 % 12,4 %  8,3% 

Investoinnit 3,4 2,9 +15,9 % 6,0 5,8 +4,7 % 12,6 

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan sulkemisten vaikutusta. 
 
Keskeisten maiden liikevaihdot 

Milj. euroa  4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019 

Ruotsi 38,2 35,3 +8,3 % 69,2 66,5 +4,1 % 1187 

Suomi  33,5 28,4 +17,9 % 61,1 55,0 +11,1 % 91,1 

Puola  25,7 23,7 +8,5 % 47,1 47,3 -0,2 % 89,4 

 
MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2020 (Q2), SBU WEST 

SBU Westin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 119,4 (107,5) miljoonaa euroa, mikä on 
11,1 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen* liikevaihto kasvoi 
13,1 prosenttia.  

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan sulkemisten vaikutusta. 

Ruotsissa liikevaihto kasvoi kaikissa asiakasryhmissä (kuluttajat, ammattilaiset, teollisuus). 
Kasvun taustalla oli etenkin ulkomaalien kuluttajamyynti. Heikko Ruotsin kruunu vaikutti 
negatiivisesti liikevaihtoon. 

Suomessa kasvu oli selvästi SBU Westin vahvinta, ja liikevaihto kasvoi niin kuluttaja- kuin 
teollisuusmyynnissäkin. Kesäkuun kuluttajamyynnin kasvu oli Suomessa erityisen voimakasta 
etenkin ulkomaaleissa. 

Puolassa kauppa- ja rakennusmaalien kasvu kompensoi teollisuusmaalien liikevaihdon 
pienen laskun. Heikolla Puolan Zlotyllä oli selvä negatiivinen vaikutus toisen neljänneksen 
liikevaihtoon. 



12 

 

TIKKURILA OYJ, PL 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Suomi, 020 191 2000, Y-tunnus 0197067-4, Kotipaikka Vantaa  

www.tikkurilagroup.fi 

 

Liiketulos kasvoi, kun myyntimixin parantumista tuki toisen neljänneksen loppua kohden 
poikkeuksellisen vahva kuluttajamyynti. Kannattavuutta paransivat myös yhtiön jatkamat 
tehostamistoimenpiteet ja tilapäiset säästöt toisella neljänneksellä. 

PUOLIVUOSI 1–6/2020 (H1), SBU WEST 

SBU Westin liikevaihto tammi–kesäkuussa oli 216,4 (204,7) miljoonaa euroa, mikä on 5,7 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia.  
Koronaviruspandemian myötä lisääntynyt kuluttajamyynti toisella neljänneksellä kompensoi 
ensimmäisen neljänneksen valuuttakurssimuutoksista johtuneen lievän liikevaihdon laskun. 

Liiketulos kasvoi, kun myyntimixin parantumista tammi–kesäkuussa tuki toisen neljänneksen 
loppua kohden poikkeuksellisen vahva kuluttajamyynti. Kannattavuutta paransivat myös yhtiön 
jatkamat tehostamistoimenpiteet ja tilapäiset säästöt toisella neljänneksellä. 

Eri tekijöiden vaikutus SBU Westin liikevaihtoon  

 4-6 (Q2) 1-6 (H1) 

 Milj. euroa % Milj. euroa % 

Liikevaihto 2019 107,5  204,7  

Myyntivolyymi +10,0 +9,3 % +9,6 +4,7 % 

Myyntihintojen 
korotukset ja 
myyntimixin kehitys 

+4,1 +3,8 % +5,5 +2,7 % 

Valuutat -2,1 -2,0 % -3,4 -1,7 % 

Yritysmyynnit ja 
liiketoimintojen 
sulkemiset 

0 0,0 % 0,0 0,0 % 

Liikevaihto 2020 119,4 +11,1 % 216,4 +5,7 % 

 

MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2020 (Q2), SBU WEST 

Volyymit kasvoivat kaikilla päämarkkinoilla, eniten premium-tuotteissa.  

Premium-tuotteiden myynnin osuuden kasvulla ja vertailukauden jälkeen toteutetuilla 
hinnankorotuksilla oli vahva positiivinen vaikutus liikevaihtoon.  

Valuuttojen kokonaisvaikutus liikevaihtoon oli negatiivinen. Taustalla olivat Ruotsin kruunun ja 
Puolan Zlotyn heikentyminen. 
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SBU East 
 

Milj. euroa  4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019 

Liikevaihto   52,4 62,2 -15,6 % 88,5 94,1 -6,0 % 193,8 

Vertailukelpoisen 
liikevaihdon 
kasvu* 

  -10,0 %   -2,7 %  

Liiketulos (EBIT)  9,7 7,7 +25,1 % 8,7 7,0 +23,8 % 20,0 

Liiketulos-% 
(EBIT-%) 

18,4 % 12,4 %  9,9 % 7,5 %  10,3% 

Oikaistu liiketulos 11,0 9,8 +12,1 % 10,0 9,1 +10,1 % 22,0 

Oikaistu liiketulos-
% 

20,9 % 15,7 %  11,3 % 9,7 %  11,4% 

Investoinnit 0,3 1,2 -73,1 % 0,5 1,8 -71,5 % 3,7 

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan sulkemisten vaikutusta 
 
Keskeisten maiden liikevaihdot 

Milj. euroa  4-6/2020 4-6/2019 Muutos % 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 1-12/2019 

Venäjä 39,1 47,3 -17,3 % 66,8 69,1 -3,3 % 143,6 

 
MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2020 (Q2), SBU EAST 

SBU Eastin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 52,4 (62,2) miljoonaa euroa, mikä on  
15,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto laski -
10,0 prosenttia.  

* Vertailukelpoinen liikevaihto ilman valuuttakurssien, yritysmyyntien ja liiketoiminnan sulkemisten vaikutusta. 

Venäjällä liikevaihdon lasku johtui paikallisista koronaviruspandemiaan liittyvistä merkittävistä 
ja pitkään kestäneistä viranomaisten toimeenpanemista rajoituksista. Kesäkuuhun mennessä 
kasvu oli nopeaa myös Venäjällä, mutta tämä ei riittänyt kompensoimaan heikompaa kehitystä 
huhti–toukokuussa, jolloin liikevaihto laski Venäjällä jyrkemmin kuin muilla markkinoilla. 
Liikevaihdon lasku neljänneksen alussa johtui siitä, että isoissa kaupungeissa määrättiin 
ulkonaliikkumiskieltoja ja suurin osa vähittäiskaupoista oli suljettuna toukokuun loppuun asti. 
Venäjän viranomaisten asettamat koko maata koskeneet rajoitukset pakottivat myös Tikkurilan 
paikallisten tehtaiden väliaikaiseen sulkemiseen 30.3.–7.4.2020. Heikko Venäjän rupla syvensi 
liikevaihdon laskua. Liikevaihdon supistuminen johtui myös poikkeuksellisen vahvasta 
hinnankorotuksia edeltäneestä vertailukaudesta. Koronaviruspandemiaan liittyvien vaikutusten 
takia liikevaihto laski myös Kiinassa, jonka osuus Tikkurilan liiketoiminnasta on suhteellisen 
pieni. 

Liiketulos kasvoi liikevaihdon laskusta huolimatta myynnin kannattavuuden parantumisen 
ansiosta. Kannattavuutta paransivat myös yhtiön jatkamat tehostamistoimenpiteet ja tilapäiset 
säästöt toisella neljänneksellä. 
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PUOLIVUOSI 1–6/2020 (H1), SBU EAST 

SBU Eastin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 88,5 (94,1) miljoonaa euroa, mikä on 6,0 prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 2,7 prosenttia. Huolimatta 
ensimmäisen neljänneksen vahvasta kasvusta liikevaihto laski, mihin vaikutti 
koronaviruspandemian laskema kysyntä toisella neljänneksellä sekä vahva vertailukausi. 
Heikentynyt Venäjän rupla syvensi liikevaihdon laskua. 

Liiketulos kasvoi liikevaihdon laskusta huolimatta myynnin kannattavuuden parantumisen 
ansiosta. Kannattavuutta paransivat myös yhtiön jatkamat tehostamistoimenpiteet ja tilapäiset 
säästöt toisella neljänneksellä. 

 
Eri tekijöiden vaikutus SBU Eastin liikevaihtoon 

 4-6 (Q2) 1-6 (H1) 

 Milj. euroa % Milj. euroa % 

Liikevaihto 2019 62,2  94,1  

Myyntivolyymi -9,4 -15,1 % -10,9 -11,6 % 

Myyntihintojen 
korotukset ja 
myyntimixin kehitys 

+3,2 +5,1 % +8,4 +8,9 % 

Valuutat -3,5 -5,6 % -3,1 -3,3 % 

Yritysmyynnit ja 
liiketoimintojen 
sulkemisett 

0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 

Liikevaihto 2020 52,4 -15,6 % 88,5 -6,0 % 

 

MUUTOKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT, 4–6/2020 (Q2), SBU EAST 

Volyymia laski koronaviruspandemiaa seurannut alhaisempi myynti sekä vähittäiskauppojen 
omien tuotemerkkien ja halvempien maalien myynnin lasku Venäjällä. Tikkurilan tavoitteena on 
keskittyä yhä vahvemmin paremmin kannattaviin tuotteisiin. 

Premium-tuotteiden myynnin osuuden kasvulla ja hinnankorotuksilla oli positiivinen vaikutus 
liikevaihtoon. 

Valuuttojen vaikutus liikevaihtoon oli toisella neljänneksellä negatiivinen. Taustalla oli Venäjän 
ruplan heikentyminen. 
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Strategisten kehityshankkeiden edistyminen 

Tikkurila on jatkanut koronaviruspandemiasta huolimatta strategisen toimintasuunnitelmansa 
toteuttamista kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Suunnitelman kuusi painopistettä 
ovat: 

 Tuotevalikoiman optimointi: Tikkurila jatkoi toiminnan suoraviivaistamista, tavoitteena 
myyntiartikkeleiden vähentäminen 50 prosentilla vuodesta 2016. Tavoitteeseen päästään 
tämän vuoden aikana.  

 Kasvu erityisesti kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä valituissa 
teollisuusasiakkaissa: Uusien tuotteiden osuus myynnistä kasvoi. Tikkurila toi 
markkinoille uusia tuotteita niin kuluttaja-, ammattilais- kuin teollisuusasiakkaille. 
Markkinointikampanjoita kohdennettiin tukemaan kysynnän elpymistä sekä vastaamaan 
asiakkaiden koronaviruspandemian aikana muuttuneita tarpeita (”Hyvä olla kotona” -
kampanja) sekä lisääntyneitä tuotehakuja verkossa. Yhteydenottojen määrä Tikkurilan 
Maalilinjalle (asiakaspalvelu) kasvoi selvästi neljänneksen aikana.  

 Myynnin johtamisen tehostaminen: Tikkurila keskittyi onnistuneesti kasvattamaan 
premium-tuotteiden osuutta myynnistä ja parantamaan myyntimixiä. Hinnankorotusten 
toimeenpano jatkui suunnitellusti, ja yhtiö jatkoi myyntikatteiden aktiivista hallintaa kaikilla 
liiketoiminta-alueilla. Katsauskauden jälkeen (24.7.2020) Tikkurila tiedotti, jakavansa yhtiön 
myyntiorganisaation East ja West -divisiooniin. Lisätietoa löytyy osiosta Katsauskauden 
jälkeiset tapahtumat. 

 Operatiivisen toiminnan tehostaminen: Tikkurila ilmoitti sulkevansa pienen, 
liuotinohenteisia teollisuusmaaleja valmistavan tuotantoyksikön Pietarissa (tiedotettu 
29.4.2020). Päätös tukee Tikkurilan strategiaa kasvattaa vesiohenteisten maalien osuutta 
myynnistä edelleen.   

 Säästöt kiinteissä kuluissa ja epäsuorien hankintojen keskittäminen: Tikkurila 
keskittyy kulusäästöjen sijaan kulujen aktiiviseen hallintaan. Koronaviruspandemian aikana 
toteutettiin tehokkaasti tilapäisiä kustannussäästöjä. 

 Raaka-aineiden hankinnan ja käytön tehostaminen: Kaupallisia neuvotteluja käytiin 
onnistuneesti raaka-aine- ja pakkausmateriaalien toimittajien kanssa yhtiön jatkaessa 
hankinnan tehostamista. 

 

Rahavirta, rahoitus ja rahoitusriskien hallinta 

Tikkurilan rahoitusasema ja maksuvalmius säilyivät katsauskaudella hyvänä. 

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa yhteensä -2,0 (-25,4) miljoonaa euroa.  
Liiketoiminnan rahavirtaa paransi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana myönteisesti kehittynyt 
kannattavuus ja alhaisempi nettokäyttöpääoma. Koronaviruspandemian seurauksena Tikkurilan 
toimintamaiden hallitukset ovat myöntäneet erilaisia tukia ja muuttaneet maksuehtoja epäsuorien 
henkilöstökustannusten, epäsuorien verojen ja tuloverojen maksamiseen. Tikkurilan hyödyntämillä 
lykätyillä maksuajoilla oli noin 3,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus liiketoiminnan kassavirtaan 
katsauskaudella. Myös henkilöstökuluihin liittyvillä suorilla tuilla ja hallitusten päätöksillä vähentää 
pakollisten henkilöstökulujen maksuosuuksia oli vähäinen vaikutus kannattavuuteen. Nämä 
laskivat katsauskauden henkilöstökuluja noin 0,5 miljoonalla eurolla. 

Nettokäyttöpääoman lasku tammi–kesäkuussa johtui pääasiassa alhaisemmista varastotasoista, 
jota tuki myyntisaamisten ja ostovelkojen suotuisa kehitys. Nettokäyttöpääoma oli katsauskauden 
lopussa 130,4 (148,1) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -3,9 (-4,6) miljoonaa euroa, 
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kun otetaan huomioon liiketoimintojen ostojen ja myyntien vaikutukset. Rahavirta investointien 
jälkeen oli katsauskauden lopussa yhteensä -5,9 (-30,1) miljoonaa euroa.  

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden lopussa 197,7 (186,0) miljoonaa euroa, joista 
vuokrasopimusvelkoja oli 20,1 (23,2) miljoonaa euroa. 

Korollinen nettovelka oli 96,9 (151,8) miljoonaa euroa, ja korollinen nettovelka ilman 
vuokrasopimusvelkoja oli 76,8 (128,6). Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 100,8 (34,2) 
miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat olivat yhteensä 125,2 (119,7) miljoonaa euroa, 
sisältäen liikkeeseen lasketut yritystodistukset, joiden nimellisarvo oli yhteensä 77,8 (112,8) 
miljoonaa euroa, sekä lyhytaikaisen vuokrasopimusvelan 7,4 (6,9) miljoonaa euroa. Lisäksi 
konsernilla oli pitkäaikaisia korollisia velkoja yhteensä 72,5 (66,3) miljoonaa euroa sisältäen 12,7 
(16,4) miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkoja. Kesäkuun lopussa konsernilla oli yhteensä 110,0 
(110,2) miljoonaa euroa myönnettyjä nostamattomia lainoja tai luottolimiittejä. 

Konsernin nettorahoituskulut olivat -2,7 (1,4) miljoonaa euroa, josta nettokorkokuluja oli -0,8 (-0,6) 
miljoonaa euroa sisältäen vuokrasopimusvelkoihin liittyviä korkokuluja -0,6 (-0,6) miljoonaa euroa 
ja muita rahoituskuluja -0,2 (-0,2) miljoonaa euroa. Katsauskauden korollisten velkojen 
pääomapainotettu keskimääräinen korko oli 1,2 (1,2) prosenttia. Realisoituneiden ja 
realisoitumattomien valuuttakurssierojen vaikutus nettorahoitustuottoihin oli yhteensä -1,7 (2,1) 
miljoonaa euroa nettotulosta heikentävä. Merkittävin negatiivinen vaikutus liittyi Venäjän ruplaan. 
Tikkurilan hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiö ei tee valuuttatermiinejä tai sovella muita 
rahoitusinstrumentteja riskeiltä suojaamiseksi, vaan valuuttakurssiriskien hallinnassa käytetään 
soveltuvin osin operatiivisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi sisään tulevien ja ulosmenevien 
rahavirtojen valuuttajakauman yhteensovittamista. 

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 30,9 (30,4) prosenttia ja nettovelkaantuneisuusaste 55,8 
(94,2) prosenttia. Nettovelkaantuneisuusaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 44,2 (79,8) 
prosenttia. Tikkurilan rahoitusjärjestely sisältää kovenantin, joka perustuu konsernin 
nettovelkaantumisasteeseen. 

 

Investoinnit 
Konsernin bruttoinvestoinnit tammi–kesäkuussa 2020 olivat 6,5 (7,5) miljoonaa euroa, josta 2,6 
(2,2) miljoonaa euroa on investointeja käyttöoikeusomaisuuseriin.  

Konsernin poistot ja arvonalentumiset olivat tammi–kesäkuussa 13,0 (12,1) miljoonaa euroa 
mukaan lukien käyttöoikeusomaisuuseristä kirjatut 3,9 (4,1) miljoonan euron poistot. Tikkurila 
ilmoitti huhtikuussa 2020 julkistamassaan liiketoimintakatsauksessa päätöksestään sulkea pieni 
liuotinohenteinen teollisuusmaaleja valmistava tuotantoyksikkö Pietarissa. Tehtaan 
sulkemispäätöksen johdosta konserni teki alaskirjauksen liikearvoon sekä kirjasi arvonalentumisen 
liittyen tuotenimikkeisiin, joiden valmistaminen päättyy yksikön sulkemisen johdosta. Nämä 
alaskirjaukset olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Konserni tekee arvonalentumistestauksia IAS 
36 -standardin mukaisesti. 

 
Tutkimus ja tuotekehitys 

Tikkurilan tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 4,8 (4,9) miljoonaa euroa eli 1,6 (1,6) prosenttia 
liikevaihdosta. 
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Henkilöstö ja yhtiön johto 

Tikkurila-konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2020 lopussa 2 789 (2 846) henkilöä. 
Henkilöstömäärä oli tammi–kesäkuussa keskimäärin 2 698 (2 760). Kausityöntekijät lisäsivät 
palveluksessa olevien työntekijöiden määrää edellisestä vuosineljänneksestä. 

Alla on esitetty Tikkurila-konsernin henkilöstömäärä kunkin vuosineljänneksen lopussa 
liiketoimintayksiköittäin vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.  

 

 
Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q2/2020 

SBU West 1 575 1 701 1 566 1 550 1 583 1 706 

SBU East 1 133 1 130 1 063 1 041 1 085 1 066 

Konserni-
toiminnot 

15 15 16 16 17 17 

Yhteensä 2 723 2 846 2 645 2 607 2 685 2 789 

 

Tikkurilan johtoryhmä 

Katsauskauden lopussa Tikkurilan johtoryhmään kuuluivat:  

 Elisa Markula, toimitusjohtaja  

 Melisa Bärholm, henkilöstöjohtaja 

 Fredrik Linde, johtaja, tuotanto 

 Markus Melkko, talousjohtaja  

 Anders Rotkirch, johtaja, strategiset muutosohjelmat ja digitalisaatio 

 Meri Vainikka, johtaja, tuotteet ja palvelut 

 Oskari Vidman, johtaja, myynti  

Katsauskauden jälkeen 24.7.2020 Tikkurila ilmoitti, että Roman Ivashko on nimitetty East- 
divisioonan myyntijohtajaksi 1.9.2020 alkaen. Hänestä tulee myös Tikkurilan johtoryhmän jäsen. 
Ivashko tulee Tikkurilaan Paulig-konsernista, jossa hän on toiminut vuodesta 2012, viimeiseksi 
roolissa SVP, Business Area East. Nykyinen myyntijohtaja Oskari Vidman siirtyy johtamaan West- 
divisioonaa, jonka myynti vastaa 66 prosenttia Tikkurilan liikevaihdosta.  

 
Osakkeet ja osakkeenomistajat  
Tikkurilan osakepääoma oli kesäkuun 2020 lopussa 35,0 miljoonaa euroa ja osakkeiden 
rekisteröity kokonaismäärä 44 108 252 kappaletta. Tikkurilan hallussa oli katsauskauden lopussa 2 
371 omaa osaketta. 

Euroclear Finland Oy:n rekisterin mukaan Tikkurilalla oli 30.6.2020 yhteensä 18 806 (18 814) 
osakkeenomistajaa. Luettelo osakasrekisteriin merkityistä suurimmista osakkeenomistajista 
pidetään säännöllisesti päivitettynä Tikkurilan internetsivuilla osoitteessa 
http://www.tikkurilagroup.com/fi/osakkeenomistajat.  

Tikkurilan osakkeen kesäkuun päätöskurssi oli 12,38 euroa. Kaupankäyntimäärillä painotettu 
keskikurssi oli tammi–kesäkuussa 12,86 euroa, alin kurssi 9,36 euroa ja korkein kurssi 16,04 
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euroa. Kesäkuun lopussa Tikkurila Oyj:n osakkeiden markkina-arvo oli 546,1 miljoonaa euroa. 
Osaketta vaihdettiin tammi–kesäkuussa Nasdaq Helsinki Oy:ssä 4,7 miljoonaa kappaletta, mikä 
vastaa noin 10,6 prosenttia osakkeiden määrästä. Osakevaihdon arvo oli 60,4 miljoonaa euroa. 
Tikkurilan osakkeilla käydään kauppaa myös Nasdaq Helsingin ulkopuolella, mutta tästä pörssin 
ulkopuolisesta kaupankäynnistä yhtiöllä ei ole käytössään tarkkoja tilastotietoja. 

Ilmoitukset osakkeenomistuksen muutoksista  

3.1.2020 Tikkurila Oyj tiedotti vastaanottaneensa 2.1.2020 arvopaperimarkkinalain mukaisen 
ilmoituksen FMR LLC:ltä, jonka mukaan Fidelity Management & Research Company on vaihtanut 
nimensä Fidelity Management & Research Company LLC:ksi 1.1.2020 alkaen. FMR Co., Inc, 
FIMM ja SelectCo ovat myös sulautuneet Fidelity Management & Research Company LL:ksi. 
Ilmoituksen jälkeen Fidelity Management & Research Company LL omistaa yhteensä 4 337 873 
osaketta, mikä vastaa 9,83 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. 

29.6.2020 Tikkurila Oyj tiedotti vastaanottaneensa 26.6.2020 arvopaperimarkkinalain mukaisen 
ilmoituksen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, jonka mukaan sen omistusosuus 
Tikkurila Oyj:n osakkeista on alittanut 1/20 (5 %) rajan. Ilmoituksen jälkeen Keskinäinen 
työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Tikkurila Oyj:ssä oli yhteensä 1 693 525 osaketta, mikä 
vastaa 3,84 prosenttia Tikkurila Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. 

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.6.2020 Vantaalla. Osakkaiden oli ensimmäistä 
kertaa mahdollista seurata kokousta myös etänä videoyhteyden välityksellä. Yhtiökokous vahvisti 
tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
sekä vahvisti palkitsemispolitiikan. 

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan 
valinnasta ja palkkioista, hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden 
hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. 

Yhtiökokous vahvisti 31. joulukuuta 2019 päättyneeltä tilikaudelta osingoksi enintään 0,50 euroa 
osakkeelta. Puolet ehdotetusta enimmäisosingosta, eli 0,25 euroa osakkeelta, maksettiin 
osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.6.2020 merkittynä Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä oli 
18.6.2020. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan 
enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana, kun on 
mahdollista arvioida tarkemmin koronaviruspandemian vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Tikkurila julkistaa mahdollisen 
hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun 
täsmäytys- ja maksupäivän. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot ovat: 
puheenjohtaja 64 000 euroa, varapuheenjohtaja ja jäsen, joka toimii tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtajana 40 000 euroa sekä muut hallituksen jäsenet 32 000 euroa vuodessa. 
Vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina Tikkurila Oyj:n osakkeina 
ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon 
kuluessa siitä, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2020 on julkistettu. Lisäksi hallituksen 
jäsenille maksetaan kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien 
päätökset ilman kokousta) palkkiona kotimaassa pidettäviltä kokouksilta 600 euroa sekä jäsenen 
kotimaan ulkopuolella pidettäviltä kokouksilta 1 200 euroa. Jäsenen osallistuessa kokoukseen 
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puhelin- tai videoyhteyden välityksellä maksetaan 600 euron kokouspalkkio. 
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Lars Peter Lindfors, Riitta Mynttinen, Jari 
Paasikivi, Catherine Sahlgren, Petteri Walldén ja Heikki Westerlund. Uudeksi jäseneksi valittiin 
Andrey Pantyukhov. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi 
Petteri Walldén. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Jari Paasikiveä lukuun 
ottamatta kaikki ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. 

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, ja päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajan toimikausi kestää seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen 
perusteella. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja osakeantiin 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman osakkeen 
hankkimisesta. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen 
rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen 
likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden 
maksamiseen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. 
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön 
oman osakkeen luovuttamisesta tai uuden osakkeen antamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat 
osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. 
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön 
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai 
osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, 
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön 
hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien 
toteuttaminen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. 

Tikkurilan hallituksen valiokuntien kokoonpano 

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan 
tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan jäsenet. 

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Westerlund ja jäseniksi Riitta Mynttinen ja 
Lars Peter Lindfors. 

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja jäseniksi Petteri Walldén ja Riitta 
Mynttinen. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteessa  
www.tikkurilagroup.com/fi/yhtiokokous.  
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Tikkurilan liiketoimintaan vaikuttavat erilaiset strategiset, operatiiviset, taloudelliset ja vahinkoriskit. 
Tikkurila pyrkii tunnistamaan ja arvioimaan riskit sekä reagoimaan niihin mahdollisimman 
ennakoivasti ja rajoittamaan niiden mahdollisia haitallisia vaikutuksia.  

Tikkurilan osalta koronaviruspandemian aiheuttama epävarmuus liittyy etenkin siihen, kuinka 
nopeasti, laajasti ja pitkään paikallisten viranomaisten säädökset rajoittavat ihmisten liikkumista ja 
vaikuttavat asiakaskysyntään, mikä vaikuttaa myyntiverkostoon, tuotantoon ja hankintaan. 
Pandemian eskaloitumisella Tikkurilan päämarkkinoilla voisi olla haitallisia vaikutuksia yhtiön 
tuotantoon ja muuhun omaan toimintaan, asiakkaisiin, hankintaketjuun tai rahoituksen 
saatavuuteen. Toisaalta sillä, että ihmiset viettävät enemmän aikaa kotona, voi jatkossakin olla 
myös positiivinen vaikutus kysyntään.  

Tikkurilan tilinpäätöstiedotteessa 2019 on kuvattu toimialaan, raaka-aineiden saatavuuteen ja 
hintakehitykseen sekä tuotantoon liittyviä lyhyen aikavälin riskejä. Tikkurilan 
riskienhallintaperiaatteet ovat luettavissa verkkosivuilla osoitteessa 
www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajathallinnointi/riskienhallinta. 

 
Markkinakatsaus ja koronaviruspandemian vaikutukset  

Koronaviruspandemia on vaikuttanut voimakkaasti talouskasvuun. Vaikka BKT:n lasku on ilmeistä 
kaikilla markkinoilla, pandemian vaikutukset eivät kuitenkaan ole olleet maaliteollisuuden kannalta 
pelkästään kielteisiä. Teollisuusmaalien kysyntä on heikentynyt, mutta kauppa- ja rakennusmaalien 
markkina on elpynyt kuluttajakysynnän kasvettua. Vaikutukset vaihtelevat kuitenkin huomattavasti 
maaliteollisuuden eri segmenttien välillä sekä alueellisesti. 

Kauppa- ja rakennusmaalien osuus Tikkurilan liikevaihdosta on hieman yli 80 prosenttia (2019), 
sisältäen kuluttaja- ja ammattilaismyynnin. Pandemia on muuttanut tämän markkinan dynamiikkaa: 
kuluttajat ovat viettäneet enemmän aikaa kotona, ja ammattilaisten palkkaamisen sijaan 
maalanneet itse. ”Tee-se-meille” (DIFM) -trendi on kääntynyt jälleen ”Tee-se-itse” -trendiksi (DIY). 
Kuluttajien kiinnostus korjausrakentamiseen on selvästi lisännyt tuotehakuja verkossa, ja siellä 
missä fyysisten kauppojen aukioloaikoja on rajoitettu, verkkokaupasta on tullut maalialallakin 
yleisempää. Tämän kuluttajakysynnän kasvun seurauksena viimeisen vuosineljänneksen aikana 
kauppa- ja rakennusmaalien kysyntä on ollut poikkeuksellisen korkealla. Rakennusalalla 
ammattilaismaalien kysyntä on riippuvainen rakennushankkeiden jatkumisesta ja työntekijöiden 
saatavuudesta. Ammattilaisliiketoimintamme on kaiken kaikkiaan hyvin monimuotoista, ja viime 
aikoina alueellisessa ja asiakaskohtaisessa kehityksessä on ollut selviä eroja. Kauppa- ja 
rakennusmaaleissa asiakkaat tekevät keskimäärin tilauksensa verrattain lyhyellä varoitusajalla, 
joten kaikki ennusteet heijastavat vain kyseisen hetken kysyntää. Tämän takia näkyvyys on yhä 
heikko. 

Teollisuusmaalien liikevaihdon osuus Tikkurilan liikevaihdosta on alle 20 prosenttia. 
Asiakaskuntamme on hyvin laaja, ja asiakkuudet poikkeavat toisistaan. Teollisuusmaaleissa 
kysyntä riippuu täysin asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymisestä, mihin esimerkiksi vaikuttaa 
muiden, tuotannon kannalta välttämättömien, resurssien saatavuus. Laitevalmistajien osalta maalin 
kysyntään on jo vaikuttanut asiakkaidemme oman liiketoiminnan heikentyminen. 

Koronaviruspandemialla on ollut negatiivinen vaikutus Tikkurilan päämarkkinoiden valuuttoihin 
Ruotsin kruunuun, Puolan zlotyyn ja erityisesti Venäjän ruplaan. 

Tikkurilalla on hyvät edellytykset tarjota asiakkailleen korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä tuotteita ja 
palveluita kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Tikkurila on kauppa- ja rakennusmaalien 
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markkinajohtaja Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltiassa. Puolassa neljä alan suurinta yhtiötä 
ovat melko tasaväkisiä ja Tikkurila lähestyy määrätietoisesti kolmatta sijaa. 

Lähteet: Markets & Markets: Paints & Coating market and forecast 2019-2024, Euromonitor Home 
Paint annual data 2019, Oxford Economics country economic forecasts (kesäkuu 2020), 
markkinaosuusdata (Q1 2020) Chem Courier, GFK, SVEFF ja VTY. 

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Ennakkotietoa yhtiön Q2/2020 tuloksesta 

Tulosohjeistuksen puuttuessa Tikkurila kertoi 9.7.2020 poikkeuksellisesti toisen neljänneksen ja 
ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellisia tietoja ennakkoon. Tiedotteessa tuotiin esille yhtiön 
selvästi edellisestä vuodesta parantunut kannattavuus. 

Roman Ivashko nimitetty myyntijohtajaksi (East division) 

24.7.2020 Tikkurila tiedotti, että yhtiön myyntiorganisaatio jaetaan East ja West -divisiooniin 
myynnin johtamisen ja tehokkuuden lisäämiseksi. Divisioonat vastaavat yhtiön nykyisiä ulkoisesti 
raportoitavia liiketoimintayksikköjä (SBU East ja SBU West). Nykyinen myyntijohtaja Oskari 
Vidman siirtyy johtamaan West-divisioonaa, jonka myynti vastaa 66 prosenttia Tikkurilan 
liikevaihdosta. Roman Ivashko on nimitetty East-divisioonan myyntijohtajaksi 1.9.2020 alkaen. 
Hänestä tulee myös Tikkurilan johtoryhmän jäsen. Ivashko tulee Tikkurilaan Paulig-konsernista, 
jossa hän on toiminut vuodesta 2012, viimeiseksi roolissa SVP, Business Area East. 

 
 

Vantaa, 24.7.2020 

 

 

TIKKURILA OYJ 

HALLITUS 
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot    

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Puolivuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 
lukuun ottamatta vuonna 2020 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja.  

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton.  

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden 
loppusummiin. 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      

      
Liikevaihto 171,8 169,7 304,8 298,8 563,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 1,3 1,2 3,3 

Kulut -132,1 -143,0 -251,4 -258,8 -499,0 

Poistot ja arvonalentumiset -7,2 -6,0 -13,0 -12,1 -24,2 

Liiketulos 33,1 21,2 41,7 29,1 43,9 

      
Nettorahoituskulut 1,0 -0,4 -2,7 1,4 0,0 
Osuus pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

Tulos ennen veroja 34,3 20,9 39,1 30,6 44,2 

Tuloverot -7,3 -4,7 -8,3 -7,1 -10,9 

Kauden tulos 27,0 16,1 30,8 23,5 33,2 

      
Muut laajan tuloksen erät        

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Oman pääoman ehtoisten sijoitusten 
muutokset - 0,0 - 0,0 0,0 

Etuuspohjaisten etuuksien uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät  -2,2 -2,6 0,3 -3,4 -3,9 
Tuloverot liittyen eriin, joita ei siirretä 
tulosvaikutteisiksi 0,5 0,6 -0,1 0,7 0,8 
Yhteensä muut laajan tuloksen erät, joita ei 
siirretä tulosvaikutteisiksi -1,7 -2,0 0,2 -2,7 -3,1 

      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot 3,9 0,9 -7,4 4,5 5,5 

Tuloverot liittyen eriin, jotka saatetaan 
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi - - - - - 
Yhteensä muut laajan tuloksen erät, jotka 
saatetaan myöhemmin siirtää 
tulosvaikutteisiksi 3,9 0,9 -7,4 4,5 5,5 

      
Kauden laaja tulos yhteensä 29,2 15,0 23,7 25,3 35,6 
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Kauden tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 27,0 16,1 30,8 23,5 33,2 

Määräysvallattomille omistajille - - - - - 

Kauden tulos yhteensä 27,0 16,1 30,8 23,5 33,2 

      
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
Emoyhtiön omistajille 29,2 15,0 23,7 25,3 35,6 

Määräysvallattomille omistajille - - - - - 

Kauden laaja tulos yhteensä 29,2 15,0 23,7 25,3 35,6 

      

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta 
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos      
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,61 0,37 0,70 0,53 0,75 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) 0,61 0,37 0,70 0,53 0,75 

 

KONSERNIN TASE          
Milj. euroa      

      

VARAT   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo   69,3 70,1 70,2 

Muut aineettomat hyödykkeet   15,6 19,5 18,2 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   63,9 69,7 69,3 

Käyttöoikeusomaisuuserät   19,5 23,3 22,2 
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyt 
yritykset   0,5 0,5 0,3 

Muut sijoitukset   0,7 0,7 0,7 

Pitkäaikaiset saamiset   6,4 7,6 7,0 
Varat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista 
pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista   - - 0,1 

Laskennalliset verosaamiset   10,7 10,8 10,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä     186,6 202,4 198,4 

      
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus   78,9 89,5 85,5 

Lyhytaikaiset korolliset saamiset   1,1 1,4 0,7 

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset   188,4 193,8 96,7 
Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat 
verosaamiset   4,7 7,5 7,4 

Rahavarat   100,8 34,2 47,0 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   1,2 1,6 1,4 

Lyhytaikaiset varat yhteensä     375,2 327,9 238,7 

            

Varat yhteensä     561,8 530,3 437,1 
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OMA PÄÄOMA JA VELAT   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Osakepääoma   35,0 35,0 35,0 

Muut rahastot   0,0 0,0 0,0 

Käyvän arvon rahasto   0,0 0,0 0,0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   40,0 40,0 40,0 

Omat osakkeet   0,0 0,0 0,0 

Muuntoerot   -47,9 -41,5 -40,5 

Kertyneet voittovarat   146,6 127,6 137,4 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     173,8 161,1 171,9 

Määräysvallattomien omistajien osuus   - - - 

Oma pääoma yhteensä     173,8 161,1 171,9 

      
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat   72,5 66,3 75,1 

Muut pitkäaikaiset velat   0,0 0,0 0,0 

Velat etuuspohjaisista eläkkeistä ja muista pitkäaikaisista 
työsuhde-etuuksista   28,2 28,0 28,7 

Varaukset    1,6 1,6 1,6 

Laskennalliset verovelat   3,2 3,7 3,6 

Pitkäaikaiset velat yhteensä     105,6 99,6 109,1 

      
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat   125,2 119,7 50,2 

Ostovelat ja muut korottomat velat   151,3 145,1 101,0 

Varaukset   1,6 1,1 1,5 

Kauden verotettavaan tulokseen perustuvat verovelat   4,3 3,7 3,2 

Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat   - - - 

Lyhytaikaiset velat yhteensä     282,4 269,6 156,0 

            

Oma pääoma ja velat yhteensä     561,8 530,3 437,1 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      

      
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Kauden tulos 27,0 16,1 30,8 23,5 33,2 

Oikaisut      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 9,2 8,6 15,9 15,1 29,0 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -0,9 0,6 3,1 1,2 2,6 

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -0,2 -0,2 -0,4 -2,6 -2,5 

Verot 7,3 4,7 8,3 7,1 10,9 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 42,5 29,9 57,8 44,3 73,2 

      
Käyttöpääoman muutos -27,1 -34,6 -52,7 -65,0 -2,5 

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -0,3 -0,8 -1,2 -1,2 -2,7 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 0,2 0,3 0,3 2,4 1,8 

Maksetut tuloverot -1,8 -4,2 -6,1 -6,0 -8,4 

Liiketoiminnan nettorahavirta 13,4 -9,3 -2,0 -25,4 61,4 

      
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      
Liiketoimintojen yhdistäminen - - - - - 

Muut investoinnit -2,0 -3,1 -4,4 -5,2 -11,1 

Luovutustulot 0,0 0,4 0,5 0,6 1,6 

Lainasaamisten vähennys (+), lisäys (-) - - - - 0,4 

Saadut osingot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 

Investointien nettorahavirta -2,0 -2,7 -3,9 -4,6 -8,6 

Rahavirta ennen rahoitusta 11,4 -12,0 -5,9 -30,1 52,7 
 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA      
Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+),  
vähennys (-) - - - - 10,0 
Lyhytaikaisen rahoituksen lisäys (+), 
vähennys (-) 31,0 38,9 74,9 41,9 -28,0 

Vuokrasopimusvelkojen maksut -1,8 -1,9 -3,7 -3,8 -7,3 

Osingonjako -9,9 -7,3 -9,9 -7,3 -14,6 

Omien osakkeiden hankinta -0,2 - -0,2 - - 

Muut erät - - - - - 

Rahoituksen nettorahavirta 19,0 29,7 61,0 30,8 -39,8 

           

Rahavarojen nettomuutos 30,4 17,7 55,1 0,8 13,0 

      
Rahavarat kauden alussa 70,5 17,1 47,0 35,5 35,5 

Rahavarojen kurssimuutos 0,1 0,7 1,3 2,1 1,4 

Rahavarat kauden lopussa 100,8 34,2 100,8 34,2 47,0 

Rahavarojen nettomuutos 30,4 17,7 55,1 0,8 13,0 
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Vuokrasopimuksista johtuvat rahavirrat, 
IFRS 16 

4-
6/2020 4-6/2019 

1-
6/2020 1-6/2019 

1-
12/2019 

Korkokulut, liiketoiminnan rahavirrassa -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -1,0 

Velkojen maksut, rahoituksen rahavirrassa -1,8 -1,9 -3,7 -3,8 -7,3 
Vuokrasopimuksista johtuva rahavirta 
yhteensä -2,0 -2,3 -4,2 -4,4 -8,3 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOSLASKELMA         
Milj. euroa           

       
  

  

 

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma 

Määräys-
vallattomille 
omistajille  

kuuluva oma 
pääoma 

Oma 
pääoma 
yhteensä 

  

Osake- 
pääoma 

Muut  
rahastot 

Käyvän 
arvon 

rahasto 

Svop -
rahasto 

Omat  
osakkeet 

Muunto- 
erot 

Kertyneet 
voittovarat 

Yhteensä 

    
Oma pääoma 
31.12.2018 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -46,0 121,1 150,1 - 150,1 
Laadinta-
periaatteiden 
muutos,  
IFRS 16 - - - - - - 0,0 0,0 - 0,0 
Oma pääoma 
1.1.2019 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -46,0 121,1 150,1 - 150,1 
Kauden laaja 
tulos 
yhteensä - - - - - 4,5 20,8 25,3 - 25,3 
Osake-
perusteinen 
palkitseminen  - - - - - - 0,3 0,3 - 0,3 

Osingonjako - - - - - - -14,6 -14,6 - -14,6 
Oma pääoma 
30.6.2019 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -41,5 127,6 161,1 - 161,1 

                      
Oma pääoma 
1.1.2020 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -40,5 137,4 171,9 - 171,9 
Kauden laaja 
tulos 
yhteensä - - - - - -7,4 31,05 23,7 - 23,7 
Omien 
osakkeiden 
hankinta - - - - -0,2 - - -0,2 - -0,2 
Osake-
perusteinen 
palkitseminen  - - - - 0,2 - 0,2 0,4 - 0,4 

Osingonjako - - - - - - -22,0 -22,0 - -22,0 
Oma pääoma 
30.6.2020 35,0 0,0 0,0 40,0 0,0 -47,9 146,6 173,8 - 173,8 
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RAPORTOITAVAT SEGMENTIT      

Tikkurila raportoi liiketoiminnastaan kahdella segmentillä: SBU West ja SBU East. Lisäksi Tikkurila yhteinen -
osassa esitetään konsernihallintoon liittyvät tapahtumat. 

Segmenttijako perustuu konsernin strategiaan, jonka mukaisesti Tikkurila haluaa olla johtava kuluttajille ja 
ammattilaisille suunnattujen maalaamiseen liittyvien ratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa sekä Venäjällä ja 
muissa valituissa Itä-Euroopan maissa. Raportoitavien segmenttien määrittely perustuu eri maantieteellisten 
alueiden toimintaympäristöjen erilaisuuteen, vallitsevaan lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn sekä 
johtamisjärjestelmiin.  

Tikkurila-konsernissa segmenttien tuloksellisuuden arviointi sekä segmenteille kohdennettavia resursseja 
koskevat päätökset perustuvat pääosin segmenttien liiketulokseen. Segmentin varat ovat taseessa olevia 
eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä perusteella kohdennettavissa 
segmenteille. 

Segmenttien tuotot muodostuvat erilaisten maalien ja niihin liittyvien oheistuotteiden myynnistä kauppiaille, 
teollisuuteen sekä ammattikäyttöön. Segmentit saavat tuottoja vähäisessä määrin myös maaleihin liittyvien 
oheispalvelujen myynnistä. Segmenttien tuotot esitetään asiakkaiden sijaintimaan mukaisesti, ja segmenttien 
varat esitetään varojen sijainnin mukaisesti. Segmenttien välinen hinnoittelu perustuu markkinahintoihin. 
Konsernin ulkoiset tuotot kertyvät laajasta asiakaskunnasta. 

        

Liikevaihto segmenteittäin 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
SBU West 119,4 107,5 216,4 204,7 370,0 

SBU East 52,4 62,2 88,5 94,1 193,8 

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

Yhteensä 171,8 169,7 304,8 298,8 563,8 

      

      
Liiketulos segmenteittäin 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
SBU West 25,0 14,8 35,4 25,3 30,4 

SBU East 9,7 7,7 8,7 7,0 20,0 

Tikkurila yhteinen -1,6 -1,3 -2,5 -3,3 -6,5 

Eliminoinnit - 0,0 - 0,0 - 

Yhteensä 33,1 21,2 41,7 29,1 43,9 

      
Vertailukelpoiseen liiketulokseen 
vaikuttavat erät segmenteittäin 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
SBU West -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,3 

SBU East -1,3 -2,1 -1,3 -2,1 -2,0 

Tikkurila yhteinen - 0,0 - -0,2 -0,2 

Eliminoinnit - - - - - 

Yhteensä -1,5 -2,0 -1,5 -2,3 -2,5 
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Oikaistu liiketulos segmenteittäin 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      

SBU West 25,3 14,8 35,7 25,4 30,7 

SBU East 11,0 9,8 10,0 9,1 22,0 

Tikkurila yhteinen -1,6 -1,3 -2,5 -3,1 -6,3 

Eliminoinnit - 0,0 - 0,0 - 

Yhteensä 34,7 23,2 43,2 31,4 46,4 

      

      
Segmenteille kohdistamattomat erät:      

 Nettorahoituskulut 1,0 -0,4 -2,7 1,4 0,0 
 Osuus pääomaosuusmenetelmällä 

yhdisteltyjen yritysten tuloksista 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 

Tulos ennen veroja 34,3 20,9 39,1 30,6 44,2 

      

      
Liikevaihto tuoteryhmittäin, 
segmenteittäin  4-6/2020 4-6/2019 

Milj.euroa  

Kauppa- ja 
rakennus-

maalit 
Teollisuus

maalit 

Kauppa- ja 
rakennus-

maalit 
Teollisuus-

maalit 

SBU West  102,8 16,6 91,2 16,3 

SBU East  45,4 7,0 54,1 8,1 

Eliminoinnit  -0,1 - - - 

Yhteensä   148,2 23,7 145,3 24,4 

      
Liikevaihto tuoteryhmittäin, 
segmenteittäin  1-6/2020 1-6/2019 

Milj.euroa  

Kauppa- ja 
rakennus-

maalit 
Teollisuus-

maalit 

Kauppa- ja 
rakennus-

maalit 
Teollisuus-

maalit 

SBU West  183,7 32,6 172,4 32,3 

SBU East  74,4 14,1 79,3 14,8 

Eliminoinnit  -0,1 - - - 

Yhteensä   258,0 46,7 251,7 47,1 

      

      
Varat segmenteittäin    30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Milj. euroa      
SBU West   396,0 363,2 343,1 

SBU East   97,8 91,4 98,0 

Segmenteille kohdistamattomat erät   104,8 96,5 31,4 

Eliminoinnit   -36,8 -20,8 -35,4 

Varat yhteensä     561,8 530,3 437,1 
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AINEELLISTEN  KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN 
MUUTOKSET   1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa       

     
Kirjanpitoarvo kauden alussa 

  69,3 70,9 70,9 

Lisäykset   3,4 4,5 9,4 

Liiketoimintojen hankinta   - - - 

Vähennykset   -0,2 0,0 -0,2 

Poistot ja arvonalentumiset   -5,9 -5,9 -11,8 

Kurssierot ja muut muutokset     -2,7 0,2 1,0 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa     63,9 69,7 69,3 

      
Hankintasitoumukset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin olivat katsauskauden lopussa 0,7 (1,9) 
miljoonaa euroa. 

      
AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET   1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa       

     
Kirjanpitoarvo kauden alussa 

  88,4 90,8 90,8 

Lisäykset   0,5 0,8 1,7 

Liiketoimintojen hankinta   - - - 

Vähennykset   - - 0,0 

Poistot ja arvonalentumiset   -3,2 -2,1 -4,2 

Kurssierot ja muut muutokset     -0,9 0,1 0,1 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa     84,9 89,6 88,4 

      
Hankintasitoumukset aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskauden lopussa 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. 
Katsauskaudella konserni kirjasi arvonalentumisen liikearvoon ja aineettomien hyödykkeiden, 
tuotenimikkeiden arvoon. Nämä olivat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa ja liittyivät konsernin päätökseen 
sulkea pieni liuotinohenteisia teollisuusmaaleja valmistava tuotantoyksikkö Venäjällä. 

      
KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET   1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      

      
IFRS 16 käyttöönotto   - 24,8 24,8 
Kirjanpitoarvo kauden alussa 

  22,2 - - 

Lisäykset   2,6 2,2 5,4 

Vähennykset   -0,6 0,0 -0,3 

Poistot ja arvonalentumiset   -3,9 -4,1 -8,2 

Kurssierot ja muut muutokset   -0,8 0,5 0,5 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa     19,5 23,3 22,2 

 

VAIHTO-OMAISUUS 

Katsauskaudella on tulokseen kirjattu vaihto-omaisuudesta arvonalentumistappiota 2,6 (1,6) miljoonaa 
euroa.       
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LÄHIPIIRITAPAHTUMAT      

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden 
määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. 
Tikkurila-konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin emoyhtiö (Tikkurila Oyj), tytär- ja yhteisyritykset.  

Lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja, heidän 
perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat merkittävien tytäryhtiöiden 
myyntijohtajat ja näiden hallituksen jäsenet, sekä muut yksittäiset johtajat ja päälliköt, jotka käyttävät 
määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa taloudellisten ja toiminnallisten päätösten tekemisessä 
Tikkurilassa tai sen merkittävissä tytäryrityksissä.    

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:     

Milj. euroa     

     
Yhteisyritykset  1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

     
Myynnit  2,6 2,5 5,1 

Liiketoiminnan muut tuotot  0,5 0,5 1,0 

Saamiset  0,8 0,8 0,5 

Velat  0,1 0,1 0,0 
 

Osakeperusteiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät    

Konsernin osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä on kerrottu 2019 konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 35.  

Toukokuussa 2017 päätetyssä ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2017-2019 on yksi 
sitouttamisajanjakso. Tämän järjestelmän palkkiot maksettiin toukokuussa ja järjestelmään kuului 
päättymishetkellä kolme henkilöä. Osallistujille luovutettiin yhteensä 3 500 osaketta ja lisäksi maksettiin 
rahaosuus, jolla maksetaan osallistujille aihetuvat verot ja veroluonteiset maksut palkkion maksun 
yhteydessä. Järjestelmän lopullinen kokonaisarvo ansaintajakson päättyessä oli 0,1 miljoonaa euroa.  

Kesäkuussa 2018 Tikkurila Oyj:n hallitus päätti konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta 
kannustinjärjestelmästä: 2018-2022. Osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2022 on kolme ansaintajaksoa, 
kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan osittain 
yhtiön osakkeina ja osittain rahana ja palkkion maksun edellytyksenä on, että osallistuja on työ- tai 
toimisuhteessa palkkion maksuhetkellä. Ansaintajaksoilta maksettavat palkkiot perustuvat Tikkurila-
konsernin keskimääräiseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja nettovelkaan perustuvaan laskennalliseen arvoon 
vastaavan ansaintajakson ajalta. Yksityiskohdista päätetään kullekin ansaintajaksolle erikseen. Lisäksi 
joulukuussa 2018 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti osa ansaintajakson 2019-2021 palkkiosta on 
aikaperusteinen, ja järjestelmään osallistuu laajempi joukko. Ensimmäinen osa aikaperusteisesta palkkiosta 
maksettiin katsauskaudella ja järjestelmän perusteella luovutettiin yhteensä 13 590 osaketta 20 
järjestelmään osallistuneelle henkilölle. Lisäksi maksettiin rahaosuus, jolla katetaan osallistujille aiheutuneet 
verot ja veronluontoiset maksut. Järjestelmän ko. osan kokonaisarvo erääntymishetkellä oli 0,3 miljoonaa 
euroa. Toinen osa aikaperusteisesta palkkiosta maksetaan vuonna 2022. 

Tikkurilan hallitus päätti joulukuussa 2019 ansaintajakson 2020-2022 yksityiskohdista. Ansaintajaksolta 
2020-2022 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 150 000 Tikkurila Oyj:n osaketta. Palkkio 
perustuu Tikkurila-konsernin keskimääräisestä käyttökatteesta (EBITDA) ja nettovelasta määritettyyn 
laskennalliseen arvoon vuosina 2020-2022. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020-
2022 kuuluu noin 20 avainhenkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Ansaintajaksolla ei ole 
aikaperusteista osuutta. 

Kesäkuussa 2018 Tikkurila Oyj:n hallituksen päättämässä osakepalkkiojärjestelmässä 2018-2019 oli yksi 
ansaintajakso ja joulukuussa 2019 hallitus päätti maksaa järjestelmän mahdolliset palkkiot rahana. Palkkion 
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maksu edellytti, että osallistuja oli työ- tai toimisuhteessa palkkion maksuhetkellä. Nämä palkkiot on 
maksettu maalis-huhtikuussa ja ne olivat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. 

Osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perusteella konsernin henkilöstökuluihin on kirjattu 0,6 (0,3) 
miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana.  

   

VASTUUSITOUMUKSET JA EHDOLLISET VELAT  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Milj. euroa     

     
Taseen velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset     

     

     
Muut lainat  - - - 

Annetut kiinnitykset  - - - 

    
Lainat yhteensä   - - - 

Annetut kiinnitykset yhteensä   - - - 

    
Vastuusitoumukset     

    
Takaukset     

Omien sitoumusten puolesta 0,3 0,5 0,3 

Muiden sitoumusten puolesta 1,3 1,2 1,3 

Muut vastuut omasta puolesta  - 8,4 - 

Vuokravastuut  - 1,7 0,1 

    

Vastuusitoumukset yhteensä   1,6 11,8 1,8 
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RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KIRJANPITOARVOT JA 
KÄYVÄT ARVOT RYHMITTÄIN    
Milj. euroa      

      

30.6.2020 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat erät 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat erät 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 
kirjattavat erät 

Tase-erien 
kirjanpitoarvot  

Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 0,7 

Pitkäaikaiset saamiset - 4,7 - 4,7 4,7 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
Korolliset saamiset - 1,1 - 1,1 1,1 

Muut rahavarat - 100,8 - 100,8 100,8 
Myyntisaamiset ja muut 

korottomat saamiset - 183,3 - 183,3 183,3 

Yhteensä - 289,9 0,7 290,6 290,6 

      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      

Pitkäaikaiset korolliset velat - 72,5 - 72,5 72,7 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
Lyhytaikaiset korolliset velat - 125,2 - 125,2 125,2 

Ostovelat - 56,6 - 56,6 56,6 

Yhteensä - 254,3 - 254,3 254,4 
 

30.6.2019 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat erät 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat erät 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 
kirjattavat erät 

Tase-erien 
kirjanpitoarvot  

Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 0,7 

Pitkäaikaiset saamiset - 6,1 - 6,1 6,1 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
Korolliset saamiset - 1,4 - 1,4 1,4 

Muut rahavarat - 34,2 - 34,2 34,2 
Myyntisaamiset ja muut 

korottomat saamiset - 186,8 - 186,8 186,8 

Yhteensä - 228,5 0,7 229,2 229,2 

      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      

Pitkäaikaiset korolliset velat - 66,3 - 66,3 66,4 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
Lyhytaikaiset korolliset velat - 119,7 - 119,7 119,7 

Ostovelat - 65,6 - 65,6 65,6 

Yhteensä - 251,6 - 251,6 251,6 
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31.12.2019 

Käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti 

kirjattavat erät 

Jaksotettuun 
hankintamenoon 

kirjattavat erät 

Käypään arvoon 
muun laajan 

tuloksen kautta 
kirjattavat erät 

Tase-erien 
kirjanpitoarvot  

Käypä arvo 

Pitkäaikaiset rahoitusvarat      
Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 0,7 

Pitkäaikaiset saamiset - 6,6 - 6,6 6,6 

Lyhytaikaiset rahoitusvarat      
Korolliset saamiset - 0,7 - 0,7 0,7 

Muut rahavarat - 47,0 - 47,0 47,0 
Myyntisaamiset ja muut 

korottomat saamiset - 88,4 - 88,4 88,4 

Yhteensä - 142,7 0,7 143,4 143,4 

      
Pitkäaikaiset rahoitusvelat      

Pitkäaikaiset korolliset velat - 75,1 - 75,1 75,3 

Lyhytaikaiset rahoitusvelat      
Lyhytaikaiset korolliset velat - 50,2 - 50,2 50,2 

Ostovelat - 43,0 - 43,0 43,0 

Yhteensä - 168,4 - 168,4 168,6 
 

KÄYVÄN ARVON HIERARKIA     
Milj. euroa     

     
30.6.2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä 

Toistuvasti käypään arvoon määritettävät      

Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 

       

       

30.6.2019         

Toistuvasti käypään arvoon määritettävät      

Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 

       

       

31.12.2019         

Toistuvasti käypään arvoon määritettävät      

Muut sijoitukset - - 0,7 0,7 

       

Taso 1: toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot samanlaisille omaisuuserille tai veloille. 
 
Taso 2: käyvät arvot, jotka on määritelty käyttäen muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja. Käyvät arvot 
perustuvat tietoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todennettavissa suoraan (ts. hintana) tai 
epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). 
 
Taso 3: käyvät arvot eivät perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin. 
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Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista 
rahoitusvaroista ja -veloista   

Muut sijoitukset  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Tasearvo 1.1.  0,7 0,7 0,7 
Muuntoerot muissa laajan tuloslaskelman 
erissä  0,0 0,0 0,0 
Arvostuksen muutos  - - - 

Myynnit  - 0,0 0,0 

Muut muutokset / siirrot  - - - 

Tasearvo kauden lopussa   0,7 0,7 0,7 

     
 

Hierarkia tason 3, muut sijoitukset sisältyy noteeraamattomia osakkeita, jotka on arvostettu hankintamenoon 
tai sitä alempaan arvoon mikäli sijoituksesta on kirjattu arvonalentuminen. Osakkeet ovat luonteeltaan 
liiketoimintaa tukevia ja henkilöstön virkistystoimintaan liittyviä pitkäaikaisia sijoituksia, joista yhtiöllä ei ole 
aikomusta luopua. Näillä osakkeilla ei ole toimivilla markkinoilla noteerattua hintaa eikä käypää arvoa pystytä 
määrittämään luotettavasti arvostusmenetelmien avulla. Näin ollen johdon harkinnan mukaan osakkeiden 
käypää arvoa kuvastaa parhaiten osakkeiden hankintameno.  

Nämä oman pääoman ehtoiset sijoitukset on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 
kirjattaviksi. Näistä sijoituksista saatavat osingot kirjataan tulosvaikutteisesti. Mahdollisia arvonalentumisia ei 
kirjata tulosvaikutteisesti eikä myöskään luovutuksen yhteydessä kirjattavia voittoja ja tai tappioita. 
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 4-6/2020/ 4-6/2019/ 1-6/2020/ 1-6/2019/ 1-12/2019/ 

TUNNUSLUVUT 30.6.2020 30.6.2019 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

      
Tulos / osake, perus, euroa 0,61 0,37 0,70 0,53 0,75 

Tulos / osake, laimennettu, euroa 0,61 0,37 0,70 0,53 0,75 

      
Liiketulos (EBIT), miljoonaa euroa 33,1 21,2 41,7 29,1 43,9 

% liikevaihdosta 19,3 % 12,5 % 13,7 % 9,7 % 7,8 % 

Oikaistu liiketulos, miljoonaa euroa 34,7 23,2 43,2 31,4 46,4 

% liikevaihdosta 20,2 % 13,7 % 14,2 % 10,5 % 8,2 % 

      
Liiketoiminnan rahavirta, miljoonaa euroa 13,4 -9,3 -2,0 -25,4 61,4 

Liiketoiminnan rahavirta / osake, euroa 0,30 -0,21 -0,05 -0,58 1,39 

Investoinnit, miljoonaa euroa 2,0 3,1 4,4 5,2 11,1 

Investoinnit / liikevaihto, % 1,2 % 1,8 % 1,4 % 1,8 % 2,0 % 

      
Osakkeita (1 000 kpl), keskimäärin *) 44 101 44 106 44 104 44 106 44 106 

Osakkeita (1 000 kpl), kauden lopussa *) 44 106 44 106 44 106 44 106 44 106 

Osakkeiden laimennusvaikutuksella 
oikaistu keskimääräinen lukumäärä  
(1 000 kpl) 1) *) 44 267 44 193 44 233 44 174 44 186 

Osakkeiden laimennusvaikutuksella 
oikaistu lukumäärä kauden lopussa  
(1 000 kpl) 1) *) 44 258 44 193 44 258 44 193 44 202 

      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 
pääoma / osake, euroa 3,94 3,65 3,94 3,65 3,90 

Omavaraisuusaste, %  30,9 % 30,4 % 30,9 % 30,4 % 39,3 % 

Nettovelkaantumisaste (gearing), % 55,8 % 94,2 % 55,8 % 94,2 % 45,6 % 

Korolliset nettovelat, miljoonaa euroa 96,9 151,8 96,9 151,8 78,4 
Sidotun pääoman tuottoprosentti 
(ROCE), % p.a. 20,5 % 12,2 % 20,5 % 12,2 % 15,4 % 

      
Henkilökunta keskimäärin  2 737 2 805 2 698 2 760 2 713 

 

1) Laimennusvaikutuksella oikaistua osakkeiden lukumäärää laskettaessa on oletettu, että osakeperusteisen 
palkitsemisen kaikki osakkeina maksettavat erät laskettaisiin liikkeelle uusina osakkeina, vaikka on myös 
mahdollista, että osakkeet ostettaisiin markkinoilta. Lisäksi laimennusvaikutusta laskettaessa on tehty 
arvioita Tikkurila-konsernin tulevasta taloudellisesta kehityksestä ja sen vaikutuksesta osakeperusteisen 
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän lopputulokseen. 

*) Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, osakemäärä ilman konsernin omistamia osakkeita. 

  



36 

 

TIKKURILA OYJ, PL 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Suomi, 020 191 2000, Y-tunnus 0197067-4, Kotipaikka Vantaa  

www.tikkurilagroup.fi 

 

OSATEKIJÖITÄ VAIHTOEHTOISIIN TUNNUSLUKUIHIN    

      

Yhtiön johto on päättänyt esittää tavanomaisten IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyjen tunnuslukujen 
lisäksi myös alla eritellyllä tavalla vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotta liiketoimintojen taloudellista kehitystä 
voidaan kuvata laaja-alaisemmin ja jotta eri katsauskausien vertailukelpoisuus helpottuu. 

      
Vertailukelpoiseen liiketulokseen 
vaikuttavat erät      

      
Konserni yhteensä 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät -0,1 - -0,1 - -0,1 

Henkilöstöön liittyvät -0,1 -0,2 -0,1 -0,5 -0,5 
Venäjän peruuntuneesta 
tehdasinvestoinnista aiheutuneet kulut - -1,8 - -1,8 -1,8 

Arvonalentuminen -1,4 - -1,4 - -0,1 

Yhteensä -1,5 -2,0 -1,5 -2,3 -2,5 

      
SBU West 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät - - - - -0,1 

Henkilöstöön liittyvät 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Arvonalentuminen -0,2 - -0,2 - -0,1 

Yhteensä -0,2 0,0 -0,2 -0,1 -0,3 

      
SBU East 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät -0,1 - -0,1 - - 

Henkilöstöön liittyvät -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 -0,3 
Venäjän peruuntuneesta 
tehdasinvestoinnista aiheutuneet kulut - -1,8 - -1,8 -1,8 

Arvonalentuminen -1,2 - -1,2 - - 

Yhteensä -1,3 -2,1 -1,3 -2,1 -2,0 

      
Tikkurila yhteinen 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 

Milj. euroa      
Divestoinnit, konsernirakenteen 
muutokseen liittyvät - - - - - 

Henkilöstöön liittyvät - 0,0 - -0,2 -0,2 

Arvonalentuminen - - - - - 

Yhteensä - 0,0 - -0,2 -0,2 
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Korolliset nettovelat   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Milj. euroa      

Pitkäaikaiset korolliset velat   72,5 66,3 75,1 
Lyhytaikaiset korolliset velat   125,2 119,7 50,2 
Korolliset velat yhteensä     197,7 186,0 125,4 
Rahavarat   100,8 34,2 47,0 
Korolliset nettovelat     96,9 151,8 78,4 

 
     

Nettokäyttöpääoma      
Vaihto-omaisuus   78,9 89,5 85,5 
Pitkäaikaiset saamiset   6,4 7,6 7,0 
Lainasaamiset ja muut rahoitukseen liittyvät saamiset 
vähennettynä   -4,3 -4,6 -4,5 
Lyhytaikaiset myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset   188,4 193,8 96,7 
Korkoihin ja muihin rahoituseriin liittyvät saamiset vähennettynä   -0,2 -0,3 -0,1 
Muut pitkäaikaiset velat   0,0 0,0 0,0 
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut korottomat velat   151,3 145,1 101,0 
Korkoihin ja muihin rahoituseriin liittyvät velat vähennettynä   -12,4 -7,4 -0,1 
Nettokäyttöpääoma     130,4 148,1 83,6 

 
     

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %       
Liiketulos + osuus pääomamenetelmällä yhdisteltyjen yritysten 
tuloksista 1)   56,8 34,8 44,2 

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma 2)   276,4 286,1 287,3 
Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), %    20,5 % 12,2 % 15,4 % 

 
     

1) 12 edellisen kuukauden ajanjaksolta      

2) 12 kuukaudelta, keskimäärin      
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton 

Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta 

Keskimääräinen osakemäärä  

 
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu 

Emoyhtiön omistajien osuus kauden tuloksesta 

Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu keskimääräinen lukumäärä  

 
Oma pääoma / osake 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma kauden lopussa 

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä kauden päätöspäivänä 

 
Liiketoiminnan rahavirrat / osake 

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta 

Keskimääräinen osakemäärä 

 
Omavaraisuusaste, % 

Oma pääoma x 100 

Taseen loppusumma  -  saadut ennakot 

 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 

Korolliset nettovelat x 100 

Oma pääoma  
 

Liiketulos (EBIT) 

Liiketulos on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, 
vähennetään ostokulut oikaistuna valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella, 
vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä 
liiketoiminnan muut kulut.       

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät  

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat erät, jotka liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin, 
konsernirakenteen strategisiin muutoksiin, pysyvien vastaavien omaisuuserien arvonalentumisiin tai niiden 
myyntivoittoihin tai -tappioihin. Lisäksi eriin voidaan hallituksen harkinnan mukaan sisällyttää merkittävät 
vakuutuskorvaukset niiden luonteesta riippuen.     

Oikaistu liiketulos 

Liiketulos (EBIT) - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät     

Korolliset nettovelat  

Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahavarat 

Bruttoinvestoinnit 

Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin, aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, käyttöoikeusomaisuuseriin 
sekä lisäykset osakesijoituksiin ja pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyihin yrityksiin.  
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Nettokäyttöpääoma 

Vaihto-omaisuus + korottomat saamiset, pois luettuna kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset, 
jaksotetut korkotuotot ja muut rahoituseriin liittyvät siirtosaamiset - korottomat velat, pois luettuna kauden 
verotettavaan tuloon perustuvat verovelat, jaksotetut korkokulut ja muut rahoituseriin liittyvät siirtovelat.  

Liiketoimintaan sitoutunut pääoma 

Nettokäyttöpääoma + valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet + valmiit aineettomat hyödykkeet + 
käyttöoikeusomaisuuserät + sijoitukset pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyihin yrityksiin.  

Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % p.a.*     

Liiketulos + osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista x 100  
Liiketoimintaan sitoutunut pääoma **     
    

* toteutunut liiketulos ja osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltyjen yritysten tuloksista otettu huomioon 
kahdentoista kuukauden ajanjaksolta, joka päättyy katsauskauden lopussa   

** keskimäärin 12 kuukaudelta 

SEGMENTTITIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN     

       

       
Liikevaihto segmenteittäin 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020 

Milj. euroa       
SBU West 97,2 107,5 97,3 68,0 96,9 119,4 

SBU East 32,0 62,2 59,7 39,9 36,0 52,4 

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

Yhteensä 129,1 169,7 157,1 107,9 133,0 171,8 

       

       
Liikevoitto / - tappio 
segmenteittäin 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020 

Milj. euroa       
SBU West 10,5 14,8 12,7 -7,6 10,4 25,0 

SBU East -0,7 7,7 11,1 1,8 -0,9 9,7 

Tikkurila yhteinen -2,0 -1,3 -1,3 -1,9 -0,9 -1,6 

Eliminoinnit - 0,0 - - - - 

Yhteensä 7,9 21,2 22,5 -7,7 8,5 33,1 

       
Vertailukelpoiseen 
liiketulokseen vaikuttavat erät 
segmenteittäin 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020 

Milj. euroa       
SBU West -0,1 0,0 -0,1 -0,1 - -0,2 

SBU East 0,0 -2,1 0,0 0,1 - -1,3 

Tikkurila yhteinen -0,2 0,0 - 0,0 - - 

Eliminoinnit - - - - - - 

Yhteensä -0,3 -2,0 -0,1 -0,1 - -1,5 
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Oikaistu liikevoitto  / - tappio 
segmenteittäin 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 4-6/2020 

Milj. euroa       
SBU West 10,6 14,8 12,8 -7,5 10,4 25,3 

SBU East -0,7 9,8 11,2 1,7 -0,9 11,0 

Tikkurila yhteinen -1,8 -1,3 -1,3 -1,9 -0,9 -1,6 

Eliminoinnit - - - - - - 

Yhteensä 8,2 23,2 22,6 -7,6 8,5 34,7 
 

Segmenteille kohdistamattomat 
erät:       

 Nettorahoituskulut 1,8 -0,4 -0,9 -0,5 -3,8 1,0 
 Osuus 

pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten tuloksista 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

Voitto / tappio ennen veroja 9,7 20,9 21,7 -8,1 4,8 34,3 

       

       
Varat segmenteittäin  31.3.2019 30.6.2019 30.9.2019 31.12.2019 31.3.2020 30.6.2020 

Milj. euroa       
SBU West 350,5 363,2 362,1 343,1 364,0 396,0 

SBU East 80,6 91,4 112,4 98,0 84,2 97,8 
Segmenteille kohdistamattomat 
erät 52,7 96,5 37,2 31,4 67,8 104,8 

Eliminoinnit -13,4 -20,8 -39,4 -35,4 -29,5 -36,8 

Varat yhteensä 470,3 530,3 472,3 437,1 486,5 561,8 
 


