VUOSIKERTOMUS 2009

Paraisten kaivos

Nordkalkin toiminta on laaja-alaista ja kansainvälistä.
Se on vakaalla kalkkikivipohjalla, joka on myös
teollisen yhteiskunnan perusta. Nykyinen hyvinvointimme edellyttää kalkkikivipohjaisia tuotteita,
joita tarvitaan lukuisten päivittäin käyttämiemme
hyödykkeiden valmistuksessa.
Niin yksittäinen ihminen kuin suuret koneetkin ovat
korvaamattomia osia suuressa kokonaisuudessa,
jossa yhdistyvät monipuolinen raaka-aine, osaaminen, teknologia ja 100 vuoden kokemus.
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NORDKALKIN TOIMINNALLA ON
MONTA KULMAKIVEÄ
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Sijoitettu pääoma ja tuotto

Kalkkikivi on monipuolinen ja usein korvaamaton raaka-aine, jolla on
monia erilaisia käyttöalueita. Nordkalkin vahvuus on monipuolinen
asiakaskunta, mikä tasoittaa kausivaihteluja. Kalkkikivituotteita
käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuuksissa sekä
ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Vaikka kolme ensin mainittua
segmenttiä ovat kärsineet meneillään olevasta taloustaantumasta, on
ympäristönhoitoon ja maanparannukseen käytettävien tuotteiden
myynti pysynyt normaalilla tasolla. Kokonaismyynnistä noin 80
prosenttia on teollisuudelle. Paperiteollisuus käyttää kalkkikiveä
ja poltettua kalkkia paperin täyte- ja päällystyspigmenttien valmistuksessa. Teräksen valmistuksessa kalkkia tarvitaan poistamaan
epäpuhtauksia prosessin eri vaiheissa. Myös sokeriteollisuudessa
kalkin tehtävänä on puhdistaa.

voimaloiden savukaasuja, ja kalkilla säädellään juomavetemme
happamuutta sekä puhdistetaan jätevesiä.

Oikea kivi oikeassa paikassa
Nordkalk louhii 20 paikkakunnalla lähinnä omista esiintymistään
kalkkikiveä ja jalostaa siitä kalkkikivijauhetta ja –rouhetta, rikastettua kalsiittia sekä poltettua ja sammutettua kalkkia. Lisäksi
tuotevalikoimaan kuuluvat dolomiitti ja wollastoniitti. Nordkalk
louhii ja jalostaa kaikkia kalkkikivilaatuja asiakkaiden tarpeiden
mukaan, ja tuotteet räätälöidään asiakkaiden prosesseihin sopiviksi.
Suomessa louhittava kiteinen kalkkikivi on jopa 2000 miljoonaa
vuotta vanhaa. Kivi Nordkalkin kaivoksilla Paraisilla ja Lappeenrannassa on erityisen valkoista ja sopii siksi erinomaisesti
paperipigmentin ja rakennusaineteollisuuden valkoisten tuotteiden
valmistamiseen.

Rakentaminen on yksi kalkkikivituotteiden vanhimmista käyttöalueista
ja rakennusaineteollisuus Nordkalkin toiseksi suurin asiakasryhmä
paperiteollisuuden jälkeen. Kalkkia käytetään myös lasin ja maalien
valmistuksessa. Dolomiitti on tärkeä raaka-aine lannoiteteollisuudelle
Gotlantilainen kalkkikivi edustaa siluuriaikakautta ja on syntynyt
ja wollastoniittia tarvitaan mm. muovin
noin 400 miljoonaa vuotta sitten. Kivi,
ja keramiikan valmistuksessa.
jota louhitaan Nordkalkin Storugnsin
Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava
louhoksessa, on hienojakoista ja huokorkealaatuisten kalkkikivipohjaisten
Tien- ja maanrakennuksessa kalkin
koista. Sen kemiallinen puhtaus on
tuotteiden valmistaja, jolla on toimintaa
tehtävä on vakauttaa maaperää. Tien
korkea, ja sitä käytetään poltettuna
yli 30 paikkakunnalla 8 maassa.
peittävään asfalttiinkin lisätään kalkkikalkkina prosessiteollisuudessa.
Esiintymät ja tuotantolaitokset ovat
kivijauhetta.
keskittyneet Itämeren ympärille,
Wolicassa, Puolassa on reaktiivista
ja suuri osa sekä kalkkikivestä että
Käytämme kalkkikivituotteita
kalkkikiveä, jonka ikä on ”vain” 180
valmiista tuotteista kuljetetaan laivoilla
miljoonaa vuotta. Se on gotlantilaista
joka päivä
edelleen asiakkaille. Nordkalkin juuret ovat
Kalkki on käsitteenä tuttu useimmille
kiveä huokoisempaa, ja se sopii hyvin
Paraisilla, jossa teollinen louhinta alkoi
ihmisille. Sanalla kalkki viitataan kesjauhettavaksi. Reaktiivisen kalkkikivijauyli 100 vuotta sitten. Nordkalk työllistää
kenään hyvin erilaisiin kalkkituotteisiin,
heen ominaisuudet sopivat erinomaisesti
yhteensä noin 1200 henkilöä.
joilla on täysin erilaisia ominaisuuksia
savukaasujen puhdistukseen.
ja käyttötarkoituksia. Harva kuitenkaan
tietää, että kalkkikivi on tärkeä ja usein
Virossa Nordkalk louhii siluuridolokorvaamaton ainesosa lukemattomien tuotteiden valmistuksessa.
miittia Kureveren louhoksesta. Tämä 430 miljoonaa vuotta vanha
Meistä jokainen käyttää päivittäin hyödykkeitä, joiden valmistuksessa
dolomiitti sopii kemiallisen koostumuksensa takia erityisen
kalkkikivellä on ollut suuri merkitys - kaikkea sokerista paperiin.
hyvin lannoitteisiin ja muihin teollisiin sovelluksiin sekä myös
maanparannuskalkiksi.
Ihmisten arjessa kalkki näkyy monin tavoin, konkreettisimmin
ehkä maaseudulla, missä kalkitsemalla vähennetään maaperän
Rettig on Nordkalkin suurin omistaja
happamuutta. Niin ikään kalkkia käytetään neutraloimaan vesistöjen
Rettig Group Oy Ab lisäsi omistustaan Nordkalkissa syksyllä 2009
ja metsien happamuutta. Kalkkikivipohjaiset tuotteet puhdistavat
ja on nyt yhtiön suurin omistaja 49 prosentin osuudella osakkeista.

Myynti asiakassegmenteittäin
(% liikevaihdosta)

Tuotteet
(% liikevaihdosta)
Muut 7 %
Paperipigmentit 20 %

Ympäristönhoito 8 %
Poltettu ja
sammutettu
kalkki 34 %

Maatalous 8 %

Paperi 26 %

Muu
teollisuus 10 %

Sellu 6 %

Kalkkikivijauheet 21 %

Kalkkikivi 18 %

Rakennusaineet 26 %

Metallit ja kaivokset 16 %
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Jauhatus
Myynti/toimisto

Kolari

Kaivos
Luulaja

Kalkkiuuni
Oma satama/terminaali

Raahe

Suomi

Verdal

Kokkola
Vimpeli

Örnsköldsvik

Seinäjoki

Ruotsi
Norja

Louhi
Siikainen
Tampere

Lappeenranta

Orsa

OPETTAVA VUOSI 2009

Vampula
Tytyri
Sipoo
Helsinki

Parainen

Venäjä

Pietari
Alekseevka

Vasalemma

Köping
Tukholma

Kurevere
Uddagården

Viro

Rakke

Storugns

Ignaberga

Moskova

Siauliai

Landskrona

Liettua

Lübeck
Szczecin

Puola
Sławno

Saksa

a
Miedzianka
Wolica
Krakova
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Ukraina

Vuosi 2009 tarjosi erinomaisen tilaisuuden oppia uutta ja oivaltaa
uusia tosiasioita liike-elämästä sekä yrityksen valmiudesta selvitä
uudessa markkina- ja kysyntätilanteessa. Nyt lopputuloksen
tietäessämme voimme todeta, että Nordkalk selvisi vuodesta hyvin
ja on valmis kohtaamaan vuonna 2010 jatkuvat haasteet.
Markkinoiden osalta vuosi 2009 oli opettava mutta vaikea. Yhtiön
liikevaihto laski voimakkaasti vuoden 2005 tasolle. Kehitys oli
samansuuntainen useimmissa asiakassegmenteissä, tuoteryhmissä
ja markkina-alueilla, mutta myös myönteisiä poikkeuksia oli,
esimerkiksi maanparannukseen, maastabilointiin ja ympäristönhoitoon käytettävien tuotteiden myynti. Voimakas lasku alkoi jo
marraskuussa 2008, ja vasta vuoden 2009 toisella puoliskolla oli
joissakin asiakassegmenteissä nähtävissä heikkoja myönteisiä
merkkejä. Nordkalk on kompensoinut liikevaihdon pienenemistä
sopeuttamalla kapasiteettia ja resursseja vallitsevaan markkinatilanteeseen. Sopeuttamis- ja kustannuksia vähentäviä toimenpiteitä on
toteutettu kaikissa toimintamaissa kansallisten lakien ja asetusten
sekä työmarkkinasopimusten puitteissa. Henkilöstön esimerkillisen
joustavuuden ja myönteisen asenteen ansiosta saavutimme tuloksen,
joka vastaa omistajien ja rahoittajien odotuksia.
Myös näinä vaikeina aikoina Nordkalk on rakentanut tulevaisuuttaan
investoimalla ja panostamalla tutkimukseen ja kehitykseen. Puolassa
valmistui kesällä yhtiön historian suurin investointi, murskaus- ja
pesulinja Miedziankassa. Verdalissa Norjassa vihittiin virallisesti
käyttöön uusi kalkkiuuni. Molemmat investoinnit ovat panostus
tulevaan kasvuun uuden ja ympäristöystävällisen tekniikan avulla.
Nordkalk jatkoi myös työtä vaihtoehtoisten polttoaineiden hyödyntämiseksi, prosessien tehostamiseksi ja uusien tuotesovellusten
kehittämiseksi.

Uuden kalkkikivikaivoksen avaamiseen Gotlannin Bungessa tähtäävä
lupaprosessi eteni niin ikään myönteisesti. Ympäristötuomioistuimen
joulukuussa 2008 tekemä Nordkalkille kielteinen päätös kumottiin
ympäristöylioikeudessa lokakuussa 2009. Vaikka tästä uusimmasta
päätöksestä on valitettu Ruotsin korkeimpaan oikeuteen, voidaan
sitä pitää merkittävänä voittona Nordkalkin päämäärille. Opetus on
se, että ympäristökysymykset ja lupaprosessit tulevat alallamme yhä
keskeisemmiksi ja haastavammiksi. Lisäksi Nordkalk on vuoden
mittaan seurannut aktiivisesti Suomen kaivoslain uudistamista ja
osallistunut lain valmisteluun alan järjestöjen kautta.
Kuluneena vuonna yhtiön omistusrakenne muuttui merkittävästi.
Syksyllä omistusrakennetta yksinkertaistettiin ja Nordkalk sai
yhden selvästi ison omistajan, Rettig Groupin. Yhtiön näkökulmasta
muutos oli myönteinen, ja pitkäjänteinen omistusrakenne vahvistaa
kuvaamme vakaana ja luotettavana yrityksenä.
Nordkalkilla on pitkäaikainen omistaja ja osaava henkilöstö,
joten yhtiö voi katsoa luottavaisena tulevaisuuteen. Vuosi 2010
jatkuu haastavana, mutta nyt kohtaamme haasteet viime vuoden
kokemuksista viisastuneina.
Nordkalk voi olla ylpeä tuloksestaan vuonna 2009, ja yhtiöllä on
kaikki mahdollisuudet tehdä vuodesta 2010 vielä parempi.

Bertel Karlstedt

Määrätietoinen työ työterveyden ja
Nordkalkilla on pitkäaikainen omistaja ja
-turvallisuuden parantamiseksi on
osaava henkilöstö, joten yhtiö voi katsoa
jatkunut. Yhtiön pitkäjänteinen tapaluottavaisena tulevaisuuteen.
turmat nollaan -prosessi on saanut
Vuosi 2010 jatkuu haastavana,
huomiota ja tunnustusta jopa valtakun- mutta nyt kohtaamme haasteet viime vuoden
nallisella tasolla Suomessa. Tytäryhtiö
kokemuksista viisastuneina.
Suomen Karbonaatti Oy saavutti 1500
tapaturmattoman päivän rajan vuonna
2009 ja on saanut saavutuksestaan Maailman kärjessä -luokituksen
työturvallisuudessa. Lappeenrannan kalkkitehdas on ohittanut
sitäkin pidemmällä olevan rajapyykin, 2000 tapaturmatonta päivää.
Nolla tapaturmaa pysyy toimintamme keskipisteessä, ja prosessin
tavoitteet ovat kattavia ja johdonmukaisia. Myös työterveyden ja
-turvallisuuden saralla vuosi 2009 oli opettava. Kansainvälisen
yrityksen kaikissa toimintamaissa ei työskennellä samalla tavalla,
ja viime vuosi osoitti, että resursseissa, yhteistyömuodoissa ja
johtamisessa on vielä paljon parannettavaa. Uusi yhtenäinen
johtamisjärjestelmämme tukee työtä näiden kysymysten parissa.
Nordkalkille tärkeiden juridisten prosessien osalta vuosi 2009 oli
myönteinen. Keväällä saimme lopullisen vahvistuksen siitä, että
yhteisyritys NorFraKalk AS Norjassa saa vapaita päästöoikeuksia.
Norjalainen lainsäädäntö uhkasi sivuuttaa uunin päästökiintiöiden
jaossa kaudelle 2008–2012. Omistajien voimakas reaktio EU:n
tuella johti toivottuun tulokseen. Yrityksen uusi uuni voi tässä
suhteessa kilpailla markkinoilla samoilla ehdoilla kuin muutkin
tuottajat. NorFraKalk on allekirjoittanut Omyan kanssa monivuotisen
sopimuksen toimituksista Moerdijkiin Hollantiin.
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HENKILÖSTÖ
Nordkalkissa työskenteli vuoden 2009 lopussa yhteensä 1168 henkilöä
(edellisenä vuonna 1345) Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Virossa,
Venäjällä, Liettuassa, Saksassa ja Ukrainassa. Tytäryhtiö Inkoo
Shipping Oy Ab:n myynti vaikutti huomattavasti henkilöstön määrän
vähenemiseen Suomessa. Henkilöstöstä 21 % (20) on naisia ja 79
% (80) miehiä. Tuntityöntekijöitä on 61 % (64) ja toimihenkilöitä
39 % (36) henkilöstöstä. Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa puolet
nordkalklaisista on työskennellyt yhtiön palveluksessa yli 10 vuotta.
Pitkä palvelusaika kertoo paitsi henkilöstön sitoutuneisuudesta,
myös siitä, että yrityksessä on runsaasti arvokasta työkokemuksen
tuomaa ammattitaitoa ja osaamista.

Henkilöstön määrä maittain
Viro 10 %
Venäjä 5 %

Suomi 46 %

Puola 24 %

Kalkkikivipohjaisten tuotteiden myynnin voimakkaan vähenemisen vuoksi Nordkalk on joutunut sopeuttamaan toimintaansa
kaikissa toimintamaissa. Suomessa koko henkilöstöä koskevien
Ruotsi 15 %
määräaikaisten lomautusten kesto on vaihdellut kahdesta viikosta
kolmeen kuukauteen. Ruotsissa on lomautettu henkilöstö Luulajan
tehtaalla sekä Metals&Mining -divisioonan johto. Henkilöstöä on
vähennetty Louhen tehtaalla Suomessa, Miedziankan tehtaalla
Puolassa, Ruotsin Storugnsissa sekä
Vasalemman, Kureveren ja Rakken
Haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja
tuotantolaitoksilla Virossa. Lisäksi
säästötoimenpiteista huolimatta henkilöstön
säästötoimenpiteinä on käytetty palkkoosaamisen kehittämisestä sekä
jen ja joidenkin etuuksien vähennyksiä
työhyvinvoinnista
on pystytty pitämään huolta.
sekä lomarahojen vaihtamista vapaaseen. Lomautusten ja irtisanomisten
yhteydessä on henkilöstön tukemiseksi
tehty yhteistyötä erityisesti työvoimaviranomaisten ja työterveyshuollon ammattilaisten kanssa.

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi
Kehityskeskustelut ovat olennainen osa johtamista ja osaamisen
kehittämistä Nordkalkissa. Kehityskeskustelut käydään vuosittain
koko henkilöstön kanssa ja sovittujen kehittämistoimien toteutumista
seurataan. Kehityskeskusteluprosessi on lähtenyt hyvin käyntiin
myös Virossa, missä tavoitteena on kahden vuoden kuluessa ulottaa
kehityskeskustelut koko henkilöstöön. Osaamisen kehittämisen
tarpeet selvitetään kehityskeskusteluissa tarkasti ja ne ovatkin
tärkein alkusysäys mm. koulutuksiin osallistumisille.
Haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja säästötoimenpiteista huolimatta henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnista
on pystytty pitämään huolta. Tiedonkulku on parantunut Virossa
vironkielisen intranetin ja Venäjällä avaintehtävissä toimivien
henkilöiden englannin kielen taidon kehittymisen myötä. Puolassa
on mm. toteutettu johdon ja tehdaspäälliköiden 360 asteen arvioinnit sekä aloitettu louhinta-alan jatkokoulutus työssä tarvittavien
pätevyyksien saavuttamiseksi.
Suomessa erityisen ikäjohtamisohjelman avulla pyritään ottamaan
huomioon erilaiset elämäntilanteet ja hyödyntämään eri-ikäisten
työntekijöiden vahvuudet. Käytännössä tämä on toteutettu mm.
virkistystoiminnan, terveyteen ja jaksamiseen liittyvien luentojen,
verkostoitumisen ja paremman työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamisen
avulla.
Nordkalkilla on eri toimintamaiden edustajista koostuva yhteistyöverkosto HR Network, jonka tehtävänä on yhtenäistää ja kehittää
henkilöstöasioita koko konsernissa.

8

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

350
300
250
200
150
100
50
0

TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS
Nordkalkin toimintaperiaatteiden mukaan työympäristön tulee
olla hyvä ja turvallinen kaikille yhtiön alueilla työskenteleville
henkilöille. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden näkökulmasta
tämä tarkoittaa, että työhön liittyvät riskit on arvioitu ja että riskejä
hallitaan tehokkaasti. Perimmäisen tavoitteen mukaan työtapaturmat
ja ammattitaudit saadaan estettyä kokonaan.
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Konsernitasolla työterveys- ja työturvallisuusasioita koordinoi
2
Health & Safety Network, jolle vuosi 2009 oli ensimmäinen täysi
toimintavuosi. H&S Networkin keskeisiä tehtäviä ovat työterveys- ja
1
työturvallisuusasioiden kommunikointi sekä tiedonjako parhaista
käytännöistä. Alkuvuonna valmistui konsernin työterveys- ja
0
työturvallisuusopas, joka yhdenmukaisti turvallisuusjohtamiseen,
toimintatapoihin ja henkilökohtaisiin suojaimiin liittyvät ohjeet.
Opas jaettiin henkilöstölle kaikissa Nordkalkin tuotantomaissa,
ja Health & Safety Networkin jäsenet käynnistivät syksyllä
koulutustilaisuudet, joissa oppaan sisältö ja tarkoitus käydään läpi
henkilöstön kanssa. Nolla tapaturmaa -prosessi saatiin käynnistettyä
kaikissa maissa uuden turvallisuusoppaan myötä. Oppaassa on
määritetty myös ne kriteerit, joiden
perusteella työturvallisuuden tasoa
Tavoite on saada turvalliset toimintatavat
mitataan. Vuonna 2009 aloitettiin
työn lähtökohdaksi parantamalla
turvallisuusasioista raportoiminen
työturvallisuustietoisuutta
ja edistämällä
henkilöstölle kuukausittain, jotta koko
myönteistä
suhtautumista
turvallisuusasioihin.
henkilöstö saataisiin kiinnittämään
huomiota työympäristön riskeihin sekä
keinoihin tapaturmien estämiseksi.
Tavoite on saada turvalliset toimintatavat työn lähtökohdaksi
parantamalla työturvallisuustietoisuutta ja edistämällä myönteistä
suhtautumista turvallisuusasioihin.
Syksyllä 2009 käynnistettiin raskaiden koneiden turvallisuusauditoinnit. Tarkoituksena on selvittää kaivosten turvallisuusjohtamisen
taso, työntekijöiden tiedot kaluston turvallisesta käytöstä sekä
ohjeiden noudattaminen. Auditointiin kuuluvassa kaivoskierroksessa
tarkastetaan myös tiestöön sekä lastaus- ja dumppauspaikkoihin
liittyvät turvallisuustekijät. Auditointien yhteydessä pystytään
jakamaan tietoa parhaista käytännöistä. Projektin aikana auditoidaan
kaikki Nordkalkin kaivokset.
Puolassa sattui kesällä 2009 työntekijän kuolemaan johtanut
työtapaturma. Tapauksen tutkinnassa selvisi, että alkoholilla
oli ollut osuutta asiaan. Syksyn alussa yhtiö käynnisti nollatoleranssikampanjan, jolla pyritään jakamaan tietoa alkoholinkäytön
terveysvaikutuksista sekä muokkaamaan henkilöstön ja työyhteisön
suhtaumista päihteiden käyttöön. Nollatoleranssin myötä myös osin
tiukennettiin yhtiön voimassa olevaa päihdepolitiikkaa ja annettiin
uusia ohjeita esimerkiksi työpaikalla tehtävistä alkoholitestauksista.
Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Venäjällä ja Virossa on järjestetty
erilaisia tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, jotta asia tulisi henkilöstölle
tutuksi. Mottona ja tavoitteena on asenne ”ei minun työvuorossani”.
Keväällä Suomessa järjestettiin perinteinen työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyöpäivä, jossa oli ensimmäistä kertaa mukana
edustajia myös muista Nordkalk-maista. Suomessa työtään jatkoi
työsuojelun ja työterveyshuollon taustaryhmä, joka kehittää ja
seuraa työkykyyn, ammattitauteihin, työturvallisuuteen ja henkilövakuutuksiin liittyviä asioita. Taustaryhmä teki tutustumiskäynnin
yritykseen, joka on menestynyt hyvin tapaturmien ehkäisytyössä.
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KESTÄVÄ KEHITYS PERUSTUU
JÄRJESTELMÄLLISEEN TYÖHÖN

Uuden murskaamon rakentaminen Miedziankassa Puolassa käynnistyi kesällä 2008, ja laitos vihittiin käyttöön heinäkuussa 2009.
Ympäristönäkökohdat olivat keskeisessä asemassa murskauslinjaa suunniteltaessa, ja pölyämistä sekä melua on onnistuttu vähentämään.
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Ympäristötyön tavoitteena on järjestelmällisesti nostaa esille tärkeitä
parannuskohteita ja ylläpitää ympäristöjärjestelmää yhteistyössä
linjaorganisaatioiden kanssa. Nordkalkin tuotteita ja työmenetelmiä
kehitetään siten, että louhinnan ja jalostuksen ympäristövaikutukset
voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä. Tulevien vuosien tavoitteista
korostuvat energian ja raaka-aineiden käytön tehokkuus, pölyämisen
vähentäminen sekä toiminnan ilmaan ja veteen aiheuttamien
päästöjen tehokas seuranta. Energiatehokkuutta parannetaan
uusia investointeja toteutettaessa ja käytössä olevia prosesseja
optimoidaan energian käytön ja päästöjen vähentämiseksi. Nämä
asiat kuuluvat divisioonien ympäristötavoitteisiin tulevina vuosina.
Nordkalk-konsernin toimintaperiaatteet kattavat ympäristöä, laatua
ja työturvallisuutta koskevat periaatteet ja edellyttävät jatkuvaa
parantamista.
Geologinen toiminta tähtää raaka-aineen saatavuuden turvaamiseen
pitkällä aikavälillä ja tehokkaaseen louhintaan nykyisissä kalkkikiviesiintymissä huomioiden eri esiintymien geologiset ominaisuudet.
Huhtikuussa 2009 allekirjoitettiin Lappeenrannan kaupungin
kanssa sopimus niin sanotusta vuorivuokrasta ja louhintaluvasta
seuraavaksi 60 vuodeksi.
Nordkalkilla on kaivosten sulkemista koskevat toimintaperiaatteet,
joissa määritellään käytöstä poistettujen kaivosten jälkihoito.
Usein alue pyritään maisemoimaan, mutta vaihtoehtona on
kaivoksen erikoispiirteiden hyödyntäminen. YK on julistanut
vuoden 2010 luonnon monimuotoisuuden teemavuodeksi. Käytöstä
poistettu kalkkikivilouhos tarjoaa erinomaisen kasvuympäristön
kalkinsuosijakasveille. Kaivoksille on olemassa monia muitakin
käyttöalueita - kaikkea maanalaisista museoista konserttitiloihin.
Nordkalkin uusi, koko konsernin kattava johtamisjärjestelmä otettiin
käyttöön vuoden 2009 alussa. Entiset osajärjestelmät on koottu
yhdeksi johtamisjärjestelmäksi, johon kuuluvat laatujohtamis- ja
ympäristöjärjestelmät, työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän
perusteet sekä muut koko konsernia koskevat toimintaohjeet ja
rutiinit. Vuoden 2009 alussa Nordkalk sai suunnitelmien mukaisesti
ns. multisite-sertifikaatit: laatusertifikaatti (ISO 9001:2000) on
voimassa Nordkalkin kaikilla toimipaikoilla, ympäristösertifikaatti
(ISO 14001:2004) Puolan ja Ruotsin toimipaikoilla sekä Suomen
tuotantolaitoksilla ja työterveys- ja työturvallisuussertifikaatti
(OHSAS 18001:2007) Ruotsin ja Puolan toimipaikoilla sekä
Suomessa Lappeenrannassa.

Ympäristövaikutukset minimiin
Ympäristötyö tähtää toiminnan aiheuttaman ympäristökuormituksen
vähentämiseen. Pölyämistä kalkkiuuneilla ja jauhatuslaitoksilla
voidaan vähentää huomattavasti uusimalla säännöllisesti sähkö- ja
tekstiilisuodattimia. Lisäksi hajapölyämistä taltutetaan kastelemalla
teitä ja pihoja sekä asfaltoimalla niitä. Ympäristönäkökohdat
olivat keskeisessä asemassa suunniteltaessa Puolan Miedziankassa
uutta murskauslinjaa, joka vihittiin käyttöön viime kesänä, ja niin
pölyämistä kuin meluakin on onnistuttu vähentämään.

jotka tähtäävät ympäristön tilan parantamiseen. Esimerkiksi hiilidioksidin hyötykäyttöä ja loppusijoitusta tutkitaan tutkimuslaitosten
kanssa. Tutkimuksista saadaan tietoa energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämiseksi, mikä puolestaan vähentää ympäristövaikutuksia.
Tutkimukseen kuuluu myös kalkinpolttoon soveltuvia menetelmiä
hiilidioksidin erottamiseksi. Nordkalkin tavoitteena on myös
fossiilisten polttoaineiden korvaaminen hiilidioksidineutraaleilla
vaihtoehdoilla. Se tarkoittaa ensisijaisesti puhtaaseen biomassaan
perustuvia polttoaineita, ja toissijaisesti lajiteltua jätettä, joka
kaasutetaan polttoon sopivaan muotoon.
Nordkalkin tuotteita käytetään myös ympäristönhoitoon. Yhtiö on
mukana useissa vesihuoltohankkeissa, esimerkiksi jätevesiprojektissa,
joka tähtää jätevedenpuhdistuksen tehostamiseen haja-asutusalueilla.
Vesistöjen laadun parantamiseen liittyviä hankkeita on meneillään
mm. Nokialla ja Kerimäellä.
Nordkalkin ympäristötyötä kuvataan yksityiskohtaisemmin erillisessä
ympäristöraportissa, joka on luettavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.nordkalk.fi/uutiset&julkaisut. Siinä kerrotaan toiminnan
vaikutuksesta ympäristöön ja toteutetuista sekä suunnitelluista
toimenpiteistä, joiden avulla vähennämme ympäristövaikutuksia
kaikissa toimintamaissamme.

Energiatehokkuus ja vaihtoehtoiset polttoaineet
Ympäristötyössä painotetaan energiatehokkuuden kehittämistä, ja
monilla paikkakunnilla on saavutettu hyviä tuloksia. Investoinnit
uusiin laitteisiin ja tekniikkaan ovat edesauttaneet sähkön kulutuksen
vähentämistä ja mahdollistaneet vaihtoehtoisten polttoaineiden
käytön kalkinpoltossa. Parannukset ohjaus- ja valvontajärjestelmissä
ovat tehostaneet prosessia ja samalla vähentäneet sähkön kulutusta.
Nordkalkin kaikilla toimipaikoilla tehdään työtä energiatehokkuuden
jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Energiatehokkuutta korostetaan suunniteltaessa uusia investointeja ja käytössä olevia prosesseja
optimoidaan energian käytön vähentämiseksi. Energiatehokkuus
liitettiin vuonna 2009 osaksi konsernin johtamisjärjestelmää ja
toimintaperiaatteita. Suomessa Nordkalk liittyi jo vuonna 2008
Suomen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen, joka
kannustaa uuden energiatehokkaan teknologian käyttöönottoon
ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen.
Koko konsernissa tarkastellaan energiakysymyksiä sisäisissä
auditoinneissa ja johdon katselmuksissa. Venäjällä ja Virossa on
meneillään ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentaminen. Näissä maissa energiakysymykset ovat
osa järjestelmää alusta asti.

Ympäristöluvan hakeminen uuden louhoksen avaamiseksi edellyttää
huolellista valmistelua. Ympäristön tila kartoitetaan ja siitä kerätään
tietoa, esim. tarkastetaan pohjaveden virtaus, analysoidaan vesinäytteitä
ja tehdään melusimulointeja. Tämän jälkeen laaditaan tulevan louhinnan
valvontaohjelma, jota Nordkalkin henkilöstö noudattaa tarkasti.
Nordkalk pyrkii aktiivisesti vähentämään omia päästöjään sekä ilmaan
että veteen. Yhtiö on mukana useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa,
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HALLITUS

Anders Moliis-Mellberg (vas.), Björn Mattsson, Leif Lundkvist, Bjarne Mitts ja Christoffer Taxell. Kuvasta puuttuu Morten Ahlström.
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Hallituksen puheenjohtaja
Björn Mattsson, s. 1941
Filosofian lisensiaatti, vuorineuvos
Turku Science Park Oy:n hallituksen jäsen
DresdnerKleinwort Nordic Advisory Boardin jäsen
Morten Ahlström, s. 1943
Kauppatieteiden maisteri
Ahlström Capital Oy:n hallituksen puheenjohtaja
Quartona Ltd:n (Viro) ja Å&R Carton AB:n (Ruotsi) hallitusten
puheenjohtaja
EOS Russian AB:n (Ruotsi) ja Elbi Elektrikin (Turkki) hallitusten
varapuheenjohtaja
Enics AG:n (Sveitsi) hallituksen jäsen
Antti Ahlströmin Perilliset Oy:n toimitusjohtaja
Leif Lundkvist, s. 1945
Diplomiekonomi
Ruotsissa STF Ingenjörsutbildning AB:n, IFLs Resultatandelsstiftelsen, Fanna Invest AB:n, Härjedalens Miljöbränsle AB:n ja
Härjedalens Utvecklings AB:n hallitusten puheenjohtaja
MalmbergGruppen AB:n ja Malmberg Water AB:n hallitusten jäsen
EtikKollegietin jäsen
Hallituksen varapuheenjohtaja
Bjarne Mitts, s. 1949
Diplomiekonomi
Toimitusjohtaja, Rettig Group Oy Ab
Tarkala Oy:n ja Oy Thunship Ab:n hallitusten puheenjohtaja
Åbo Akademin säätiön, Teknologiateollisuus r.y:n, Oy Viktor Ek
Ab:n ja Antti Ahlströmin Perilliset Oy:n hallitusten jäsen
Anders Moliis-Mellberg, s. 1951 (27.11.2009 alkaen)
Diplomi-insinööri
Senior Vice President, Ovako Group
Vuorimiesyhdistys r.y:n hallituksen jäsen
Panu Routila, s. 1964 (29.9.2009 asti)
Kauppatieteiden maisteri
Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja
Christoffer Taxell, s. 1948
Oikeustieteen kandidaatti, ministeri
Finnair Oyj:n, Stockmann Oyj Abp:n, Föreningen Konstsamfundetin
ja Åbo Akademin säätiön hallitusten puheenjohtaja
Sampo Oyj:n ja Luvata Oy:n hallitusten jäsen
Svenska litteratursällsskapet i Finland rf:n sijoitusvaliokunnan jäsen

JOHTORYHMÄ
Bertel Karlstedt, s. 1962
Diplomi-insinööri
President and CEO
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2005
Jarmo Ellmén, s. 1953
Kauppatieteiden maisteri
Vice President, Treasury
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2003

Eelis Eskelinen, s. 1953
Diplomi-insinööri
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Diplomi-insinööri
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Anders Mattsson, s. 1969
Kauppatieteiden maisteri
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Yhtiön palveluksessa vuodesta 1997
Paavo Nikkari, s. 1947 (31.7.2009 asti)
Agronomi
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Yhtiön palveluksessa vuodesta 1981
Kim Nordell, s. 1959
Kauppatieteiden maisteri
Chief Financial Officer
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1983
Håkan Pihl, s. 1958
Filosofian maisteri
Vice President, Mineral Technology
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1988
Gunilla Stenfors, s. 1956
Diplomikirjeenvaihtaja
Vice President, Corporate Communications
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1998
Marie Stenulv, s.1954 (30.4.2009 asti)
Silf Certified Executive Supply Chain Manager
Vice President, Purchasing & Logistics
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1999
Esa Tikka, s. 1953
Ekonomi
Vice President, Business Development (1.8.2009 alkaen)
Vice President, Central & Eastern Europe (31.7.2009 asti)
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1980
Tarmo Tuominen, s. 1962
Filosofian maisteri
Vice President, Process Technology
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1982
Kari Vainio, s. 1955
Varatuomari
Vice President, Human Resources, Health & Safety, and Legal Affairs
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1993
Hannu Venäläinen, s. 1954 (1.8.2009 alkaen)
Filosofian maisteri
Vice President, Finland Division
Yhtiön palveluksessa vuodesta 1984
Jan Weber, s. 1973 (1.8.2009 alkaen)
Vice President, Central & Eastern Europe (CEE)
Yhtiön palveluksessa vuodesta 2000
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Asiakaskunnan monipuolisuus tasoittaa
kysynnän vaihtelua
Taloudellinen taantuma vähensi kalkkikivipohjaisten tuotteiden
kysyntää Nordkalkin suurissa asiakassegmenteissä paperi, selluloosa,
teräs ja rakennusaineet. Sen sijaan myynti asiakassegmenteille
maatalous, ympäristönhoito ja tienrakennus oli suhteellisen hyvä.
Kokonaisliikevaihto ja tulos laskivat merkittävästi verrattuna vuoteen
2008 ja koko konsernissa on toteutettu voimakkaita kustannuksia
vähentäviä toimenpiteitä.

huomion kiinnittäminen käyttöpääomaan ja tuotannon vähenemisestä
johtunut päästöoikeuksien myynti.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,2 (14,8) prosenttia.
Taseen loppusumma oli 341,5 (31.12.2008: 354,9) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste nousi 26,4 (24,0) prosenttiin.
Mitä muutoin tulee Nordkalk-konsernin ja emoyhtiön asemaan, viitataan tuloslaskelmaan ja taseeseen, rahoituslaskelmiin ja lisätietoihin.

Asiakassegmenttien kehitys
Myynti paperiteollisuudelle laski voimakkaasti, ennen kaikkea Suomessa. Paperitehtaat ovat alentaneet kapasiteetin käyttöastetta, ja monet
tehtaat ovat seisseet ajoittain. Myös myynti selluloosateollisuudelle
oli alhaisella tasolla; joitakin selluloosatehtaita on suljettu ja muissa
oli useita tuotantoseisokkeja. Vuoden loppua kohden oli kuitenkin
havaittavissa, että kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntä paperi- ja
selluloosateollisuudessa kasvoi heikosti. Suunniteltuja seisokkeja on
siirretty tuonnemmaksi ja tehtaita käynnistetty laskettua aikaisemmin.
Myynti terästeollisuudelle oli alkuvuonna heikkoa, ja kesällä useimmat terästehtaat seisoivat aina elokuun puoliväliin asti. Kolmannella
vuosineljänneksellä useimmat tehtaat olivat jo päässeet normaaliin
tuotantotahtiin, ja kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimitukset
lisääntyivät vuoden loppua kohden. Muutamien terästehtaiden
tuotanto kuitenkin pysyi alhaisena koko vuoden. Toimitukset
kaivosteollisuudelle kasvoivat huomattavasti, kun kaivoshankkeet
sekä Suomessa että Ruotsissa saivat uutta puhtia loppuvuonna.
Toimitukset rakennusaineteollisuudelle olivat alhaisella tasolla koko
vuoden 2009. Meneillään on kuitenkin monia suuria infrastruktuurihankkeita, mikä on vaikuttanut myönteisesti maastabilointiin ja
tienrakennukseen tarkoitettujen tuotteiden myyntiin.

Investoinnit
Vuoden 2009 kokonaisinvestoinnit olivat 23,9 (32,3) miljoonaa
euroa, ja ne rahoitettiin omalla kassavirralla.
Miedziankassa, Puolassa otettiin heinäkuussa 2009 käyttöön
uusi murskauslinja. Kyseessä on Nordkalkin kaikkien aikojen
suurin investointi. Linjalla valmistetaan tuotteita Puolan ja Saksan
terästeollisuudelle sekä infrastruktuurin rakentamiseen Puolassa.
Uusi murskauslinja vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta
huomattavasti, parantaa raaka-aineen hyödyntämistä, lisää tehokkuutta
ja tuo joustavuutta tuotantoon.
Yhteisyritys NorFraKalkin uusi kalkkiuuni Verdalissa, Norjassa vihittiin
virallisesti käyttöön lokakuussa 2009. Uuni tuottaa korkeareaktiivista
poltettua kalkkia paperipigmentti PCC:n valmistukseen. Se edustaa
uusinta teknologiaa, joka mahdollistaa ympäristöystävällisen ja
kustannustehokkaan tuotannon. Uunin teknologia tukee myös vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä, ja uuni on erittäin vähäpäästöinen.

Divestoinnit
Nordkalk myi 60 prosentin omistusosuutensa Inkoo Shipping Oy
Ab:stä 26.1.2009.

Ympäristönhoitotuotteiden myynti kasvoi hieman viime vuoteen
verrattuna. Tämä koskee erityisesti savukaasujen puhdistukseen
käytettäviä tuotteita; päästöoikeuksien edullisen hinnan seurauksena
hiilivoimalat ovat olleet käynnissä lähes koko vuoden. Loppuvuoden
kylmä sää lisäsi myös hiilivoiman käyttöä. Vedenpuhdistustuotteiden
myynti pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2008.

Muutos omistusrakenteessa

Maanparannuskalkin myynti oli hyvä koko vuoden, mikä johtuu
suotuisista kalkitusolosuhteista yhdistettynä suureen kalkitustarpeeseen. Näin oli viljan alhaisesta hinnasta ja maatalouden
epävarmoista näkymistä huolimatta.

Rahoitus

19. syyskuuta 2009 allekirjoitettiin kauppakirja, jonka mukaan
yksityishenkilöt ja Nordkalkin johto myivät osakkeistaan 100 %,
Ahlström Capital kaksi kolmasosaa ja institutionaaliset sijoittajat
yhden kolmasosan. Rettigin omistusosuus Nordkalkista nousi 21 %:sta
49 %:iin, mikä teki siitä Nordkalkin suurimman omistajan.

Omistusrakenteen muutoksen yhteydessä Nordkalk maksoi pois
31,85 miljoonan euron debentuurilainan sekä koron ja lisäkorot.
Nordkalkin vakavaraisuuden vahvistamiseksi Rettig merkitsi 22
miljoonan euron pääomalainan.

Vuoden 2009 taloudellinen tulos
Liikevaihto oli 277,3 (344,9) miljoonaa euroa, ja kokonaismyynti
väheni tuntuvasti suurissa asiakassegmenteissä paperi, teräs ja
rakennusaineet.
Liikevoitto laski 27,1 (39,4) miljoonaan euroon, mikä vastaa 9,8
(11,4) prosenttia liikevaihdosta.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 27,2 (29,3) miljoonaa euroa.
Nettorahoituskulut nousivat 0,2 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2008 ja olivat 14,1 miljoonaa euroa. Voitto ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia oli 12,9 (25,5) miljoonaa euroa, mikä vastaa
4,7 (7,4) prosenttia liikevaihdosta.
Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta Nordkalkin onnistui pitää
kassavirtansa vuonna 2009 suhteellisen hyvällä tasolla. Tämän
tekivät mahdolliseksi investointien huolellinen suunnitteleminen,
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Osakkeet
Nordkalk omistaa 600 omaa osaketta, joiden nimellisarvo on 1 euro
kappaleelta. Niiden osuus on 0,06 % osakepääomasta ja äänistä.
Osakkeet on hankittu joulukuussa 2005 yhden euron kappalehintaan.

Henkilöstö
Kapasiteettia ja henkilöstöresursseja on sopeutettu kysyntään
kaikissa Nordkalkin toimintamaissa. Henkilöstön kokonaismäärä
on vähentynyt 177 hengellä. Lisäksi Nordkalkissa on ollut määräaikaisia lomautuksia, lomarahoja on vaihdettu vapaaksi, palkkoja
on alennettu ja palkankorotuksista on luovuttu.
Nordkalkin henkilöstön kokonaismäärä oli vuoden lopussa 1168
(1345). Henkilöstön määrä oli keskimäärin 1232 (1395).
Työterveys ja turvallisuuskysymykset olivat paljon esillä viime
vuoden aikana. Nolla tapaturmaa -prosessi on nyt käynnissä kaikissa

toimintamaissa. Työtapaturmien ehkäisemiseen tähtäävän työn
rinnalla käynnistyi uusi ohjelma, joka edellyttää päihteiden käytön
nollatoleranssia työpaikalla. Uuden johtamisjärjestelmän käyttöönoton
yhteydessä on myös tarkastettu rutiinit, jotka koskevat työtapaturmien
ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittamista.

Tutkimus ja kehitys
Kehityskustannukset olivat 4,7 (5,0) miljoonaa euroa, mikä on 1,7
(1,4) prosenttia liikevaihdosta.
Kehitystoiminta suuntautuu sekä louhitun raaka-aineen käyttöasteen
lisäämiseen että uusien tuoteratkaisujen ja markkinasovellusten
luomiseen kalkkikivipohjaisille tuotteille. Lisäksi työ energian
säästämiseksi ja prosessien päästöjen vähentämiseksi on jatkuvaa.

toimintaan ja taloudelliseen kehitykseen ovat kysyntä, lisääntyvä
kilpailu, raaka-aineen saatavuus, energian hinta, ympäristövaatimukset, rahoitusriskit, tuotantolaitosten vauriot sekä ammattitaitoisen
työvoiman saatavuus.
Yleinen taloudellinen taantuma on iskenyt useisiin Nordkalkin
asiakkassegmentteihin, ennen kaikkea paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuuteen, mikä saattaa vaikuttaa Nordkalkin liikevaihtoon
ja tulokseen usean vuoden ajan. Paperiteollisuuden edelleen jatkuva
rakennemuutos Suomessa saattaa vaikuttaa myyntiin tälle segmentille.
Vapaiden päästöoikeuksien myöntämisen jatkumisella on erityisen
suuri merkitys kalkkiuunien kannattavuudelle.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat
Geologinen toiminta tähtää raaka-aineen saatavuuden turvaamiseen
pitkällä aikavälillä sekä tehokkaaseen louhintaan nykyisissä kalkkikiviesiintymissä. Tehokas louhinta perustuu täsmälliseen tietoon
yksittäisten esiintymien geologisista ominaisuuksista.
Nordkalk panostaa myös vesistöjen hajakuormituksen vähentämiseen
tarkoitettujen tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Ympäristö ja laatu
Nordkalkin uusi johtamisjärjestelmä otettiin käyttöön koko konsernissa vuoden 2009 alussa: laatusertifiointi (ISO 9001:2000)
koskee Nordkalkin kaikkia toimintoja ja ympäristösertifiointi
(ISO 14001:2004) toimintaa Puolassa ja Ruotsissa sekä Suomen
tuotantolaitoksilla. Työterveys ja -turvallisuussertifiointi (OHSAS
18001:2007) on voimassa Puolan ja Ruotsin toimipaikoilla sekä
Suomessa Lappeenrannassa. Työ ympäristö- sekä työterveys- ja
työturvallisuussertifioinnin ulottamiseksi kaikille toimipaikoille
saadaan päätökseen vuonna 2011.
Kaikilla paikkakunnilla tehdään jatkuvaa työtä ympäristöön
kohdistuvien vaikutusten kuten melun, tärinän ja pölyämisen
minimoimiseksi. Nordkalk painottaa käytöstä poistettujen kaivosten
jälkikäsittelyn merkitystä.
Vuonna 2009 käytettiin ympäristöinvestointeihin yhteensä 3,0
(1,2) miljoonaa euroa.
Ruotsin ympäristöylioikeus on antanut Nordkalkille luvan uuden
kalkkikivilouhoksen avaamiseen Bungessa Pohjois-Gotlannissa.
Nordkalk AB:n hakemusta on aikaisemmin käsitellyt Nackan käräjäoikeuden ympäristötuomioistuin, joka antoi hylkäävän päätöksen.
Nordkalk valitti tästä ympäristöylioikeuteen, joka antoi myöntävän
päätöksensä 9. lokakuuta 2009. Louhinnan arvioidaan voivan
jatkua nykyisessä Gotlannin louhoksessa vuoden 2012 loppuun.
Päämääränä on avata uusi louhos ennen sitä. Ympäristöylioikeuden
päätöksestä on valitettu Ruotsin korkeimpaan oikeuteen, joka ei
ole vielä ilmoittanut, ottaako se asian käsiteltäväksi.

Hallituksen kokoonpano on seuraava:
Björn Mattsson
Morten Ahlström
Leif Lundkvist
Bjarne Mitts
Anders Moliis-Mellberg
Panu Routila
Christoffer Taxell

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen 27.11.2009 alkaen
jäsen 29.9.2009 asti
jäsen

Toimitusjohtaja on Bertel Karlstedt.
Tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena
tilintarkastajanaan Sixten Nyman, KHT.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käyttämisestä
Emoyhtiön jakokelpoinen pääoma on 54,8 (55,2) miljoonaa euroa.
Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden voitto
siirretään käyttämättömiin voittovaroihin.

Tulevaisuudennäkymät
Talouden heikon kehityksen odotetaan vaikuttavan kalkkikivipohjaisten tuotteiden kysyntään myös vuonna 2010. Tuotantoa sopeutetaan
edelleen kysyntään ja säästötoimenpiteitä jatketaan. Kalkkikiven
monipuolisen käytön ansiosta taloudellinen laskusuhdanne ei
kuitenkaan ole kaikissa Nordkalkin asiakassegmenteissä yhtä voimakas. Toimitusten rakennusaineteollisuudelle odotetaan jatkuvan
alhaisella tasolla koko vuoden 2010, mutta paperi-, selluloosa- ja
terästeollisuudessa odotetaan heikkoa paranemista. Ympäristönhoitoon
ja tienrakennukseen käytettävien tuotteiden kysynnän uskotaan
pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2010. Maanparannustuotteiden
myynnin osalta epävarmuutta aiheuttaa viljan alhainen hinta.
Nordkalkin liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman ja kannattavuuden paranevan jonkin verran vuonna 2010.

Paraisilla 28. tammikuuta 2010
Joulukuussa 2009 Nordkalk haki ympäristölupaa aloittaakseen
uudelleen louhinnan käytöstä poistetussa Kolarin kalkkikivilouhoksessa. Hakemusta odotetaan käsiteltävän vuoden 2010
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana, ja louhinta voi alkaa
aikaisintaan vuoden lopussa.
Nordkalk julkaisee erillisen ympäristöraportin internetsivuillaan
osoitteessa www.nordkalk.com.

Nordkalk Oyj Abp
Björn Mattsson
Morten Ahlström
Leif Lundkvist
Bjarne Mitts
Anders Moliis-Mellberg
Christoffer Taxell

Riskit
Merkittävimmät tekijät, joilla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön

Bertel Karlstedt, toimitusjohtaja
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Konsernin tuloslaskelma
1.1 - 31.12.2009
2009
1000 EUR

Liikevaihto
Hankinnan ja valmistuksen kulut

Bruttokate
Myynti-, markkinointi- ja kehityskulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Rahoitustuotot ja -kulut

2008
1000 EUR

%

16,2

344 936
282 291
62 645

10 101
19 229
12 268
739
17 801

6,4

13 104
20 472
10 936
614
23 253

6,7

27 100

9,8

39 392

11,4

277 317
232 417
44 900

100,0

100,0
18,2

12
-13 897

-60
-14 093

Voitto ennen satunnaisia eriä

12 946

4,7

25 506

7,4

Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuuksia

12 946

4,7

25 506

7,4

Välittömät verot
Vähemmistöosuus

Tilikauden voitto

16

%

-6 705
-2 996

-4 297
-1 560
7 089

2,6

15 805

4,6

Konsernitase
31.12.2009
31.12.2009
1000 EUR

%

31.12.2008
1000 EUR

%

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
- Goodwill
- Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
- Esiintymät ja maa-alueet
- Rakennukset ja rakennelmat
- Koneet ja kalusto
- Muut aineelliset hyödykkeet
- Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
- Osuudet osakkuusyhtiöissä
- Osakkeet ja osuudet muissa yhtiöissä

Pysyvät vastaavat yhteensä

1 271
6 239

1 468
6 479

84 236
39 953
98 357
4 979
8 178

85 742
32 383
98 173
5 893
19 784

647
731

238
731

244 592

71,6

250 892

70,7

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

45 507
48 107
10 438

38 719
42 016
16 141
96 876

28,4

104 052

29,3

341 466

100,0

354 943

100,0

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto

1 000
53 513
15 805

1 000
67 214
7 089

Oma pääoma yhteensä

75 303

22,1

70 316

19,8

Vähemmistöosuus

13 757

4,0

14 768

4,2

2 626

0,8

2 138

0,6

Pakolliset varaukset
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

186 209
81 511

180 695
69 085

Vieras pääoma yhteensä

249 781

73,1

267 720

75,4

Vastattavaa yhteensä

341 466

100,0

354 943

100,0
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1 - 31.12.2009
1000 EUR

1.1 - 31.12.2008
1000 EUR

7 089

15 805

Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja myyntitappiot
Pakollisten varausten muutos
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Vähemmistöosuus
Rahoitustuotot ja -kulut
Välittömät verot
Oikaisut yhteensä
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

27 151
-1 869
434
60
1 560
14 093
4 297
45 726
52 815

29 296
-718
486
-12
2 996
13 897
6 705
52 651
68 456

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys(-)/vähennys(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Käyttöpääoman muutos yhteensä
Rahavirta käyttöpääoman muutoksen jälkeen

-2 752
7 506
-3 780
975
53 790

6 209
-11 056
3 626
-1 221
67 235

Rahavirta käyttöpääoman ja varausten muutosten jälkeen

53 790

67 235

-18 823
199
9 594
-582
-2 253
41 925

-14 436
297
-7 124
6 253
-10 738
41 487

Tilikauden voitto

Maksetut korot
Saadut korot
Maksut muista rahoitustuotoista ja -kuluista
Kurssierot
Maksetut välittömät verot

Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet
Investoinnit muihin sijoituksiin
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Saadut osingot
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muut muutokset
Investointien rahavirta

Rahavirta investointien jälkeen
Rahoituksen rahavirta:
Uusien lainojen nostot
Pääomalaina
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Muiden saatavien muutokset
Muiden velkojen muutokset
Rahoituksen rahavirta

1 777
51
5 768
-18 111

-10
-31 154
720
469
113
1 490
-28 423

23 814

13 063

51 428
22 000
-80 584
-5 977

20 933

-25 402

-5 985
-19 118

-39 150
-2 550
21
4 037
-16 709

Muuntoerot

1 007

-4 626

Rahavirta rahoituksen jälkeen

5 703

-8 271

10 438
16 141

18 709
10 438

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

18

-52
-305

Emoyhtiön tuloslaskelma
1.1 - 31.12.2009

2009
1000 EUR

Liikevaihto
Hankinnan ja valmistuksen kulut

Bruttokate
Myynti-, markkinointi- ja kehityskulut
Hallinnon kulut
Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muut kulut

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

Voitto ennen satunnaisia eriä
Satunnaiset erät

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Poistoeron muutos
Välittömät verot

Tilikauden voitto

%

2008
1000 EUR

%

20,2

147 765
117 175
30 590

4 125
13 656
10 406
341
7 716

6,0

4 136
13 841
6 431
137
11 683

7,9

18 355

14,2

18 907

12,8

129 135
103 064
26 071

100,0

5,3

5,2

10,9

15 666

10,6

-1 834
-3 278

-455
-1 773
4 551

16 066
-400

-59
6 779

20,7

-2 841

-11 517
6 838

100,0

3,5

10 554

7,1
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Emoyhtiön tase
31.12.2009
31.12.2009
1000 EUR

%

31.12.2008
1000 EUR

%

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
- Esiintymät ja maa-alueet
- Rakennukset ja rakennelmat
- Koneet ja kalusto
- Muut aineelliset hyödykkeet
- Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
- Osuudet konsernin yrityksissä
- Saamiset konsernin yrityksiltä
- Osuudet yhteisyrityksissä
- Osuudet osakkuusyhtiöissä
- Osakkeet ja osuudet muissa yhtiöissä

Pysyvät vastaavat yhteensä

5 352

5 591

36 761
9 209
28 010
2 875
2 253

37 921
10 131
31 292
2 842
2 102

87 212
35 459
6 933
387
702

87 719
29 792
6 933
82
702

215 153

82,7

215 107

80,2

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

23 373
28 218
1 598

17 371
20 603
7 073
45 047

17,3

53 189

19,8

260 200

100,0

268 296

100,0

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto

Oma pääoma yhteensä
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Pakolliset varaukset

1 000
44 655
10 554

1 000
50 213
4 551
55 765

21,4

56 210

21,0

9 623

3,7

9 168

3,4

101

0,0

101

0,0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma

20

146 662
56 156

147 537
47 175

Vieras pääoma yhteensä

194 712

74,8

202 818

75,6

Vastattavaa yhteensä

260 200

100,0

268 296

100,0

Emoyhtiön rahoituslaskelma
1.1 - 31.12.2009
1000 EUR

1.1 - 31.12.2008
1000 EUR

4 551

10 554

Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot
Rahoitustuotot ja -kulut
Välittömät verot
Oikaisut yhteensä
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

9 614
-3 850
11 517
2 228
19 509
24 060

9 815
-805
2 841
5 112
16 963
27 517

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys(-)/vähennys(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)
Käyttöpääoman muutos yhteensä
Rahavirta käyttöpääoman muutoksen jälkeen

-1 867
6 002
-2 275
1 860
25 920

1 842
-5 462
4 823
1 203
28 720

Rahavirta käyttöpääoman ja varausten muutosten jälkeen

25 920

28 720

-18 063
1 765
9 407
-541
383
18 871

-13 205
2 063
-7 894
6 333
-4 804
11 213

Tilikauden voitto

Maksetut korot
Saadut korot
Maksut muista rahoitustuotoista ja -kuluista
Kurssierot
Maksetut välittömät verot

Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Ostetut osakkuusyritysosakkeet
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Saadut osingot
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muut muutokset
Investointien rahavirta

-305
-4 058
3 586
1 071
634
928

-8 518
720
132
2 793
74
-4 799

19 799

6 414

51 000
22 000
-77 126
-4 997
-5 953
752
-14 324

19 000

5 234
24
-10 742

Rahavirta rahoituksen jälkeen

5 475

-4 328

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

1 598
7 073

5 926
1 598

Rahavirta investointien jälkeen
Rahoituksen rahavirta:
Uusien lainojen nostot
Pääomalaina
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Muiden saatavien muutokset
Muiden velkojen muutokset
Rahoituksen rahavirta

-35 000
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Nordkalk-konsernin tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa
olevien säännösten mukaan. Yhtiön tilikausi on tammi-joulukuu
ja konsernin tilinpäätös on laadittu euroissa. Tilinpäätöstä
laatiessaan yhtiön johto joutuu voimassa olevien määräysten
ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti tekemään arvioita ja
olettamuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöserien arvostukseen ja
jaksotukseen. Toteutuvat luvut voivat poiketa tehdyistä arvioista.

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenon tai sitä alemman
jälleenhankintahinnan tai todennäköisen luovutushinnan
määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon sisältyy
välittömien valmistuskustannusten lisäksi osuus hankinnan
ja tuotannon välillisistä kustannuksista.

Pysyvät vastaavat
Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät Nordkalk Oyj Abp:n lisäksi
ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti yli 50
prosenttia äänimäärästä tilikauden päättyessä. Tilikauden
aikana hankitut yhtiöt sisältyvät konsernituloslaskelmaan
hankinta-ajankohdasta lukien ja myydyt yhtiöt myyntiajankohtaan saakka. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on sisäiset
tapahtumat ja katteet eliminoitu. Keskinäisen osakeomistuksen
eliminoinnissa syntyvä tytäryhtiön hankinta-arvon ja hankintahetken oman pääoman ero on kohdistettu hankintahetken
käyttöomaisuuserille siltä osin kuin niiden käypä arvo ylittää
kirja-arvon. Käyttöomaisuuteen kohdistettu osuus poistetaan
kyseessä olevan käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman
mukaisesti. Loppuosa on käsitelty konserniliikearvona, joka
poistetaan vaikutusaikanaan, 10-15 vuodessa. Se osa liikearvosta,
joka on kohdennettu esiintymiin, poistetaan lineaarisesti 30
vuoden aikana riippuen hankintojen stategisesta luonteesta.
Konserniliikearvon laskennassa omaan pääomaan on sisällytetty
myös vapaaehtoiset varaukset ja poistoero, joista on vähennetty
laskennallinen verovelka. Hankittuihin yliarvoihin kohdistettu
laskennallinen verovelka on huomioitu konsernitaseessa.
Yhteisyritykset ovat yrityksiä, joissa konserni sopimuksen
perusteella harjoittaa yhteistä päätäntävaltaa. Konsernin
osuudet yhteisyrityksissä on yhdistetty rivi riviltä suhteellisesti.
Konsernitilinpäätös sisältää konsernin osuuden yhteisomisteisen yrityksen varoista, veloista, tuloista ja kustannuksista.
Osakkuusyhtiöt on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä.
Tällöin konsernin tuloslaskelmaan sisällytetään osinkotuottojen sijasta konsernin omistusosuutta vastaava osuus
osakkuusyhtiön tuloksesta vähennettynä konserniliikearvon
poistoilla. Vastaavasti taseessa esitetään osakkeiden arvona
osuus osakkuusyritysten omista pääomista, mukaan lukien
verovelalla vähennetty osuus vapaaehtoisista varauksista ja
poistoerosta, lisättynä konserniliikearvoilla ja vähennettynä
liikearvoista tehdyillä kumulatiivisilla poistoilla.
Vähemmistön osuus tytäryhtiöiden tuloksesta ja omasta
pääomasta on esitetty omina erinään konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Yhteisyritysten vähemmistöosuuksia ei
ole otettu huomioon.

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä tehdyillä poistoilla. Tasapoistojen
perusteena olevat ohjeelliset taloudelliset pitoajat ovat:
•
•
•
•
•
•
•

Liikearvo 10-15 vuotta
Esiintymiin kohdennettu liikearvo 30 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 3-10 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat 10-40 vuotta
Pienemmät koneet ja kalusto 3-15 vuotta
Suuremmat koneet, prosessikoneet, uunit 15–25 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 5-10 vuotta

Esiintymistä on tehty substanssipoistoja.
Pysyviksi vastaaviksi luokiteltavat sijoitukset on kirjattu
hankinta-arvoon vähennettynä pysyvien arvonalentumisten
takia tehdyillä poistoilla. Pysyvien vastaavien myynnistä
syntyneet voitot tai tappiot sisältyvät liiketoiminnan muihin
tuottoihin tai kuluihin.

Leasing
Käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten vuokramaksut
kirjataan vuokrakuluiksi eikä hyödykkeitä esitetä käyttöomaisuutena. Liitetiedoissa esitetään vuosittaiset leasingmaksut
tehtyjen sopimusten perusteella. Rahoitusleasingin osalta
esitetään suomalaisen ja kansainvälisen kirjanpitokäytännön
erot ja niiden vaikutus eräisiin tunnuslukuihin tilinpäätöksen
liitetiedoissa.

Päästöoikeudet
Päästöoikeuksien kirjanpidossa käytetään nettomenetelmää.
Käypää arvoa ei siis merkitä taseeseen. Alijäämän kattamiseksi
korvausta vastaan hankitut päästöoikeudet, samoin kuin vielä
kattamaton alijäämä, lasketaan kuluksi tilinpäätöspäivän
arvon mukaan ja kirjataan taseeseen pakollisena varauksena.
Ylijäämäoikeuksien myynnistä syntynyt voitto sisältyy
liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Tuloutusperiaate
Liikevaihtona esitetään tuotteiden tai palvelusten laskutusarvot vähennettynä myyntiin liittyvillä välillisillä veroilla
ja alennuksilla. Tuotteiden ja palvelujen myynnin tuloutus
tapahtuu luovutettaessa suorite.

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat
Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saatavat
ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän kurssiin. Myynteihin
ja ostoihin liittyvät kurssierot on kirjattu vastaavien erien
oikaisuksi. Rahoituksen kurssivoitot ja -tappiot on kirjattu
nettomääräisinä rahoituksen tuottoihin ja kuluihin.

Ulkomaiset tytäryhtiöt ja yhteisyritykset
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa ulkomaisten tytäryhtiöiden
ja yhteisyritysten tuloslaskelmat on muunnettu euroiksi
tilikauden keskikurssiin ja tase-erät tilinpäätöspäivän kurssiin.
Muuntoerot sisältyvät konsernin omaan pääomaan.
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Tutkimus- ja kehitysmenot
Tutkimus- ja kehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluksi,
jolloin ne syntyvät. Tutkimus- ja kehityskulut sekä niiden osuus
liikevaihdosta on esitetty konsernin viisivuotiskatsauksessa.

Eläkejärjestelyt
Konsernin eläkejärjestelyt noudattavat eri maiden paikallisia
säännöstöjä ja käytäntöä. Emoyhtiön ja kotimaisten tytäryhtiöiden eläkevastuu on katettu eläkevakuutuksin. Eläkekulut
kirjataan kuluksi sitä mukaa kuin ne ansaitaan. Kattamattoman
eläkevastuun muutos merkitään tuloslaskelmaan ja vastuu
taseen velkoihin.

Verot
Tuloslaskelmaan on veroina kirjattu konserniyhtiöiden
tilikauden tuloksista paikallisten verosäännösten perusteella
lasketut verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä
laskennalliset verot. Laskennallinen verovelka tai -saaminen
on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille väliaikaisille
eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien
vuosien verokantaa. Verokannan muuttumisesta aiheutunut
ero on huomioitu tuloslaskelmassa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen
verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena.
Laskennallista verovelkaa ei ole laskettu tytäryhtiöiden
jakamattomista voittovaroista. Laskennallinen verovelka
kohdennetusta liikearvosta on huomioitu konsernitaseessa.

Valuuttakurssit
Maa

Suomi
Ruotsi
Norja
Viro
Puola
Venäjä
Ukraina

Valuutta Tilinpäätöspäivän
kurssit 31.12.
2009
2008
Euro
SEK
NOK
EEK
PLN
RUR
UAH

1,00000
10,25200
8,30000
15,64660
4,10450
43,15400
11,47040

1,00000
10,87000
9,75000
15,64660
4,15350
41,28300
10,85530

Keskikurssi
2009

2008

1,00000 1,00000
10,61996 9,61688
8,72878 8,22484
15,64660 15,64660
4,32984 3,51511
44,13914 36,42310
11,19406 10,85530

Tunnuslukujen laskentakaavat
Sijoitetun pääoman tuotto (ROC), %
Voitto ennen satunnaisia eriä + korko- ja muut rahoituskulut
x 100
Taseen loppusumma - koroton vieras pääoma, keskimäärin tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Voitto ennen satunnaisia eriä - tuloslaskelman verot
x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus, keskimäärin tilikauden aikana
Korkokate
Liikevoitto + rahoitustuotot
Korkokulut
Jalostusarvo
Liikevoitto + palkat sivukuluineen + poistot
Henkilöstö keskimäärin
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %
Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - muut korolliset saamiset x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma + vähemmistöosuus
x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut
Tulos/osake (EPS)
tulos ennen satunnaisia eriä - tuloverot- vähemmistöosuus tuloksesta
Osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana
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Viisivuotiskatsaus
2009

2008

2007

2006

2005

Tuloslaskelma
Liikevaihto
muutos-%
ulkomaanosuus
Liikevoitto
% liikevaihdosta
Voitto ennen satunnaisia eriä
% liikevaihdosta
Voitto ennen veroja ja vähemmistöosuuksia
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto

MEUR
%
%
MEUR
%
MEUR
%
MEUR
%
MEUR

277,3
-19,6
41,0
27,1
9,8
12,9
4,7
12,9
4,7
7,1

344,9
3,1
43,5
39,4
11,4
25,5
7,4
25,5
7,4
15,8

334,4
10,1
41,3
43,6
13,0
32,7
9,8
32,7
9,8
20,7

303,8
12,7
38,8
36,8
12,1
24,5
8,1
24,5
8,1
13,7

269,6
-0,4
37,9
27,5
10,2
13,9
5,2
13,9
5,2
6,7

Pysyvät vastaavat
Vaihto-omaisuus
Muut vaihtuvat vastaavat
Vähemmistöosuus
Oma pääoma, ilman pääomalainaa
Oma pääoma, sis. pääomalainan
Korollinen vieras pääoma
Koroton vieras pääoma
Taseen loppusumma

MEUR
MEUR
MEUR
MEUR
MEUR
MEUR
MEUR
MEUR
MEUR

245,3
38,7
57,4
13,8
75,3
97,3
179,7
72,7
341,5

250,9
45,5
58,5
14,8
70,3

263,6
36,5
66,5
14,3
62,0

259,0
34,0
52,8
13,5
39,1

186,3
83,5
354,9

204,8
85,5
366,5

213,9
79,3
345,8

248,3
34,5
48,1
12,8
24,5
73,6
185,0
59,5
330,9

MEUR
%
MEUR
MEUR
%
MEUR
%
%
%
%
%
kertaa
%
%
EUR

23,9
8,6
27,2
4,7
1,7
268,8
10,2
9,9
8,8
182,9
146,6
2,0
26,4
32,9
7,1

32,3
9,4
29,3
5,0
1,4
271,4
14,8
23,3

32,9
9,8
27,9
3,4
1,0
281,1
16,6
38,2

22,0
7,2
25,8
3,3
1,1
266,5
13,8
24,3

206,7

243,8

386,9

2,8
24,0

3,7
20,8

3,0
15,2

15,8

20,7

13,7

14,1
5,2
26,9
3,2
1,2
271,4
10,2
10,9
8,5
283,6
203,2
2,0
11,3
26,1
6,7

1000 EUR

225
81
37
11

247
89
39
18

245
90
38
24

225
82
35
18

205
76
35
11

1 232
1 168

1 395
1 345

1 364
1 339

1 353
1 304

1 316
1 347

Tase

Tunnusluvut
Bruttoinvestoinnit
% liikevaihdosta
Poistot
Tutkimus- ja kehityskulut
% liikevaihdosta
Sijoitettu pääoma
Sijoitetun pääoman tuotto
Oman pääoman tuotto, ilman pääomalainaa
Oman pääoman tuotto, sis. pääomalainan
Nettovelkaantumisaste, ilman pääomalainaa
Nettovelkaantumisaste, sis. pääomalainan
Korkokate
Omavaraisuusaste, ilman pääomalainaa
Omavaraisuusaste, sis. pääomalainan
Tulos/osake (EPS)

Työntekijää kohden
Liikevaihto
Jalostusarvo
Palkat sivukuluineen
Voitto ennen satunnaisia eriä
Henkilöstö keskimäärin
Henkilöstö kauden lopussa
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TILINTARKASTUSKERTOMUS
Nordkalk Oyj Abp:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastaneet Nordkalk Oyj Abp:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1 – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja
liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja
riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten
ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja
varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen
perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa
edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja
tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja
että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat
toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan
harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai
toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää

sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen
laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa
soveltamia arvioita.
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme
suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia
tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten.

Lausunto tilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin
sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.

Lausunto vastuuvapaudesta ja voitonjaosta
Puollamme emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton
käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme
vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Parainen 28. tammikuuta 2010

KPMG OY AB

Sixten Nyman
KHT
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KONSERNIRAKENNE
100 %

67 %

Nordkalk AB
Ruotsi
Lärbro

Kalkproduktion
Storugns AB
(KPAB),
Ruotsi, Lärbro

100 %
Nordkalk AS
Viro
Vasalemma

100 %
Nordkalk GmbH
Saksa
Lyypek

100 %
NK-East Oy
Suomi
Parainen
Nordkalk Oyj Abp
Suomi
Parainen

100 %
Nordkalk Sp. z o.o
Puola
Krakova

51 %
Suomen
Karbonaatti Oy
Suomi
Lappeenranta

50 %
NorFraKalk AS
Norja
Verdal

10 %
Verdalskalk AS
Norja
Verdal
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98 %
OAO Alekseevskij
Izvestkovyj Zavod
(OAO AIZ)
Venäjä
Alekseevka

100 %
OOO Nordkalk
Venäjä
Moskova

51 %
Nordkalk
Ukraine
TOV
Ukraina, Pidgaytsi

Kaivosmies Mika Hopponen, Tytyri, Lohja
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www.nordkalk.com

