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RUUKKI GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 
 
Ruukki Group Oyj on yrittäjyyteen erikoistunut kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu 
enemmistö- ja vähemmistöomistuksiin kannattavissa suomalaisissa kasvuyhtiöissä. 
Katsauskausi oli yhtiön tilikauden ensimmäinen, toinen ja kolmas neljännes (1.1.2004 - 
30.9.2004). 
 
 
Katsauskauden päätapahtumat 
 
Katsauskauden alusta alkaen Ruukki Group ensimmäistä kertaa muodosti tilikauden alusta 
lukien konsernin. 
 
Katsauskaudella Ruukki Group 
- myi omistuksensa (27 %) Oplax Oy:ssä 
- hankki osakevaihdolla Kalottipro Oy:n osakekannan 
- hankki Pohjolan Design-Talo Oy:n osakekannan 
- hankki Selka-line Oy:n osakekannan 
- uudelleenjärjesteli puukomponenttituotantonsa uudeksi Hirviset Group Oy:ksi 
- vakiinnutti konsernin jatkuvaan, kannattavaan liiketoimintaan 
 
Konsernin avainluvut 
 1-9/04 1-9/03 1-12/03 
Liikevaihto, Me 50,6 5,6 10,8 
liikevaihdon muutos % 801,8 435,6 1038 
Liikevoitto, Me 4,8 -0,3 -1,2 
% liikevaihdosta 9,4 -5,4 -11,0 
Tulos ennen satunnaiseriä  
ja veroja, Me 3,9 -0,4 -2,2 
% liikevaihdosta  7,6 -7,1 -20,3 
Katsauskauden voitto, Me 2,2 -0,5 -2,2 
% liikevaihdosta 4,3 -8,9 -20,3 
 
Oman pääoman tuotto, % 14,2 -5,3 -24,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,3 -2,4 -14,4 
Nettovelkaantumisaste, % 51,4 27,1 93,9 
Omavaraisuusaste, % 42,3 67,3 47,0 
Bruttoinvestoinnit taseen  
pysyviin vastaaviin, Me 10,9 11,1 17,2 
% liikevaihdosta 21,6 198,2 159,0 
Taseen loppusumma, Me 49,7 22,8 30,0 
Liiketoiminnan rahavirta, Me 10,6 0,0 -1,0 
 
Henkilöstö katsauskauden lopussa 248 143 222 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,003 -0,001 -0,005 
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,02 0,02 0,02 
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Katsauskauden taloudellinen kehitys 
 
Ruukki Groupin konserniliikevaihto oli katsauskaudella 50,6 Me (edellisen vuoden vastaavalla 
katsauskaudella 5,6 Me). Liikevaihto oli siten 9-kertainen vertailukauteen verrattuna. Lisäksi 
liikevaihtoon liittyy olennainen rakenteellinen muutos. Katsauskaudella konsernin liikevaihto 
koostui kokonaisuudessaan tytäryhtiöiden liiketoiminnassaan myymistä tavaroista ja 
palveluista, kun taas vertailukaudella 2003 liikevaihto muodostui kahden ensimmäisen 
neljänneksen osalta yksinomaan emoyhtiön omasta likvidihallinnosta. Poikkeuksena 
pääsäännöstä oli tammikuussa 2004 toteutettu Oplax Oy:n osakkeitten myynti, joka 
varsinaisena kehitysyhtiöliiketoimena aiheutti 2,0 Me:n vaikutuksen liikevaihtoon ja kauppaan 
kohdistetun 1,4 Me:n suuruisen konserniliikearvon kertapoiston jälkeen 0,3 Me:n positiivisen 
vaikutuksen konsernin tulokseen ennen veroja. 
 
Ruukki Groupin konsernin liikevoitto oli 4,8 (-0,3) Me ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja 
veroja oli 3,9 (-0,4) Me. 
 
Konserniliikevaihtoon tai -tulokseen ei sisälly arvopaperikauppaa, koska sitä ei 
katsauskaudella konsernissa harjoitettu. Konsernin tulos katsauskaudella on siten syntynyt 
edellä selostetulla tavalla perinteisestä liiketoiminnasta konsernin tytäryhtiöissä, eikä siihen 
sisälly tulosta parantavia satunnaiseriä eikä ns. kertaluonteisia eriä. 
 
 
Ruukki Groupin liiketoiminnan kehitys katsauskaudella 
 
Ruukki Group on yrittäjyyteen erikoistunut kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu 
enemmistö- ja vähemmistöomistuksiin kannattavissa suomalaisissa kasvuyhtiöissä. Ruukki 
Group Oyj muodostaa konsernin 1.7.2003 alkaen. Emoyhtiön osuus katsauskauden 
konserniliikevaihdosta on 0,02 Me. Konsernin liiketoimintayhtiöt on organisoitu viiteen 
liiketoimintaryhmään. 
 
Metalliteollisuus-liiketoimintaryhmän tytäryhtiöt ovat Pan-Oston Oy ja kesäkuussa 2004 
konserniin 1,8 Me:n kauppahinnalla hankittu Selka-line Oy. Viimeksimainittu yhtiö sisältyy 
Ruukki Groupin konsernituloslaskelmaan 1.7.2004 alkaen. Liiketoimintaryhmässä sovelletaan 
käytäntöön modernia verkostoitumisstrategiaa, jossa tuotantoyhtiön kasvu ja markkina-asema 
ei perustu vastaaviin käyttöomaisuusinvestointeihin, vaan investoimiseen ihmisiin ja 
osaamiseen. Konseptin mukaisessa tuotannossa yritys toteuttaa itse vain pienen osan tuotannon 
koko arvoketjusta, ja suurin osa toiminnasta on ulkoistettu pitkäaikaisille yhteistyökump-
paneille. Pan-Oston suunnittelee ja myy valmistuttamiaan suurten asiakasvirtojen 
myymälöiden kassa-aluetuotteita markkina-alueenaan Pohjoismaat, Baltia ja Venäjä. Selka-line 
suunnittelee ja myy osittain itse valmistamiaan ja osittain valmistuttamiaan ravintoloiden ja 
muiden julkitilojen kalusteita markkina-alueenaan EU ja Venäjä. 
Liiketoimintaryhmän henkilöstömäärä on 50 ja sen toimintavolyymi on kasvavaa. 
Liiketoimintaryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 4,0 Me ja liikevoitto 0,3 Me (1-12/03: 
liikevaihto 2,3 Me ja liikevoitto 0,4 Me). 
 
Internet-palveluiden liiketoimintaryhmässä Magentasites Oy on erikoistunut tarjoamaan 
internetin kansainvälisiä hosting-palveluja ja erikoistuneita high-end-kokonaisratkaisuja 
vaativille monikansallisille asiakkaille. Magentan henkilöstömäärä on 7 ja sen vahvasti 
vientipainotteinen liiketoiminta on kasvavaa. Liiketoimintaryhmän liikevaihto katsauskaudella 
oli 0,7 Me ja liikevoitto 0 Me (1-12/03: liikevaihto 0,6 Me ja liikevoitto -0,1 Me). 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutoimintaryhmän tytäryhtiöt ovat haukiputaalainen Jussin 
Kodit Oy ja muhoslainen Terveyspalvelut Mikeva Oy. Helmikuussa 2004 Ruukki Group Oyj 
hankki osakevaihdolla sodankyläläisen Kalottipro Oy:n osakekannan, missä yhteydessä 
laskettiin liikkeelle 10.000.000 uutta Ruukki Group Oyj:n osaketta. Kalottipro Oy:n 
palvelutoiminta liitettiin osaksi Jussin Kodit Oy:n palvelutoimintaa. Palvelutoimintaryhmä 
tarjoaa korkealaatuisia sosiaali- ja terveysalan palveluita kuntien, kaupunkien, yhteisöjen ja 
yritysten sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Työssä hyödynnetään parhaita hyväksyttyjä 
menetelmiä, kokemuksia ja palvelutuotannon prosesseja sekä tuetaan niiden kehittymistä. 
Palvelutoimintaryhmä työllistää vajaat 100 henkilöä ja sen toimintavolyymi on kasvavaa. 
Liiketoimintaryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 3,9 Me ja liikevoitto 0,3 Me (1-12/03: 
liikevaihto 2,0 Me ja liikevoitto 0,1 Me). 
 
Rakentamisen liiketoimintaryhmässä toimiva Pohjolan Design-Talo Oy on erikoistunut 
muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun ja valmistukseen koko Suomen alueella. 
Ruukki Group Oyj hankki maaliskuussa 2004 yhtiön osakekannan 8.000.000 euron 
kauppahinnalla, minkä lisäksi Ruukki Groupilla on velvollisuus maksaa tulosperusteista 
lisäkauppahintaa Design-Talon vuosien 2004-06 taloudellisen tuloksen perusteella. Design-
Talon osaamistausta perustuu Esa Kurkelan monikymmenvuotiseen elämäntyöhön 
suomalaisessa taloteollisuudessa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2003 oli 16,8 Me, mikä perustui 
185 asiakkaille luovutettuun taloyksikköön. Yhtiössä noudatetaan kirjaustapaa, jossa 
taloyksikkö kirjataan liikevaihtoon vasta asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä 
keskeneräisillä työkohteilla ole vaikutusta Ruukki Group – konsernin katsauskauden 
liikevaihtoon eikä tulokseen. Vuonna 2004 Design-Talo luovuttaa asiakkailleen arvionsa 
mukaan n. 320 taloyksikköä, kun vuoden 2004 aikana solmittavien tilaussopimusten määrän 
arvioidaan nousevan yhteensä yli 400 taloyksikköön. Yhtiö työllistää kiinteästi 20 henkilöä, 
työmaillaan määräaikaisesti 50-70 henkilöä sekä urakkasopimusten nojalla työmaillaan 
jatkuvasti lisäksi 200-300 ulkopuolisten palveluksessa olevaa henkilöä. Yhtiön liiketoiminta on 
kasvavaa. Liiketoimintaryhmän liikevaihto katsauskaudella oli 22,0 Me ja liikevoitto 4,8 Me 
(liiketoimintaryhmä liitetty konserniin 1.1.2004). 
 
Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmä uudelleenorganisoitiin syyskuussa 2004 siten, että 
liiketoimintaryhmän koko liiketoiminta Lappipaneli Oy:tä lukuunottamatta poistui konsernista. 
Lappipaneli on kuusamolainen sahayhtiö, joka jalostaa Kuusamossa pyöreät tukit 
erityyppisiksi sahaustuotteiksi. Yhtiö työllistää 25 henkilöä. Liiketoimintaryhmän liikevaihto 
katsauskaudella oli 19,9 Me ja liikevoitto 2,8 Me (1-12/03: liikevaihto 4,7 Me ja liikevoitto -
0,3 Me). 
 
Puukomponenttituotannon uudelleenjärjestelyssä Ruukki Group myi konserniyhtiöidensä 
Ruukki Wood Oy:n ja Ruukki Components Oy:n liiketoiminnan kokonaan, sekä 90,4 % 
tappiollisen Ruukki Furniture Oy:n osakekannasta. Ostajataho oli järjestelyn yhteydessä 
muodostettu uusi yhtiö Hirviset Group Oy, jolle lisäksi sukupolvenvaihdosmenettelyllä 
siirrettiin 100 % Lestijärvellä toimivan Puusepänliike Hirviset Oy:n osakekannasta. Hirviset 
Group on järjestelyn seurauksena Ruukki Groupin 50 %:sti omistama osakkuusyhtiö. 
Molemmilla osapuolilla on optio vaatia Jarmo Hirvisen omistusosuuden siirtymistä Ruukki 
Groupille osakevaihdolla, jonka arvo toteutuessaan on 45.000.000 uutta Ruukki Groupin 
osaketta. Useista osista muodostetun Hirviset Group –konsernin vuodelle 2005 arvioitu 
liikevaihto on 16 Me ja tulos positiivinen. Konsernin liiketoiminta yhdenmukaistetaan 
noudattamaan Hirviset Oy:n kehittämää menestynyttä tuotantomallia, joka perustuu Erkki 
Hirvisen elämäntyöhön. Hirviset Groupin toimitusjohtajana toimii Jarmo Hirvinen (37). 
Ruukki Groupin panostukset Hirviset Groupiin olivat pörssitiedotteesta 8.10.2004 tarkemmin 
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ilmenevällä tavalla yhteensä 6,1 Me. Sanotun pörssitiedotteen mukaan järjestelyn tulosvaikutus 
ennen veroja olisi ollut arviolta 0,4 Me positiivinen, mutta varovaisuussyistä järjestelyn 
tulosvaikutukseksi on tälle katsauskaudelle kirjattu nolla (0) euroa. Järjestelyyn 
kokonaisuutena liittyy eri tahoilta saatavia erilaisia lupia ja suostumuksia, joiden vaikutuksesta 
järjestelyn rakenteeseen on mahdollista tulla vielä muutoksia. Kaikkien suostumusten 
hakeminen pyritään toteuttamaan vuoden 2004 aikana. 
 
Ruukki Group Oyj suoraan sekä tytäryhtiöidensä kautta omistaa myös muita merkittäviä 
vähemmistöosuuksia useissa suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. Tarkemmat tiedot ilmenevät 
yhtiön web-osoitteesta www.ruukkigroup.fi. 
 
 
Muut olennaiset tapahtumat katsauskaudella 
 
Yhtiön toimitusjohtaja Markku Kankaala erosi yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä elokuussa 
2004, ja yhtiön hallitus hyväksyi eron 16.8.2004. Samalla päivämäärällä yhtiön vt. 
toimitusjohtajaksi nimitettiin fil.maist. Petri Kanervo (43). Syyskuussa 2004 yhtiön 
toimitusjohtajaksi nimitettiin diplomi-insinööri, ekonomi Antti Kivimaa (55) siten, että hän 
ottaa tehtävän vastaan viimeistään 2.1.2005. 
 
Helsingin Pörssissä noteerattu Rautaruukki Oyj ilmoitti elokuussa 2004 ottavansa konsernille 
yhteisen markkinointinimen ”Ruukki”. Ruukki Group Oyj on virallisesti reklamoinut tätä 
Rautaruukki Oyj:n ilmoitusta ja katsoo, että kyseessä on Ruukki Group Oyj:n ja sen 
konserniyhtiöiden kaupparekisteriin merkityn nimen luvaton käyttöönotto. Asiassa ei ole 
esitetty mitään vaatimuksia Ruukki Group Oyj:tä kohtaan. 
 
 
Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 
 
Ruukki Groupin varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2004 yhtiön kotipaikkakunnalla 
Oulunsalossa. Yhtiökokous käsitteli sille yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat, ja myönsi 
vastuuvapauden yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallitukseen valittiin entiset jäsenet 
eli Juha Halttunen, Esa Hukkanen, Markku Kankaala, Pentti Koivikko, Kai Mäkelä ja Matti 
Nevalainen (puheenjohtaja). 
 
Yhtiökokous päätti nollaosingosta, ja aikaisempien vuosien voittovaroihin kertyneitä tappioita 
katettiin vararahastosta 5.228,37 eurolla ja ylikurssirahastosta 1.190.419,86 eurolla. Siirtojen 
lopputuloksena Ruukki Group Oyj:n aikaisempien vuosien kertyneet tappiot ovat 
yhteismäärältään nolla (0) euroa. 
 
Lisäksi yhtiökokous myönsi hallitukselle uudet valtuudet osakeyhtiölain sallimissa 
maksimirajoissa suunnattujen osakeantien toteuttamiseen (max 20 % osakepääomasta) sekä 
omien osakkeiden ostamiseen (max 5 % osakemäärästä) ja ostettujen osakkeiden 
luovuttamiseen. 
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Ruukki Groupin osakepääoma ja osakkeet 
 
Ruukki Group Oyj:n osakepääoma katsauskauden alussa oli 12.873.741,33 euroa jakautuen 
761.819.838 osakkeeseen. 
 
Katsauskauden aikana osakepääomaa korotettiin seuraavasti: 
12/2003 Lappipaneli Oy:n myyjille suunnattu 35.555.554 osaketta 
2/2004 Kalottipro Oy:n myyjälle suunnattu 10.000.000 osaketta 
5/2004 Jussin Kodit Oy:n ja Pan-Oston Oy:n myyjille lisäkauppahintana suunnatut yhteensä 
10.430.084 osaketta 
 
Korotuksia vastaavat kaupparekisterimerkinnät tehtiin 24.3.2004 ja 3.6.2004. 
 
Korotusten jälkeen Ruukki Groupin osakepääoma katsauskauden päättyessä oli 13.819.824,10 
euroa jakautuen 817.805.476 osakkeeseen. Katsauskauden päättyessä yhtiöllä ei ollut 
keskeneräisiä, kaupparekisteriin merkitsemättömiä osakepääoman korotuksia. 
 
Ulkona olevia optiolainoja yhtiöllä ei ole. Vuonna 2000 liikkeelle laskettu optio-ohjelma 
oikeuttaa yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen merkitsemiseen vuoteen 2008 
mennessä 0,17 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Joulukuussa 2003 liikkeelle laskettu 
900.000 euron määräinen vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa vaihdossa enintään 30.000.000 
uuteen osakkeeseen, ellei Ruukki Group Oyj käytä lainan takaisinosto-oikeutta kesäkuuhun 
2005 mennessä. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 euroa 
osakkeelta, ei tarkka. 
 
Ruukki Groupin osake on 13.6.2003 alkaen ollut Helsingin Pörssissä ns. senttilistalla, koska 
sen pörssikurssi on alle 0,10 euroa. Senttilistanoteerauksen vaikutuksesta Yhtiön osakkeen 
volatiliteetti on Helsingin Pörssin keskitasoon verrattuna korkea. 
 
Ruukki Groupin osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,03 (0,01) euron ja 0,05 (0,03) 
euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli 160.701.205 (43.094.802) 
kappaletta, mikä edustaa 19,7 % (7,35 %) tarkastelukauden päättymishetken osakekannasta. 
Yhtiön osakkeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 30.9.2004 oli 0,04 (0,03) euroa, 
johon perustuen yhtiön koko 817.805.476 (586.349.838) osakkeen osakekannan markkina-arvo 
oli 32,7 (17,6) miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 30.9.2004 oli yhteensä 3.425 (2.645) 
osakkeenomistajaa. 
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Yhtiön osakekannan omistus jakautui 30.9.2004 seuraavasti 
 
Osakkeenomistajat Osakemäärä % 
JSH Capital Oy 149.298.550 18,3 
Gateway Finland Oy 141.890.896 17,4 
Kankaala Markku 134.100.000 16,4 
Herttakakkonen Oy 91.630.064 11,2 
Hukkanen Esa 56.135.000 6,8 
Merivirta Jyri 25.000.000 3,1 
Tuovinen Petri 15.777.777 1,9 
Tuovinen Pekka 13.812.777 1,7 
Glassgen Gregory/Hall. rek. 13.014.416 1,6 
Futuracorp Oy 12.800.000 1,6 
Mäenpää Samuli 11.605.637 1,4 
Soini Heikki 6.940.000 0,9 
Kiesvaara Tuomo 5.000.000 0,6 
EH-Invest Oy 4.000.000 0,5 
Mäenpää Petteri  3.502.175 0,4 
 
Muut 133.298.184 16,3 
Yhteensä 817.805.476 100,0 
 
Yhtiö on katsauskaudella vastaanottanut osavuosikatsauksesta 17.5.2004 ilmenevät 
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaiset ilmoitukset omistusosuuksien 
muuttumisista. Vuoden kolmannella neljänneksellä näitä omistusmuutosten ns. liputuksia ei 
tehty. 
 
 
Konsernin henkilöstö 
 
Ruukki Group -konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 248 (143) henkilöä. 
Henkilöstön määrän suuri suhteellinen lisäys johtuu Ruukki Groupin konsernirakenteen 
muuttumisesta. 
 
 
Yhtiön vastuut tytäryhtiöiden lisäkauppahinnoista 
 
Ruukki Group Oyj on vuosina 2003-04 hankkinut osake-enemmistön Jussin Kodit Oy:ssä, Pan-
Oston Oy:ssä, Lappipaneli Oy:ssä ja Pohjolan Design-Talo Oy:ssä sopimuksilla, joiden 
rakenteeseen liittyy Ruukki Groupin velvollisuus maksaa lisäkauppahintaa ko. yhtiöiden 
vuosien 2003-2006 taloudellisen tuloksen perusteella. Lisäkauppahinta maksetaan kolmessa 
ensiksimainitussa tapauksessa osakevaihtona maksuajankohdan keskikurssiin ja 
viimeksimainitussa tapauksessa rahana. Vuodelta 2003 maksettujen lisäkauppahintojen 
yhteismäärä oli 10.430.084 uutta Ruukki Group Oyj:n osaketta. Katsauskaudelle ei kohdistu 
lisäkauppahinnan maksuvelvollisuutta, vaan se määräytyy koko vuoden 2004 tuloksen nojalla. 
Katsauskauden 1.1.-30.9.2004 tuloksen nojalla laskennallisesti kertyneen lisäkauppahinnan 
määrä olisi rahamääränä ilmoitettuna n. 3,1 Me. Lisäkauppahintojen maksamisella ei ole 
konsernissa suoraa tulosvaikutusta. 
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Siirtyminen IFRS-laskentastandardin mukaiseen raportointiin 
 
Konserni siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä IFRS-tilinpäätösstandardiin 1.1.2005 
alkaen. Kartoitustyö IFRS-standardiin siirtymisestä on meneillään ja sen vaikutuksesta tullaan 
tiedottamaan myöhemmin. 
 
 
Taulukko-osa 
 
Taulukossa esitetään Ruukki Group Oyj:n konsernin luvut katsauskaudelta ja sen 
päättymispäivältä 30.9.2004. Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero 
ja konserniavustuslain säännökset. 
 
 
Katsauskauden konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
 
Konsernin keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu, konsernin sisäiset liiketapahtumat on 
eliminoitu ja keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. 
Eliminointierot on esitetty konsernitaseessa konserniliikearvona, joka poistetaan 10 vuodessa. 
Vähemmistöosuus on erotettu omaksi eräkseen. Poistoero on jaettu konsernitaseessa 
laskennalliseen verovelkaan ja omaan pääomaan. Osakkuusyritykset on yhdistelty 
konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöistä on kirjattu 
konserniliikearvojen poistot. Osakkuusyhtiöiden tulostiedot yhdistellään 
konsernitilinpäätökseen kerran vuodessa osakkuusyhtiöstä saatavan virallisen tilintarkastetun 
tilinpäätöksen perusteella. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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Taulukko-osa 
Ruukki Group Oyj –konserni (1000 EUR) 
 
 1/04-9/04 1/03-9/03 1/03-12/03 
 9kk 9kk 12kk 
Liikevaihto 50.585 5.609 10.849 
Valmistevaraston muutos 1.798 -269 -338 
Liiketoiminnan muut tuotot 1.137 23 53 
Suunnitelman mukaiset poistot -3.149 -344 -613 
Arvonalentumiset osakkuusyhtiöissä 0 0 -566 
Liiketoiminnan kulut -45.602 -5.322 -10.619 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 0 0 42 
Liikevoitto/-tappio 4.768 302 -1.192 
Arvonalentumiset muut osakkeet 0 0 -685 
Osuudet osakkuusyhtiöistä -311 0 -190 
Rahoitustuotot ja –kulut -600 -127 -137 
Tulos ennen satunnaiseriä 3.856 -429 -2.204 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja  
ja veroja 3.856 -429 -2.204 
Poistoeron muutos 0 0 0 
Verot -1.697 -104 -154 
Laskennallisen verovelan muutos -2 0 13 
Tulos ennen vähemmistöosuuksia 2.157 533 -2.345 
Vähemmistöosuudet 32 5 147 
Tulos 2.188 -538 -2.198 
 
Taseyhteenveto (1000 Eur) 
 
VASTAAVAA 30.9.2004 30.9.2003 31.12.2003 
Pysyvät vastaavat 
Aineettomat hyödykkeet 12.221 6.676 8.856 
Aineelliset hyödykkeet 7.160 2.587 6.550 
Sijoitukset 4.746 7.004 5.315 
Pysyvät vastaavat yhteensä 24.127 16.267 20.721 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus 10.349 1.457 3.588 
Saamiset 10.577 3.684 4.311 
Rahat ja pankkisaamiset 4.604 1.476 1.426 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 25.530 6.617 9.324 
Vastaavaa yhteensä 49.657 22.884 30.045 
 
VASTATTAVAA 
Osakepääoma 13.820 9.909 12.874 
Muu oma pääoma 2.138 4.978 992 
Oma pääoma yhteensä 15.958 14.887 13.866 
Vähemmistöosuudet 837 1.086 869 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 0 0 0 
Vieras pääoma 
Pitkäaikaiset velat 6.837 3.251 6.771 
Saadut ennakot 10.367 0 0 
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Muut lyhytaikaiset velat 15.480 3.661 8.364
  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 25.847 3.661 8.364 
Laskennalliset verovelat 178 0 176 
Vieras pääoma 32.862 6.911 15.310 
Vastattavaa yhteensä 49.657 22.884 30.045 
 
Bruttoinvestoinnit 10.051 11.132 17.248 
Henkilöstön keskimääräinen 
lukumäärä 331 143 219 
Tulos/osake, eur 0,003 -0,001 -0,005 
Oma pääoma/osake, eur 0,02 0,02 0,02 
 
Rahoituslaskelma (1000 Eur) 
 
Liiketoiminnan rahavirta: 
Liikevoitto 4.768 -302 -1.192 
Oikaisut liikevoittoon 541 210 1.072 
Nettokäyttöpääoman muutos 5.311 186 -838 
 
Liiketoiminnan rahavirta 10.620 94 -958 
 
Investointien rahavirta -6.555 -11.132 -16.778 
 
Rahoituksen rahavirta: 
Konsernirakenteen muutoksen vaikutus 
käyttöpääomaan 0 -1.539 0 
Velkojen muutos -1.231 3.917 8.426 
Osakeannit 345 10.041 10.641 
 
Rahoituksen rahavirta -886 12.419 19.067 
Rahavarojen muutos 3.179 1.381 1.331 
 
 
Arvio kuluvan tilikauden loppuosasta 
 
Ruukki Groupin asema julkisesti noteerattuna yhtiönä sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden 
keskimäärin hyvä taloudellinen tilanne tarjoaa yhtiölle tyydyttävän aseman vallitsevassa 
nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Ruukki Groupin yrittäjyyteen perustuva ala-
konsernirakenne mahdollistaa useidenkin yritysostojen toteuttamisen lyhyessä ajassa ilman 
emoyhtiölle syntyvää haltuunottotyön taakkaa. Liiketoimintayhtiöiden johtaminen on 
kokonaan ulkoistettu alakonserneille itselleen.  
 
Konsernin liikevaihtovolyymi ylittää tällä hetkellä 60 miljoonan euron vuotuisen tason. 
Konsernin operatiivinen kassavirta on tästä osavuosikatsauksesta nähtävällä tavalla 
positiivinen. Katsauskauden päättyessä konsernin tilauskanta oli 9,3 Me. 
 
Ruukki Groupin osakkeen kurssille on yhtiön toimialan ja senttilistauksen vaikutuksesta 
tyypillistä -verrattuna pörssiyhtiöiden keskiarvoon- tavanomaista korkeampi volatiliteetti. 
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Osavuosikatsauksessa esitetyt arviot tulevasta kehityksestä perustuvat Ruukki Group Oyj:n 
johdon tällä hetkellä tiedossa olevien seikkojen pohjalta muodostamaan näkemykseen. On 
mahdollista, että lopulliset tulokset olennaisesti poikkeavat katsauksen arvioista erityisesti 
tulevien konsernirakenteen muutosten seurauksena. 
 
 
Espoossa 15. päivänä marraskuuta 2004 
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