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YHTEENVETO

Kannattavuus parani vuoden toisella neljännellä. Vuoden toisen neljänneksen
liikevaihto kasvoi 1 % edellisvuoteen nähden. Liiketulos parani 1,9 miljoonaa
euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketulos oli +0,7 miljoonaa euroa (-1,2
miljoonaa euroa vuonna 2014). Tammi-kesäkuun liikevaihto laski edellisvuodesta
14 %. Tammi-kesäkuun liiketulos oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,5).

Toisen vuosineljänneksen aikana Global Marketsin liikevaihto kasvoi. Kasvu oli
58 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen sekä Venäjän ja IVY-maiden
liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna. Toteutetut tehostamistoimet
vaikuttivat kannattavuuden parantumiseen.  

Huhti-kesäkuu 2015

Honkarakenne-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,8
miljoonaa euroa (11,7). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon nähden 1 %.
Liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (-1,2).
Tulos ennen veroja oli 0,6 miljoonaa euroa (-1,3).
Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (-0,22).

Tammi-kesäkuu 2015

Honkarakenne-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 17,6 miljoonaa euroa
(20,5), laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 14 %.
Liiketulos oli –1,0 miljoonaa euroa (-2,5).
Tulos ennen veroja oli –1,4 miljoonaa euroa (-2,6).
Osakekohtainen tulos oli -0,21 euroa (-0,43).

Honkarakenne toistaa aiemman näkemyksensä, jonka mukaan liikevaihto saattaa
laskea vuonna 2015 edellisvuodesta. Tuloksen ennen kertaeriä ja veroja
arvioidaan paranevan konsernin käynnistämän kehitysohjelman ansiosta.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 17,3 miljoonaa euroa, joka on 12 %
alempi kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tilauskanta 19,6 miljoonaa euroa.
Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24
kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai
rakennuslupaehto.

AVAINLUVUT
4-6/
2015

4-6/
2014

1-6/
2015

1-6/
2014

1-12/
2014

 

       



Liikevaihto, MEUR 11,8 11,7 17,6 20,5 45,5  
Liikevoitto/-tappio, MEUR 0,7 -1,2 -1,0 -2,5 -2,2  
Liikevoitto/-tappio ilman
kertaeriä, MEUR

0,7 -1,2 -0,5 -2,5 -2,0  

Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 0,6 -1,3 -1,4 -2,6 -2,5  
Henkilöstön määrä keskimäärin 142 165 143 170 161  
Henkilöstön määrä
henkilötyövuosina keskimäärin

126 154 110 158 146  

Tulos/osake, euroa 0,12 -0,22 -0,21 -0,43 -0,40  
Omavaraisuusaste, %   31 35 37  
Oman pääoman tuotto, %   -12 -21 -20  
Oma pääoma/osake, euroa   1,61 1,79 1,80  
Nettovelkaantumisaste, %   110 74 92  

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Marko Saarelainen sanoo osavuosikatsauksen
yhteydessä:

”Lähtökohdat toisen neljänneksen alkaessa olivat huonot. Tilauskantamme oli 11
% edellisvuotta pienempi ja yhtiön kannattavuus liikevoittoprosentilla
mitattuna oli yksi heikoimmista neljään vuoteen. Näistä lähtökohdista
katsottuna sitä, että toisella neljänneksellä konsernin liikevaihto kasvoi
edelliseen vuoteen nähden ja liikevoittoprosenttimme oli paras neljään vuoteen,
voidaan pitää erinomaisena suorituksena koko organisaatiolta.

Suomessa tehdyt toimenpiteet kohdistuivat pääasiassa vapaa-ajan mallistomallien
myynnin kehittämiseen. Vapaa-aikaan tuotiin Lauri Tähkän kanssa yhteistyössä
suunniteltu Lintukoto-mallisto. Suomen omakotimarkkinoilla kiinnostus Hongan
tuotteita kohtaan jatkui hyvänä. Suomessa omakotimarkkinat kokonaisuudessaan
ovat alhaisella tasolla.

Venäjällä ja IVY-maissa markkinatilanne jatkui haastavana. Hongan merkittävin
markkinointitoimenpide oli 20-vuotisjuhlavuosikampanja Venäjällä. Venäjän
kysyntätilanteessa näkyi varovaisia elpymisen merkkejä vuosineljänneksen
lopulla.

Global Markets -alueen liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli
hyvää. Merkittävin kasvu tuli Kaukoidästä, Pohjois-Amerikasta ja
projektitoimituksista. Honkarakenne teki vuoden toisella neljänneksellä 3
miljoonan euron arvoisen kaupan Keniaan. Kyseisen projektin taloista osa
toimitettiin jo toisen vuosineljänneksen aikana.

Kannattavuus parani toisella neljänneksellä. Liiketulos oli 1,9 miljoonaa euroa
suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tässä merkittävimpänä
tekijänä olivat konsernin tekemät kustannustehostustoimenpiteet. Tehostunut
materiaalikäyttö ja alentuneet kiinteät kustannukset näkyvät parantuneena
kannattavuutena."

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne-konsernin vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi
yhden prosentin 11,8 miljoonaan euroon (11,7). Tammi-kesäkuun liikevaihto oli
17,6 miljoonaa euroa (20,5), laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 14 %.

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

MYYNNIN KEHITYS     



Liikevaihdon jakauma,
%

1-6/ 2015 1-6/ 2014   

Finland & Baltics 46 % 57 %   
Russia & CIS 25 % 24 %   
Global Markets 29 % 19 %   
Yhteensä 100 % 100 %   
     
Liikevaihto, milj.
euroa

4-6/
2015

4-6/
2014

muutos %
1-6/
2015

1-6/
2014

muutos %

Finland & Baltics 5,8 6,7 -13 % 8,1 11,0 -27 %

Russia & CIS 2,5 2,8 -11 % 4,4 5,2 -15 %

Global Markets 3,5 2,2 58 % 5,1 4,3 18 %

Yhteensä 11,8 11,7 1 % 17,6 20,5 -14 %

          

Finland & Baltics sisältää seuraavat maat: Suomi, Latvia, Liettua ja Viro. Se
sisältää myös prosessijätteen myynnin kierrätykseen ja energian tuotantoon.

Russia & CIS sisältää seuraavat maat: Venäjä, Azerbaidžan, Kazakstan, Ukraina
ja muut IVY-maat.

Global Markets sisältää muut kuin edellä mainitut maat.

Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 17,3 miljoonaa euroa. Edellisenä
vuonna vastaavaan aikaan se oli 19,6 miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketappio tammi-kesäkuulta oli –1,0 miljoonaa euroa (-2,5 milj. euroa) ja
tulos ennen veroja oli –1,4 miljoonaa euroa (-2,6 milj. euroa).

Liiketuloksen parantumiseen vaikuttivat merkittävimmin konsernin toteuttamat
kustannustehostustoimenpiteet, jotka paransivat sekä myyntikatetta että
alensivat kiinteitä kustannuksia.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema pysyi tyydyttävänä katsauskauden aikana.
Omavaraisuusaste oli 31 % (35 %) ja nettorahoitusvelat 8,8 miljoonaa euroa (6,6
milj. euroa). Rahoitusveloista 2,2 (1,9) miljoonaan euroon liittyy 30 %:n
omavaraisuusasteen kovenanttiehto. Konsernin likvidien varojen määrä oli 0,9
miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Tämän lisäksi konsernilla on 7,8 (8,0)
miljoonan euron shekkitililimiitti, josta katsauskauden lopussa oli käytössä
4,4 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 110
% (74 %).

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,0 miljoonaa euroa (1,0 milj.
euroa).

MARKKINOIDEN KEHITYS

Omakotialoituksia arvioidaan RTS:n mukaan kertyvän tänä vuonna Suomessa 6.500
kpl. RTS Oy:n teettämän selvityksen mukaan suomalaisen hirsitalotuotannon
ennustetaan laskevan 7 % edelliseen vuoteen nähden.      

TUOTTEET JA MARKKINOINTI



Finland & Baltics –liiketoiminta-alueella keskityimme pääosin Suomen vapaa-ajan
mallistomallien myynnin kehittämiseen. Erityisesti Hongan mallistojen
lattianeliöiden käytön tehokkuutta korostettiin ja näin vahvistettiin
mielikuvaa siitä, että Hongalta asiakas saa vastinetta rahalleen. Lisäksi
toimme markkinoille yhdessä muusikko Lauri Tähkän kanssa kehitetyn Lintukoto-
malliston.

Omakotimarkkinoilla kiinnostus Hongan taloihin jatkui hyvänä. Terveellinen
rakentaminen on selvästi kehittyvä trendi ja asiakkaat arvostavat entistä
enemmän asumisen terveellisyyttä.

Russia & CIS –liiketoiminta-alueella jatkoimme aluerakentamiskohteiden
kehittämistä. Päämarkkinointitoimenpiteenä oli Hongan 20-vuotisjuhlakampanja
Venäjällä. Hongan pitkä, 20-vuotinen läsnäolo Venäjän markkinoilla on ollut
selvästi avuksi Hongalle haastavassa markkinatilanteessa. Toisen neljänneksen
loppupuolella kysynnässä alkoi näkyä varovaisia elpymisen merkkejä.

Global Markets –liiketoiminta-alueella merkittävin tapahtuma oli 3 miljoonan
euron arvoinen projektikauppa Keniaan. Toimitus sisältää 47 hirsitaloa. Talot
toimitetaan Keniaan kesä-marraskuun välisenä aikana. Liikevaihto Pohjois-
Amerikkaan ja Kaukoitään parani viime vuoteen verratuna. Kiinassa pystytettiin
toisella neljänneksellä ensimmäisiä talotoimituksia. Näiden referenssien ja
mallitalojen myötä Hongan myyntimahdollisuudet paranevat merkittävästi
Kiinassa.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus- ja kehitystoiminnassa pääfokus oli aiempien vuosineljännesten tapaan
omakotimarkkinoille tulevien tuotteiden, erityisesti terveellisten
komponenttien, kehitys ja Kiinan markkinoiden erityispiireiden huomiointi.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa
(0,3 milj. euroa), mikä vastasi 1,0 % liikevaihdosta (1,5 %). Konserni ei ole
katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli toisella vuosineljänneksellä
yhteensä 142 (165) henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
oli 23 henkilöä.

Yhtiöllä on joulukuussa 2014 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen
perusteella maksimissaan 90 päivän määräaikainen toimihenkilöiden
lomautusvaltuus joulukuun 2015 loppuun saakka ja helmikuussa 2015 päättyneiden
yhteistoimintaneuvottelujen perustella 90 päivän määräaikainen työntekijöiden
lomautusvaltuus syyskuun 2015 loppuun saakka.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA

Toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen vapautettiin tehtävistään maaliskuun lopussa.
Väliaikaisena toimitusjohtajana toimi yhtiön talousjohtaja Mikko Jaskari. Marko
Saarelainen nimitettiin Honkarakenteen toimitusjohtajaksi toisen
vuosineljänneksen lopussa. Marko Saarelainen on toiminut Hongan tytäryhtiön,
Honka Japanin, toimitusjohtajana lähes 20 vuotta.

PITKÄN AIKAVÄLIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Hallitus päätti vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen aikana konsernin
johtoryhmän jäsenille suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta
kannustinjärjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso alkoi 1.1.2013



ja päättyy 31.12.2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta
perustuu kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 2013 - 2016 ja
keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) 2013 - 2016. Palkkiot
ansaintajaksolta 2013 - 2016 maksetaan vuonna 2017 yhtiön B-sarjan osakkeiden
ja rahan yhdistelmänä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot
vastaavat yhteensä enintään noin 340.000 Honkarakenne Oyj:n B-osakkeen arvoa
sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä kohdistettujen osakkeiden määrä
väheni 10.928 kappaleella (+ 6.250). Näistä kohdistetuista osakkeista on
kirjattu työsuhde-etuuksista aiheutuviin kuluihin -17 (17) tuhatta euroa,
tuloveroihin ja laskennallisiin verosaamisiin -2 (1) tuhatta euroa ja suoraan
voittovaroihin -17 (10) tuhatta euroa.

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA
TILINTARKASTAJAT

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa
Tuusulassa 17.4.2015. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2014. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2014 ei
jaeta osinkoa.

Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Hannu Krook, Anita Saarelainen, Mauri
Saarelainen ja Arto Tiitinen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Kati
Rauhaniemi ja Jukka Saarelainen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Tiitinen ja Mauri Saarelainen
valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Samassa kokouksessa hallitus päätti
perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan
jäseniksi valittiin: Arto Tiitinen (valiokunnan puheenjohtaja), Anita
Saarelainen ja Mauri Saarelainen.

Tilintarkastajaksi valittiin uudestaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajana Maria Grönroos, KHT.

OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Honkarakenne ei ole ostanut katsauskaudella omia osakkeitaan. Katsauskauden
lopussa konsernin hallussa on omia B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta
hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Osakkeiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 6,99% ja kaikista äänistä 3,34%. Osakkeiden hankintameno on
konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.

Yhtiökokous päätti 17.4.2015, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia
omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia
osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään
yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa
erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat valtuutukset ovat voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2016
saakka.

HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa



lisää tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.com.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä on yksi Honkarakenteen merkittävimmistä liiketoiminta-alueista. Ukrainan
kriisi, öljyn hinnan kehitys ja voimakkaat valuuttakurssivaihtelut aiheuttavat
tällä hetkellä epävakautta Venäjän markkinoilla. Tällä voi olla merkittäviä
vaikutuksia myös Honkarakenteen liiketoimintaan.

Taseessa olevien erien arvostus perustuu johdon tämän hetken arvioihin. Mikäli
näihin arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaikutuksia yhtiön
tulokseen.

Rahoitusmarkkinoilla on tällä hetkellä aiempaa vaikeampaa saada rahoitusta.

RAPORTOINTI

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita lausumia, jotka perustuvat
tällä hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon
tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, että
tulevaisuuteen suuntautuneet oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei
ole siitä, että kyseiset oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen.
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä.  Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014
tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2015 voimaan tulleet uudistetut standardit ja
tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Luvut
ovat tilintarkastamattomia.

NÄKYMÄT VUODELLE 2015

Honkarakenne toistaa aiemman näkemyksensä, jonka mukaan liikevaihto saattaa
laskea vuonna 2015 edellisvuodesta. Tuloksen ennen kertaeriä ja veroja
arvioidaan paranevan konsernin käynnistämän kehitysohjelman ansiosta.

 

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. 040 542 0254,
marko.saarelainen@honka.com

tai

talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com

 

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com.
Vuoden 2015 seuraava osavuosikatsaus julkaistaan 29.10.2015.

 

 

JAKELU



NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      

Tilintarkastamaton
4-6

/2015
4-6

/2014
1-6

/2015
1-6

/2014
1-12

/2014

Milj. euroa      
      
Liikevaihto 11,8 11,7 17,6 20,5 45,5

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

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

0,1 -0,0 0,7 -0,6 -2,1

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö

-7,6 -8,5 -11,8 -13,9 -29,2

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut

-1,8 -2,2 -4,0 -4,3 -8,3

Poistot -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 -2,2

Arvonalentumiset -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0

Liiketoiminnan muut kulut -1,3 -1,8 -2,6 -3,5 -6,4

Liikevoitto/-tappio 0,7 -1,2 -1,0 -2,5 -2,2

Rahoitustuotot 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Rahoituskulut -0,1 -0,1 -0,6 -0,2 -0,5

Voitto/tappio ennen veroja 0,6 -1,3 -1,4 -2,6 -2,5

Tuloverot 0,0 0,2 0,4 0,6 0,6

Katsauskauden voitto/tappio 0,6 -1,1 -1,0 -2,1 -1,9

      
Muut laajan tuloksen erät:      
Muuntoerot -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,0

Katsauskauden laaja tulos
yhteensä

0,5 -1,0 -0,9 -2,0 -2,0

      
Katsauskauden tuloksen
jakautuminen

     

  Emoyhtiön omistajille 0,6 -1,1 -1,0 -2,1 -1,9

  Määräysvallattomille 
  omistajille

0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0

 0,6 -1,1 -1,0 -2,1 -1,9

Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen

     

  Emoyhtiön omistajille 0,5 -1,0 -0,9 -2,0 -2,0

  Määräysvallattomille 
  omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0



 0,5 -1,0 -0,9 -2,0 -2,0

Emoyrityksen omistajille
kuuluvasta katsauskauden
tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos:

     

laimentamaton osakekohtainen
tulos (euroa)

0,12 -0,22 -0,21 -0,43 -0,40

laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos
(euroa)

0,12 -0,22 -0,21 -0,43 -0,40

Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa A-sarja ja B-sarja, joilla on erilainen oikeus
osinkoon. B-sarjan osakkeille maksetaan jaettavasta voitosta päältäpäin 0,20
euroa ja sen jälkeen maksetaan A-sarja osakkeille samoin 0,20 euroa, jonka
jälkeen jäljellä oleva voitto jaetaan tasan kaikkien osakkeiden
kesken.                    

 
KONSERNITASE 
 
Tilintarkastamaton

30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Milj. Euroa    

    

Varat    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13,5 15,6 14,5

Liikearvo 0,1 0,1 0,1

Muut aineettomat hyödykkeet 0,3 0,5 0,3

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,2 0,3 0,3

Saamiset 0,2 0,2 0,2

Laskennalliset verosaamiset 2,5 2,0 2,1

 16,9 18,8 17,5

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 5,7 6,5 4,9

Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,7 4,6 4,5

Tilikauden verotettavaan tuloon
perustuvat verosaamiset

0,2 0,1 0,0

Rahavarat 0,9 1,2 1,0

 13,3 12,4 10,4

Varat yhteensä 30,2 31,1 27,9

    

Oma pääoma ja velat 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

    

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma

   

Osakepääoma 9,9 9,9 9,9



Ylikurssirahasto 0,5 0,5 0,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6,5 6,5 6,5

Omat osakkeet -1,4 -1,4 -1,4

Muuntoerot -0,1 -0,1 -0,2

Kertyneet voittovarat -7,7 -6,8 -6,6

 7,8 8,7 8,7

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,2 0,2

Oma pääoma yhteensä 8,0 8,9 8,9

    

Pitkäaikaiset velat    

Varaukset 0,3 0,5 0,3

Rahoitusvelat 8,6 6,2 7,4

 8,9 6,8 7,7

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat ja muut velat 11,4 13,6 8,8

Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat
verovelat

0,2 0,1 0,0

Varaukset 0,7 0,2 0,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1,0 1,6 1,8

 13,3 15,5 11,3

Velat yhteensä 22,2 22,2 19,0

Oma pääoma ja velat yhteensä 30,2 31,1 27,9

 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
lyhennetty
 
Tilintarkastamaton 

 

 
 
1000 eur

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 a) b) c) d) e) f) Yht. g)
Oma

pääoma
yht.

Oma pääoma
1.1.2014

9898 520 6444 -197 -1382 -4710 10573 211 10784

Tilikauden tulos      -2076 -2076 1 -2075

Muuntoero    69   69  69

Osakeanti   90    90  90

Johdon kannuste-
järjestelmä

     10 10  10

Oma pääoma
30.6.2014

9898 520 6534 -129 -1382 -6778 8665 212 8877

 
 
1000 eur

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Oma



 a) b) c) d) e) f) Yht. g) pääoma
yht.

Oma pääoma
1.1.2015

9898 520 6534 -215 -1382 -6638 8716 204 8920

Tilikauden tulos      -1025 -1025 0 -1025

Muuntoero    108   108  108

Johdon kannuste-
järjestelmä

     -17 -17  -17

Oma pääoma
30.6.2015

9898 520 6534 -107 -1382 -7679 7781 205 7986

            

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

d) Muuntoerot

e) Omat osakkeet

f) Kertyneet voittovarat

g) Määräysvallattomien omistajien osuus

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
lyhennetty
 
Tilintarkastamaton

1.1.-
30.6.2015

1.1.-
30.6.2014

1.1.-
31.12.2014

Milj. euroa    
 
Liiketoiminnasta

-0,5 1,0 -0,8

Investoinneista, netto -0,1 -1,5 -1,3

Rahoituksesta yhteensä 0,4 -1,6 -0,2

   Osakeannista saadut maksut 0,0 0,1 0,1

   Lainojen nostot 0,5 3,0 3,0

   Lainojen takaisinmaksut -0,0 -4,6 -3,1

   Muut rahoituserät -0,0 -0,1 -0,1

    
Rahavarojen muutos -0,1 -2,1 -2,3

Rahavarat tilikauden alussa 1,0 3,2 3,2

Rahavarat tilikauden lopussa 0,9 1,2 1,0

 

KATSAUKSEN LIITETIEDOT                                             

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -standardia noudattaen.
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä.  Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2014



tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2015 voimaan tulleet uudistetut standardit ja
tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Luvut
ovat tilintarkastamattomia.

htiön ylimmän johdon vuonna 2010 perustama ja omistama Honka Management Oy on
yhdistelty konsernitilinpäätökseen sen ja Honkarakenne Oyj:n välillä
solmittujen osakassopimusehtojen johdosta.

Honkarakenteella on kolme maantieteellistä toimintasegmenttiä, jotka on
yhdistelty yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Maantieteellisesti myynti
jakautuu seuraavasti: Finland & Baltics, Russia & CIS ja Global Markets. Johdon
sisäinen raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä
täsmäytyksiä ei esitetä.

 

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  
Tilintarkastamaton Aineelliset

Milj. euroa hyödykkeet

  
Hankintameno 1.1.2015 65,9

Muuntoerot (+/-) 0,0

Lisäykset 0,0

Vähennykset -0,1

Hankintameno 30.6.2015 65,8

  
Kertyneet poistot 1.1.2015 -51,4

Muuntoerot (+/-) -0,0

Vähennysten ja siirtojen kertyneet
poistot

0,1

Tilikauden poisto -1,0

Kertyneet poistot 30.6.2015 -52,3

  
Kirjanpitoarvo 1.1.2015 14,5

Kirjanpitoarvo 30.6.2015 13,5

 

Omat osakkeet

Honkarakenne ei ole ostanut katsauskaudella omia osakkeita. Katsauskauden
lopussa konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan osakkeita 364.385
kappaletta hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Näiden osakkeiden osuus
yhtiön kaikista osakkeista on 6,99 % ja kaikista äänistä 3,34 %.

 

Konsernin vastuusitoumukset    
    
Tilintarkastamaton 30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014

Milj. euroa    
Omista veloista    



- Kiinnitykset 25,7 25,7 25,7

- Muut takaukset 1,8 2,2 2,1

Vuokravastuut 0,3 0,5 0,4

Leasing-vastuut 0,3 0,2 0,4

Johdannaissopimukset 0,3 0,4 0,3

Valuuttatermiinien
nimellisarvot

0,9 0,9 1,7

 

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön
johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten osakassopimuksen
piiriin kuuluvista henkilöistä ja heidän määräysvaltayhtiöistään. Lähipiiriin
kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön
johtoryhmästä. Tavaroiden ja palveluiden hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien
kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

Katsauskaudella on tehty tavanomaisia liiketoimia lähipiiriin kuuluvien kanssa
seuraavasti: lähipiirille on myyty 176 tuhannella eurolla ja lähipiiriltä on
ostettu 282 tuhannella eurolla tavaroita ja palveluita. Yhtiön ylimmän johdon
omistamalla Honka Management Oy:llä on vuosina 2010 ja 2011 myönnetty yhteensä
0,9 miljoonan euron pitkäaikainen laina Honkarakenne Oyj:ltä, tästä lainasta on
emoyhtiössä tehty vuonna 2014 arvonalennuskirjaus suuruudeltaan 364 tuhatta
euroa.

 

Konsernin tunnusluvut     

  1-6/ 1-6/ 1-12

Tilintarkastamaton  2015 2014 2014

     
Tulos/osake euro -0,21 -0,43 -0,40

     
Oman pääoman tuotto % -12 -21 -20

     
Omavaraisuusaste % 31 35 37

     
Oma pääoma/ osake euro 1,61 1,79 1,80

     
Nettorahoitusvelat MEUR 8,8 6,6 8,2

     
Nettovelkaantumisaste % 110 74 92

     
Bruttoinvestoinnit MEUR 0,0 1,0 0,9

 
%
liikevaihdosta

0 5 2

     
Tilauskanta MEUR 17,3 19,6 12,5

     



Henkilöstön määrä
keskimäärin

Toimihenkilöt 77 97 90

 Työntekijät 67 73 71

 Yhteensä 143 170 161

     
Henkilöstö
keskimäärin
henkilötyövuosina

Toimihenkilöt 65 85 81

 Työntekijät 45 73 66

 Yhteensä 110 158 146

     
Osakkeiden oikaistu
lukumäärä (’000)

Katsauskauden
lopussa

4847 4847 4847

 
Keskimääräinen
tilikaudella

4847 4838 4840

 

Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
 Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto / tappio  
Tulos/osake: -------------------------------------------  

 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
keskimäärin

 

   
 Voitto / tappio ennen veroja – verot  
Oman pääoman tuotto-%: ------------------------------------------- x 100

 Oma pääoma yhteensä, keskiarvo  
   
 Oma pääoma yhteensä  
Omavaraisuusaste, %: ------------------------------------------- x 100

 Taseen loppusumma - saadut ennakot  
   
Nettorahoitusvelat: Rahoitusvelat – rahavarat  
   
 Rahoitusvelat – rahavarat  
Nettovelkaantumisaste, ------------------------------------------- x 100

% (gearing): Oma pääoma yhteensä  
   
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Oma pääoma/osake: -------------------------------------------  

 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
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