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Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

HONKARAKENNE OYJ           PÖRSSITIEDOTE 14.2.2002 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

Honkarakenne-konsernin vuoden 2002 liikevaihto oli 86 miljoonaa euroa,
kun se edellisenä vuonna oli 78 miljoonaa euroa. Tappio ennen
satunnaisia eriä ja veroja oli 2,9 miljoonaa euroa (edellisen vuoden
tappio 1,0 MEUR). Liikevaihto kasvoi 7,6 MEUR eli 10 prosenttia
edellisvuodesta. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Honkarakenteen kirjanpidollinen tulos oli edellisvuotta heikompi.
Alkuvuonna suhteellista kannattavuutta pienensi volyymin kasvattaminen
kireässä hintakilpailutilanteessa, loppuvuonna taas volyymin jääminen
pieneksi. Markkinat eivät kasvaneet odotusten mukaan. Muutosohjelmasta
huolimatta kiinteitä kuluja ei onnistuttu pienentämään tarpeeksi
nopeasti ja näin reagoimaan kausi- ja suhdannevaihteluihin.

Syynä huonompaan tulokseen olivat myös raaka-ainekäytön kasvaminen
sekä Saksassa ja Japanissa loppuvuodesta syntyneet myynnin
lisäkustannukset. Lisäksi muut rahoituskulut kasvoivat huomattavasti,
mikä aiheutui pääasiallisesti valuuttakurssien heikkenemisestä sekä
dollarimääräisen tytäryhtiösaamisen arvostamisesta tilinpäätöspäivän
kurssiin.

USA:n ja Honka Holidayn liiketoiminnoista odotettiin kasvua, mutta ne
osoittautuivat pettymyksiksi. Näissä liiketoiminnoissa rakenteita on
jo ryhdytty keventämään.

Myynti kasvoi kovasta kilpailusta huolimatta

Yleinen suhdannetilanne on epävarma. Ennustettua positiivista
käännettä ei ole tullut. Tarjouskannan kasvu osoittaa kuitenkin, että
hirsitaloille on potentiaalista kysyntää. Erityisesti ulkomailla myös
yleiset arvot tukevat puu- ja pientalorakentamista. Honka-konsernin
liikevaihdosta 65 % tulee kansainvälisestä toiminnasta.

Hirsirakennusalan kotimaan toimitukset kasvoivat viime vuonna 6 %;
vienti kasvoi vain prosentin. Hintakilpailu on Suomessa erittäin
kovaa. Alan tilauskanta oli vuodenvaihteessa edellisvuotta suurempi.

Hirsirakennusmarkkinoiden vaatimattomaksi jääneestä kasvusta
huolimatta Honkarakenteen kotimaan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja
kansainvälinen liiketoiminta 11 prosenttia. Kotimaassa Honkarakenteen
markkinaosuus säilyi ennallaan ja viennissä kasvoi. Honkarakenteen
osuus Suomesta viedyistä hirsitaloista oli 40 prosenttia.

Markkinat ovat vetäneet hyvin Japanissa ja Venäjällä. Saksassa kauppa
kävi hyvin erityisesti loppuvuonna. Uuden Family Residence -malliston
lanseeraus onnistui erinomaisesti. Saksan tytäryhtiötä ja
myyntiorganisaatiota kehitettiin vastaamaan kasvavaa toimintaa.

Tilauskanta kasvanut
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Honkarakenteen koko vuoden 2003 tilauskanta oli vuodenvaihteessa 8
prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna.

Tarvetta suuriin tuotannollisiin investointeihin ei ole. Investoinnit
olivat vuonna 2002 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 4,7
MEUR). Investoinnit olivat markkinointi- ja tuotannon
korvausinvestointeja. Honkarakenteen tase on vahva ja omavaraisuusaste
on edelleen hyvä, 42 %.

Kesäkuussa Honkarakenne myi osuutensa ikkunatehtaasta Sevimari Oy:lle
ja merkitsi sen osakepääoman korotuksen. Osakkeista tullut
myyntivoitto on kirjattu satunnaisiin eriin. Honkarakenteen osuus
Sevimari Oy:stä on 15 %.

Omien osakkeiden osto

Honkarakenne Oyj on ostanut katsauskaudella omia osakkeitaan 118 990
kappaletta, kokonaishinnaltaan 478 260 euroa, keskihinta osaketta
kohden 4,02 euroa. Yhtiön hallussa olevat osakkeet edustavat 3,0
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet on kirjattu varoiksi
yhtiön taseeseen.

Tulevaisuuden näkymät

Keskittyminen päämarkkinoille on kasvattanut toimitusten määrää ja
vahvistanut Honkarakenteen markkina-asemaa. Koska markkinoiden
elpyminen näyttää edelleen siirtyvän, Honkarakenne keskittyy tänä
vuonna sisäisen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseen.

Kuluva vuosi tulee olemaan hyvin haasteellinen toimintojen
tehostamisessa ja kannattavuuden parantamisessa. Tilauskannan huippu
ajoittuu vuoden toiselle neljännekselle. Koko vuoden kysynnän määrä on
viimevuotista suurempi, mikä helpottaa tuloksen parantamista
tilikaudella 2003.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mauri Saarelainen, puh 020 575 700, 0400
463 266, mauri.saarelainen@honka.com.

HONKARAKENNE OYJ

Mauri Saarelainen
toimitusjohtaja

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 11.4.
2003 yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa.

Vuosikertomus 2002 postitetaan viikolla 12. Osavuosikatsaus tammi-
maaliskuulta 2003 julkaistaan 14.5.2003.

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE

(MEUR)                                     1-12/02   1-12/01
Tuloslaskelma

Liikevaihto                                  85,6      78,0
Liikevoitto/tappio                           -1,1       0,1
Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja       -2,9      -1,0
Satunnaiset tuotot                            0,3       0,8
Satunnaiset kulut                            -0,0      -0,6
Tulos ennen veroja                           -2,6      -0,9
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Katsauskauden tappio                         -1,9      -1,2

Tase

Pysyvät vastaavat                            33,1      34,4
Vaihtuvat vastaavat
- Vaihto-omaisuus                            18,6      17,5
- Rahoitusomaisuus                           15,9      18,2
Vastaavaa yhteensä                           67,6      70,1

Osakepääoma                                   8,0       8,0
Muu omapääoma                                15,8      17,4
Vähemmistöosuus                               0,0       0,0

Vieras pääoma, pitkäaikainen                 17,2      14,7
Vieras pääoma, lyhytaikainen                 26,5      30,1
Vastattavaa yhteensä                         67,6      70,1

Tunnuslukuja

Tulos/osake, euroa                           -0,6      -0,3
Oma pääoma/osake, euroa                       6,0       6,3
Bruttoinvestoinnit (MEUR)                     3,2       4,7
% liikevaihdosta                              3,8       6,0
Henkilöstö keskimäärin                        472       504
Tilauskanta (MEUR)                           33,4      29,3 *)
*)vertailukelpoinen

Vastuusitoumukset

Omista veloista
- Kiinnitykset                               19,9      19,1
- Pantatut osakkeet                          0,18      0,18
- Muut pantit                                   -      0,17
Muiden puolesta
- Takaukset                                  0,46      0,52
Leasingvastuut                               0,21      0,13
Muut vastuut                                 0,14         -
Valuuttatermiinien nimellisarvot              1,2       4,6
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