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YHTEENVETO

Vuoden 2013 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 4 %, mutta tulos ennen veroja
jäi kuitenkin vielä negatiiviseksi. Vuoden viimeisellä neljänneksen
liikevaihto kasvoi 23 % edellisen vuoden vastaavasta ajasta ja konsernin
tilauskanta oli 14 % korkeammalla tasolla kuin viime vuonna.

Syys-joulukuu 2013

Honkarakenne-konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 17,0
miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa vuonna 2012), kasvua edellisen vuoden
vastaavaan jaksoon 23 %
Liikevoitto/-tappio oli 0,1 miljoonaa euroa (-3,0). Liikevoitto/-tappio
ilman kertaeriä oli 0,7 miljoonaa euroa (0,5)
Tappio ennen veroja oli –0,1 miljoonaa euroa (-2,8)
Osakekohtainen tulos oli –0,07 euroa (-0,66)

Vuosi 2013

Honkarakenne-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 48,3 miljoonaa euroa
(46,2), kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 4 %
Liiketappio oli -1,7 miljoonaa euroa (-4,3). Liiketappio ilman
kertaeriä oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,8),
Tappio ennen veroja oli -1,7 miljoonaa euroa (-4,4)
Osakekohtainen tulos oli -0,32 euroa (-0,90)

Vuoden viimeisellä neljänneksellä päätettyjen yhteistoimintaneuvottelujen ja
tehostamistoimenpiteiden lopputuloksena tilikaudelle 2013 kirjattiin 0,6
miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

Vuonna 2014 Honkarakenne odottaa liikevaihdon kasvavan ja tuloksen ennen
kertaeriä ja veroja olevan positiivinen, koska tilauskanta on edellisvuotta
korkeammalla tasolla ja yhtiö on toteuttanut merkittäviä
tehostamistoimenpiteitä vuoden 2013 aikana.
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2013 2012 2013 2012  %

      
Liikevaihto, MEUR 17,0 13,9 48,3 46,2 4

Liikevoitto/-tappio, MEUR 0,1 -3,0 -1,7 -4,3  
Liikevoitto/-tappio ilman
kertaeriä, MEUR

0,7 0,5 -1,1 -0,8  

Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -0,1 -2,8 -1,7 -4,4  
Henkilöstön määrä keskimäärin   213 257  
Henkilöstön määrä
henkilötyövuosina keskimäärin

  185 198  

Tulos/osake, euroa -0,07 -0,66 -0,32 -0,90  
Omavaraisuusaste, %   38 47  
Oman pääoman tuotto, %   -13 -28  
Oma pääoma/osake, euroa   2,20 2,69  
Nettovelkaantumisaste, %   57 11  

 

Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen tilinpäätöstiedotteen
yhteydessä:

”Markkinaympäristö jatkui asunto- ja vapaa-ajanrakentamisessa haasteellisena
yksittäisillä päämarkkinoillamme Suomessa ja Venäjällä. Venäjän talouskasvu
hiipui ja kuluttajien ostopäätökset venyivät. Tästä huolimatta myyntimme
pysyi edellisvuoden tasolla Venäjällä, mutta laski IVY-maissa. Suomessa
loma-asuntojen ja omakotitalojen rakentaminen laski edellisvuoteen
verrattuna -7,5 %, näissä vaikeissa olosuhteissa pystyimme kuitenkin
kasvattamaan myyntiämme ja edelleen markkinaosuuttamme. Koko vuoden 2013
liikevaihdon kasvua +4 % voi pitää tyydyttävänä, kun ottaa huomioon
markkinoilla vallinneen epävarman taloustilanteen, asuntokaupan hidastumisen
ja rakentamisen vähenemisen.

Vuosi 2013 oli merkittävä muutoksen vuosi. Olimme edellisen vuoden
loppupuolella muuttaneet liiketoiminnan ohjausmallia kolmeen liiketoiminta-
alueeseen, jolla parannettiin toiminnan läpinäkyvyyttä ja haettiin
markkinalähtöisempää toimintamallia. Tämän seurauksena voikin pitää
ilahduttavana, että vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23 %
edellisvuotta korkeammalla tasolla ja lisäksi konsernin tilauskanta oli 14 %
edellisvuotta korkeammalla tasolla. Tämä antaa meille hyvät kasvun eväät
vuodelle 2014.

Toinen merkittävä muutos oli toiminnan ja erityisesti tuotannollisen
toiminnan keskittäminen Karstulaan. Samalla investoimme myös tuotantoa
tehostaviin laitteisiin, joilla tuotannon tehokkuutta tullaan parantamaan.
Lisäksi panostimme voimakkaasti tuote- ja mallistokehitykseen, jolla
pyritään luomaan lisäarvoa asiakkaille ja sitä kautta kasvua yhtiölle.

Vuoden 2014 kasvun kannalta teimme loka-joulukuussa merkittävää
valmistelutyötä ollaksemme valmiita lanseeraamaan Kiinan markkinan vuoden
2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Kiinaan perustettiin edustusto ja lisäksi
solmimme jälleenmyyntisopimukset ennakkoarvioidemme mukaan erinomaisen
jälleenmyyjäverkoston kanssa. Odotan merkittävää liikevaihdon kasvua
Kiinasta tulevina vuosina.

Vuoden loppupuolella kävimme läpi yhteistoimintaneuvottelut, joiden



Vuoden loppupuolella kävimme läpi yhteistoimintaneuvottelut, joiden
lopputuloksena päätettiin tehostamistoimenpiteistä, joiden perusteella
vähennetään 24 toimihenkilöä tai ylempää toimihenkilöä, vähennyksistä 2
toteutetaan eläkejärjestelyillä ja 1 mahdollisella ulkoistamisella. Uskon,
että tämän ja aiemmin tehdyn toiminnan Karstulaan keskittämispäätöksen myötä
Honkarakenne on nyt aivan uuden tyyppisen tehokkuuden kynnyksellä.

Kun ottaa huomioon liiketoiminnan kasvun vuoden 2013 viimeisellä
neljänneksellä, kasvaneen tilauskannan, toteutetut tehostamistoimenpiteet ja
tulevaisuuden mahdollisuudet Kiinassa, niin voin pitää lähtökohtia vuodelle
2014 vähintäänkin tyydyttävinä.”

LIIKEVAIHTO

Honkarakenne-konsernin vuoden 2013 liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 48,3
miljoonaan euroon (46,2).

Konsernin vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 23
prosenttia 17,0 miljoonaan euroon (13,9).

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma:

MYYNNIN KEHITYS       
 
Liikevaihdon
jakauma, %

1-12
/2013

1-12
/2012     

Finland & Baltics 42 % 41 %     
Russia & CIS 27 % 32 %     
Global Markets 31 % 27 %     
Yhteensä 100 % 100 %     
       
Liikevaihto, milj.
euroa

10-12
/2013

10-12
/2012

% muutos
1-12

/2013
1-12

/2012
% muutos

Finland & Baltics 5,0 4,1 24 20,3 19,0 6

Russia & CIS 5,0 6,7 -26 12,8 14,7 -13

Global Markets 7,1 3,1 129 15,2 12,5 21

Yhteensä 17,0 13,9 23 48,3 46,2 4

Finland & Baltics sisältää seuraavat maat: Suomi, Latvia, Liettua ja Viro.
Se sisältää myös aikaisemmin erikseen raportoidun Prosessijätteen myynnin
kierrätykseen.

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

Global Markets sisältää muut kuin edellä mainitut maat.

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 18,1 miljoonaa euroa. Edellisenä
vuonna vastaavaan aikaan se oli 15,9 miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Liiketappio vuodelta 2013 oli -1,7 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa) ja
tulos ennen veroja oli -1,7 miljoonaa euroa (-4,4 milj. euroa). Tulokseen
sisältyy henkilöstön vähennyksiin ja tehostustoimenpiteisiin liittyvä 0,6
miljoonan euron varaus.



miljoonan euron varaus.

Liiketappio ilman kertaeriä tammi-joulukuulta oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,8
milj. euroa). Edellisvuoteen verrattuna liiketuloksen muutokseen ilman
kertaeriä vaikutti erityisesti Suomen markkinan alentunut hintataso sekä
markkina-aluekohtaisen myynnin jakauman muutos.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema oli tyydyttävä katsauskauden lopussa.
Rahoitustilanne heikensi tehdyt käyttöomaisuusinvestoinnit Karstulan
tuotannon tehostamiseen. Lisäksi varastoarvoja kasvatti se, että Alajärvellä
ollut hirsiaihioiden liimauslinjaa lähdettiin juuri ennen joulukuun loppua
siirtämään Karstulaan. Siirron takia aihioiden tekoon aiheutuu tuotannon
keskeytys ja aihioita pyrittiin ajamaan keskeytyksen aikana tarvittava määrä
varastoon.

Konsernin omavaraisuusaste oli 38 % (47 %) ja nettorahoitusvelat 6,1
miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Rahoitusveloista 3,4 (2,0) miljoonaan
euroon liittyy 30 %:n omavaraisuusasteen kovenanttiehto. Konsernin likvidien
varojen määrä oli 3,2 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Tämän lisäksi
konsernilla on 8,0 (8,0) miljoonan euron shekkitililimiitti, josta
katsauskauden lopussa oli käytössä 5,6 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa).
Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 57 % (11 %).

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 3,7 miljoonaa euroa (0,9 milj.
euroa), samaan aikaan konsernin poistot olivat 2,5 miljoonaa euroa (4,8
milj. euroa). Vertailuvuoden luku sisältää kertaluonteisia käyttöomaisuuden
alaskirjauksia 1,8 miljoonaa euroa.

TUOTTEET JA MARKKINOINTI

Finland & Baltics liiketoiminta-alueella jatkettiin vuoden aikana
panostuksia omakotitalomyynnin kasvattamiseksi. Merkittävimpänä
markkinointitoimenpiteenä oli osallistuminen Hyvinkään asuntomessuille.
Honkarakenne toi asuntomessuille painumattomasta hirrestä valmistetun
ulkoapäin rapatun hirsitalon. Asuntomessuilla Honkarakenne toi esiin
nykyaikaisen hirsirakentamisen monipuolisuutta. Hirren mukanaan tuomat talon
hyvä sisäilma ja hengittävyys on mahdollista toteuttaa myös kivitalokaava-
alueella.

Toinen merkittävä toimenpide oli Mainio–tuotemerkin myyntitoimenpiteet S-

ryhmän Terra-myymälöissä. Mainio-tuotemerkillä pyritään kasvattamaan
Honkarakenteen markkinaosuutta niiden asiakkaiden osalta, jotka arvostavat
laatua, mutta haluavat saada lomakotinsa mahdollisimman edullisin
kustannuksin.

Neljännellä vuosineljänneksellä uudistettiin myyntiverkostoa ja myymälöitä
entistä tehokkaammiksi. Vuoden 2014 mallistoja viimeisteltiin neljännellä
vuosineljänneksellä.

Suomessa loma-asuntojen ja omakotitalojen rakentaminen laski edellisvuoteen
verrattuna -7,5%, näissä vaikeissa olosuhteissa pystyimme kuitenkin
kasvattamaan myyntiämme ja edelleen markkinaosuuttamme.

Russia & CIS –liiketoiminta-alueella keskityttiin Venäjällä yhdessä
paikallisen maahantuojan kanssa kehittämään uusia aluerakentamiskohteita.
Venäjän osalta rakentaminen suuntautuu entistä enemmän



Venäjän osalta rakentaminen suuntautuu entistä enemmän
aluerakentamiskohteisiin, joissa yhdelle alueelle tulee useita
Honkarakenteen toimittamia kohteita. Lisäksi Venäjällä aloitettiin
systemaattisempi myynti myös muissa merkittävissä kaupungeissa kuin
Pietarissa ja Moskovassa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tehtiin
toimenpiteitä uuden aluerakentamiskohteen aloittamiseksi Tverin lähistölle
noin 200 kilometriä Moskovasta. Venäjän talouskasvu hiipui ja kuluttajien
ostopäätökset venyivät. Tästä huolimatta myyntimme pysyi edellisvuoden
tasolla Venäjällä, mutta laski IVY-maissa.

Global Markets –liiketoiminta-alueella Japanin jenimääräinen myynti kehittyi
erinomaisesti. Jenin merkittävä heikentyminen vuoden 2013 aikana aiheutti
kuitenkin sen, että euromääräinen liikevaihdon kasvu jäi maltillisemmaksi.
Projektimyynnin liikevaihto kehittyi myös hyvin. Ilman projektikauppoja
tarkasteltuna Euroopan alueen myynti ei ollut tyydyttävää. Kustannuksia
sopeutettiin Euroopan alueella alempaan liikevaihtoon vuoden 2013 aikana.

Merkittävimpänä tulevaisuuden tuottopotentiaalia sisältävänä toimenpiteenä
oli vuonna 2014 lanseerattavan uuden markkina-alueen, Kiinan, valmistelu.
Kiinaan avattiin edustusto vuoden viimeisellä neljänneksellä ja samoin
jälleenmyyjävalinnat saatiin tehtyä vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Ensimmäiset merkit Kiinan markkinan liikevaihtopotentiaalista ovat erittäin
lupaavia ja odotamme Kiinasta merkittävää liikevaihdon ja kannattavuuden
aluetta tulevina vuosina.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tutkimus ja kehitystoiminnassa keskityttiin luomaan uusia ratkaisuja Suomen
omakotimarkkinaan, joista osa on tarkoitus lanseerata vuoden 2014 aikana.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä tutkimus- ja kehitystoiminnassa
aloitettiin Kiinan markkinan myynnin valmistelu ja Kiinan erityispiirteiden
huomioiminen Honkarakenteen hirsitalojen myynnissä.

Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-joulukuussa 0,4 miljoonaa
euroa (0,4), mikä vastasi 0,8 % liikevaihdosta (0,9 %). Konserni ei ole
tilikaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina mitattuna oli
vuoden aikana yhteensä 185 (198) henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan oli 13 henkilöä.

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 213 (257) henkilöä vuoden aikana.
Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 178 (248) henkilöä.

Marras-joulukuussa konserni kävi Suomessa yt-neuvottelut, joiden perusteella
yhtiö päätti tehostamistoimenpiteistä, joiden perusteella vähennetään 24
toimihenkilöä tai ylempää toimihenkilöä, vähennyksistä 2 toteutetaan
eläkejärjestelyillä ja 1 mahdollisella ulkoistamisella. Lisäksi yhtiö sopi
maksimissaan 90 päivän määräaikaisista lomautuksista vuoden 2014 syyskuun
loppuun saakka koko kotimaan henkilöstön osalta. 

JOHTO

Tammikuussa Peter Morinov nimitettiin johtoryhmän jäseneksi vetämään Russia
& CIS aluetta.

Huhtikuussa suunnittelu, konsernimarkkinointi ja tuotekehitys organisoitiin



Huhtikuussa suunnittelu, konsernimarkkinointi ja tuotekehitys organisoitiin
uudelleen siirtämällä osa suunnittelutoiminnoista operations-yksikköön.
Samalla vahvistettiin erityisesti designin painoarvoa nimittämällä
arkkitehti ja oikeustieteen maisteri Tanja Rytkönen-Romppanen Honkarakenteen
designjohtajaksi vastuualueenaan design, kehitys ja markkinointi.
Johtoryhmän jäsen Sanna Wester ei jatkanut Honkarakenteen palveluksessa
huhtikuun jälkeen.

Joulukuussa organisaatiota muutettiin yt-neuvottelujen lopputuloksena siten,
että Honkarakenne pystyy sopeuttamaan toimintaansa erityisesti
toimihenkilöiden osalta tehokkaammaksi. Operations-yksikön johtaja Reijo
Virtanen ei jatkanut Honkarakenteen palveluksessa joulukuun jälkeen.
Toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen vastaa toistaiseksi suoraan myös
operations-yksikön johtamisesta.

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.

Tilikaudella 2013 osakkeita on allokoitu 10.484 kappaletta. Näistä
allokoiduista osakkeista on kirjattu työsuhde-etuuksista aiheutuviin
kuluihin 31 tuhatta euroa, tuloverojen vähennykseksi ja laskennallisiin
verosaamisiin 3 tuhatta euroa ja voittovaroihin 11 tuhatta euroa.

HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA
TILINTARKASTAJAT
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin yhtiön pääkonttorissa
Tuusulassa 5.4.2013. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vuodelta 2012. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012
ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti, että vapaan pääoman rahastosta jaetaan
pääoman palautusta 0,08 euroa osakkeelta.

Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Anders Adlercreutz, Lasse Kurkilahti,
Teijo Pankko, Marko Saarelainen ja Mauri Saarelainen. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse
Kurkilahti. Mauri Saarelainen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Hallitus päätti, ettei se perusta keskuudestaan valiokuntia.

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

HONKARAKENNE OYJ:N OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Honkarakenne Oyj 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
osakepääomasta on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %. Osakkeiden hankintameno
on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa.



Yhtiökokous päätti 5.4.2013, 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 400.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet,
jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Nämä molemmat
valtuutukset ovat voimassa 25.3.2014 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.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 18,1 miljoonaa euroa. Edellisenä
vuonna vastaavaan aikaan se oli 15,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen
on 14 %. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on
seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai
rakennuslupaehto.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Konsernilla on yksi merkittävä myyntisaamisten luottoriskikeskittymä koskien
yhden jälleenmyyjän avointa myyntisaamissaldoa, johon ei ole tehty

luottotappiovarausta. Kyseisen jälleenmyyjän kanssa tehtyihin uusiin
kauppoihin on saatu suoritukset ja tehtyä maksusuunnitelmaa on noudatettu.
Toimitukset kyseiselle jälleenmyyjälle ovat jatkuneet eikä avoimessa
myyntisaamissaldossa ole tapahtunut riskien lisääntymistä.

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

Rahoitusmarkkinoilla on tällä hetkellä aiempaa vaikeampaa saada
lisärahoitusta. Mikäli Honkarakenne ei pysty ylläpitämään myyntikatetasojaan
saattaa tämä aiheuttaa rahoitusriskin Honkarakenteelle.

RAPORTOINTI

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

Tilinpäätökseen vuodelta 2013 Honkarakenne on muuttanut seuraavia
kirjauskäytäntöjä: myynnin provisiot esitetään laajan tuloslaskelman
aineiden ja tarvikkeiden käytössä (aikaisemmin laajan tuloslaskelman
liiketoiminnan muissa kuluissa), sellaisten myytävissä olevien
rahoitusvarojen luovutusvoitot ja –tappiot, joista ei ole tehty käyvän arvon
muutoksia, esitetään laajan tuloslaskelman rahoituserissä (aikaisemmin
laajan tuloslaskelman muissa liiketoiminnan tuotoissa tai kuluissa),



laajan tuloslaskelman muissa liiketoiminnan tuotoissa tai kuluissa),
aktivoidut myyntiprovisiot laskuttamattomista tilauksista esitetään taseen
siirtosaamisissa (aikaisemmin taseen muissa saamisissa) ja
arvonlisäverovelka tai –saaminen esitetään taseessa muissa veloissa tai
saamisissa (aikaisemmin siirtoveloissa tai –saamisissa). Vertailulukuja on
korjattu vastaavasti.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa
noudattanut yllä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2012 kuitenkin siten, että
Honkarakenne on soveltanut vuonna 2013 käyttöön otettavia uusia tai
muutettuja standardeja ja tulkintoja. 1.1.2013 voimaan tulleet uudistetut
standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin
lukuihin.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tammikuussa hallitus päätti valtuutuksensa perusteella henkilöstölle
suunnatusta osakeannista, jossa yhtiön Suomessa työskentelevän henkilöstön
merkittäväksi tarjotaan enintään 150.000 yhtiön uutta B-sarjan osaketta.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2013 oli 1,3 miljoonaa euroa, josta

jakokelpoisten varojen osuus oli 0,4 miljoonaa euroa. Voitonjakokelpoisia
varoja ei ole. Tilikauden tappio emoyhtiössä on –2,0 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2014

Vuonna 2014 Honkarakenne odottaa liikevaihdon kasvavan ja tuloksen ennen
kertaeriä ja veroja olevan positiivinen, koska tilauskanta on edellisvuotta
korkeammalla tasolla ja yhtiö on toteuttanut merkittäviä
tehostamistoimenpiteitä vuoden 2013 aikana.

YHTIÖKOKOUS

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 4.4.2014 klo
14.00 yhtiön pääkonttorilla Tuusulassa.

HONKARAKENNE OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen, puh. 050 542 5884,
mikko.kilpelainen@honka.com

tai

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



 

Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com.

Honkarakenne julkaisee viimeistään viikolla 11 yhtiön verkkosivuilla
www.honka.com hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta
2013 sekä erillisen selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
(Corporate Governance Statement). Vuoden 2014 osavuosikatsaukset julkaistaan
8.5.2014, 7.8.2014 ja 30.10.2014.
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NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Finanssivalvonta

www.honka.com

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
    

Tilintarkastamaton
10-12
/2013

10-12
/2012

1-12
/2013

1-12
/2012

Milj. euroa     
     
Liikevaihto 17,0 13,9 48,3 46,2

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,1 0,4 0,7

Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos

-1,0 -0,7 0,9 -0,2

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 0,0 0,0

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö

-10,0 -7,0 -30,9 -26,6

Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut

-3,6 -4,6 -10,9 -12,4

Poistot -0,6 -0,7 -2,5 -3,0

Arvonalentumiset -0,0 -1,8 -0,0 -1,8

Liiketoiminnan muut kulut -1,9 -2,3 -6,9 -7,3

Liikevoitto/-tappio 0,1 -3,0 -1,7 -4,3

Rahoitustuotot 0,3 0,5 0,8 0,6

Rahoituskulut -0,5 -0,3 -0,7 -0,7

Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta

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

Voitto/tappio ennen veroja -0,1 -2,8 -1,7 -4,4

Tuloverot -0,3 -0,3 0,1 0,1

Katsauskauden voitto/tappio -0,3 -3,1 -1,5 -4,3

     
Muut laajan tuloksen erät:     



Muut laajan tuloksen erät:     
Muuntoerot -0,2 -0,2 -0,4 -0,2

Katsauskauden laaja tulos
yhteensä

-0,5 -3,4 -2,0 -4,6

     
Jakautuminen     
  Emoyhtiön omistajille -0,5 -3,4 -2,0 -4,6

  Määräysvallattomille 
  omistajille

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

 -0,5 -3,4 -2,0 -4,6

     
Emoyrityksen omistajille
kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
 

    

laimentamaton osakekohtainen
tulos (euroa)

-0,07 -0,66 -0,32 -0,90

laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen tulos
(euroa)

-0,07 -0,66 -0,32 -0,90

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

 
31.12.2013

 
31.12.2012

Milj. euroa   
   
Varat   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15,9 14,6

Liikearvo 0,1 0,1

Muut aineettomat hyödykkeet 0,5 0,6

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,3 0,3

Muut rahoitusvarat 0,0 0,1

Saamiset 0,2 0,3

Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,1

 18,4 17,0

Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus 7,1 6,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,2 5,9

Rahavarat 3,2 4,8

 15,6 17,2

Varat yhteensä 34,0 34,2



Varat yhteensä 34,0 34,2

   
Oma pääoma ja velat 31.12.2013 31.12.2012

   
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma
pääoma

  

Osakepääoma 9,9 9,9

Ylikurssirahasto 0,5 0,5

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 6,4 6,8

Omat osakkeet -1,4 -1,4

Muuntoerot -0,2 0,2

Kertyneet voittovarat -4,7 -3,2

 10,6 12,9

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0,2

Oma pääoma yhteensä 10,8 13,1

   
Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 0,1 0,0

Varaukset 0,5 0,5

Rahoitusvelat 7,5 3,9

 8,1 4,4

Lyhytaikaiset velat   
Ostovelat ja muut velat 12,3 12,6

Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat
verovelat

0,2 0,0

Varaukset 0,9 1,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 1,8 2,4

 15,1 16,7

Velat yhteensä 23,2 21,1

Oma pääoma ja velat yhteensä 34,0 34,2

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
lyhennetty
 
Tilintarkastamaton 

 

1000 eur
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma

pääoma
   

           

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

pääoma
yht.

Oma pääoma
1.1.2012

 
9898 520 5316

 
1896 462 -1382 1151 17861 242 18103

Tilikauden tulos       -4329 -4329 1 -4328



Tilikauden tulos       -4329 -4329 1 -4328

Muuntoero     -238   -238  -238

Pääoman palautus    -384    -384  -384

Määräysvallatto-
mien osuuden
hankkiminen

        -35 -35

Siirto erien
välillä

  -5316 5316       

Oma pääoma

31.12.2012 9898 520 0 6828 224 -1382 -3178 12909 209 13117

           

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

pääoma
yht.

Oma pääoma
1.1.2013

 
9898 520 0

 
6828 224 -1382 -3178 12909 209 13117

Tilikauden tulos       -1546 -1546 1 -1545

Muuntoero     -421   -421  -421

Pääoman palautus    -384    -384  -384

Määräysvallatto-
Johdon
kannustusjärjes-
telmä

      16 16  16

Oma pääoma
31.12.2013

9898 520 0 6444 -197 -1382 -4710 10573 211 10784

            

a) Osakepääoma

b) Ylikurssirahasto

c) Vararahasto

d) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

e) Muuntoerot

f) Omat osakkeet

g) Kertyneet voittovarat

h) Määräysvallattomien omistajien osuus

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
lyhennetty
 
Tilintarkastamaton

1.1.-
31.12.2013

1.1.-
31.12.2012

Milj. euroa   
Liiketoiminnasta -1,2 5,5

Investoinneista, netto -3,0 -0,1



Investoinneista, netto -3,0 -0,1

Rahoitustoiminnasta yhteensä 2,6 -3,1

   Pääoman palautus -0,4 -0,4

   Vieraan pääoman lisäys 5,6 2,1

   Vieraan pääoman vähennys -2,4 -4,6

   Muut rahoituserät -0,2 -0,2

Likvidien varojen muutos -1,6 2,2

Likvidit varat tilikauden alussa 4,8 2,6

Likvidit varat tilikauden lopussa 3,2 4,8

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN
LIITETIEDOT                                                 

Laadintaperiaatteet

Tilinpäätökseen vuodelta 2013 Honkarakenne on muuttanut seuraavia
kirjauskäytäntöjä: myynnin provisiot esitetään laajan tuloslaskelman
aineiden ja tarvikkeiden käytössä (aikaisemmin laajan tuloslaskelman
liiketoiminnan muissa kuluissa), sellaisten myytävissä olevien
rahoitusvarojen luovutusvoitot ja –tappiot, joista ei ole tehty käyvän arvon
muutoksia, esitetään laajan tuloslaskelman rahoituserissä (aikaisemmin
laajan tuloslaskelman muissa liiketoiminnan tuotoissa tai kuluissa),
aktivoidut myyntiprovisiot laskuttamattomista tilauksista esitetään taseen
siirtosaamisissa (aikaisemmin taseen muissa saamisissa) ja
arvonlisäverovelka tai –saaminen esitetään taseessa muissa veloissa tai
saamisissa (aikaisemmin siirtoveloissa tai –saamisissa). Vertailulukuja on
korjattu vastaavasti.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa
noudattanut yllä mainittuja muutoksia lukuun ottamatta samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessään 2012 kuitenkin siten, että
Honkarakenne on soveltanut vuonna 2013 käyttöön otettavia uusia tai
muutettuja standardeja ja tulkintoja. 1.1.2013 voimaan tulleet uudistetut
standardit ja tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin
lukuihin.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhtiön 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.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  



KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  
Tilintarkastamaton Aineelliset hyödykkeet

Milj. euroa  

  
Hankintameno 1.1.2013 63,9

Lisäykset 3,6

Vähennykset -1,8

Hankintameno 31.12.2013 65,7

  
Kertyneet poistot 1.1.2013 -49,4

Vähennysten ja siirtojen kertyneet
poistot

1,8

Tilikauden poisto -2,2

Kertyneet poistot 31.12.2013 -49,8

  
Kirjanpitoarvo 1.1.2013 14,6

Kirjanpitoarvo 31.12.2013 15,9

 

Kertaluonteiset kulut

Vuoden viimeisellä neljänneksellä päätettyjen yhteistoimintaneuvottelujen
lopputuloksena tilikaudelle 2013 kirjattiin henkilöstön vähennyksistä ja
tehostamistoimenpiteistä 0,6 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.

Omat osakkeet

Honkarakenne Oyj 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 osakepääomasta on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %.
Osakkeiden hankintameno on konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään
omaa pääomaa.

 

Konsernin vastuusitoumukset   
   
Tilintarkastamaton 31.12.2013 31.12.2012

Milj. euroa   
 
Omista veloista   

- Kiinnitykset 25,7 25,7

- Muut takaukset 2,3 3,4

   
Vuokravastuut 0,6 0,0

Leasing-vastuut 0,2 0,2

   

Valuuttatermiinien



Valuuttatermiinien
nimellisarvot

1,7 2,9

Johdannaissopimukset 0,4 0,5

 

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä
yhtiön johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään sekä Saarelaisten
osakassopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt ja heidän määräysvaltayhtiönsä.
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 361 tuhannella eurolla ja
lähipiiriltä on ostettu 438 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.

 

Konsernin tunnusluvut    

  1-12 1-12

Tilintarkastamaton  2013 2012

    
Tulos/osake euro -0,32 -0,90

    
Oman pääoman tuotto % -13 -28

    
Omavaraisuusaste % 38 47

    
Oma pääoma/ osake euro 2,20 2,69

    
Nettorahoitusvelat MEUR 6,1 1,5

    
Nettovelkaantumisaste % 57 11

    
Bruttoinvestoinnit MEUR 3,7 0,9

 
%
liikevaihdosta

8 2

    
Tilauskanta MEUR 18,1 15,9

    

Henkilöstö
keskimäärin
henkilötyövuosina

Toimihenkilöt 104 117

 Työntekijät 82 81



 Työntekijät 82 81

 Yhteensä 185 198

    

 

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

 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
keskimäärin

 

   
 Tulos 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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