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71 %*

RUUKKI GROUP OYJ

RUUKKI GROUP -KONSERNI 14.8.2007 (merkittävimmät konserniyhtiöt)

100 %

90,1 %

69,4 %

20-50 %

METALLITEOLLISUUS

ALUMNI OY

- Pan-Oston Oy (100 %) - Selka-line Oy (100 %) 

MERKITTÄVIMMÄT OSAKKUUSYHTIÖT 

- Arc Technology Oy (37,4 %) 
- Cybersoft Oy (37,5 %) 
- ILP-Group Ltd Oy (33,4 %) 

- Stellatum Oy (34,0 %) 
- Valtimo Components Oyj (24,9 %) 
- Widian Oy (39,6 %) 

TALONRAKENTAMINEN

POHJOLAN DESIGN-TALO OY

- Nivaelement Oy (100%) - RG Design-Talotekniikka Oy (70,1 %) **

HUONEKALULIIKETOIMINTA

INCAP FURNITURE OY

- Hirviset Oy alakonserni (100 %) 
- Incap Furniture Inc (100 %) *

- Koy Jokilaaksojen Kiinteistöt (100 %)

100 %

HOIVAPALVELUT

MIKEVA OY 

- Terveyspalvelut Mendis Oy 
   alakonserni (100 %) 

- Mikon Kuntoutuskodit Oy (100 %) 

100 %

SAHALIIKETOIMINTA

RUUKKI YHTIÖT OY 

- Lappipaneli Oy alakonserni (100 %) 

- Ruukki Wood Oy alakonserni (100 %)

- Tervolan Saha ja Höyläämö Oy  
   alakonserni (91,4 %) ***

- Ruukki Invest Oy alakonserni (100 %)

OPLAX OY

* Ruukki Group -konsernin kokonaisomistus Incap Furniture Oy:ssä on noin 71,0 %, josta Ruukki Group Oyj omistaa 
suoraan noin 11,1 % ja tytäryhtiö Hirviset Group Oy noin 59,9 %. 
** Ruukki Group -konsernin efektiivinen omistusosuus RG Design-Talotekniikka Oy:ssä on noin 63,2%.
*** Tervolan Saha ja Höyläämö Oy:n vähemmistöomistajien osto-option kautta Ruukki Yhtiöt Oy:n omistus voi 
vuoden 2009 lopussa laimentua 80,0 %:n tasolle, jos kaikki ko. optiot toteutettaisiin.
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RUUKKI GROUP KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2007

Toisella vuosineljänneksellä rekisteröityjen •	

investointisopimusten laajennusten mukaisesti Ruukki 

Groupilla on mahdollisuus investoida joko vuotuiselta 

tuotantokapasiteetiltaan 800.000 tonnin kemialliseen 

sellutehtaaseen (BKP, bleached kraft pulp) tai 

vaihtoehtoisesti 300.000 – 500.000 tonnin BCTMP-

tehtaaseen, sekä aiemmin sovitun mukaisesti sahaan. 

Investointisopimuksiin sisältyvää vuosittaista •	

hakkuuoikeutta on sovittu lisättävän 6,0 miljoonaan 

kuutiometriin vuodessa.

Heinolan Sahakoneet Oy:n kanssa on tehty aiesopimus •	

sahalaitoksen pääosien toimittamisesta Kostromaan.

Suunnitellun sahan ja sellutehtaan Manturovossa •	

Kostromassa sijaitsevasta tontista on tehty 

vuokrasopimus.

Tapio Särkkä on nimitetty Kostroman alueella •	

toteutettavien investointien projektijohtajaksi.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2007 olevan •	

nykyisellä liiketoimintarakenteella lähes 200 miljoonaa 

euroa

Konsernin euromääräisen liikevoiton arvioidaan •	

ylittävän tilikauden 2006 liikevoiton ottamatta huomioon 

Kostroman hankkeista aiheutuvia kuluja.

MEUR 1-6/2007 1-6/2006

Liikevaihto 93,0 60,8

Käyttökate (EBITDA) 10,1 7,3

Liikevoitto 5,4 5,4

% liikevaihdosta 5,8 % 8,8 %

Tilauskanta (30.6.) 49,8 39,5

YHTEENVETO

LIIKEVAIHTO- JA LIIKEVOITTOENNUSTE 2007

TALOUDELLINEN KEHITYS

SUUNNITELLUT KOSTROMAN METSÄTEOLLISUUSINVESTOINNIT

Vertailukelpoinen liikevaihto edelliseen vuoteen •	

verrattuna oli noin 21 % korkeampi.

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa jakautui •	

liiketoimintasegmenttien kesken seuraavasti, %-osuus: 

talonrakentaminen 30 % (42 %), sahaliiketoiminta 

31 % (21 %), huonekaluliiketoiminta 26 % (24 %), 

hoivapalvelut 9 % (7 %). 

Liikevaihdosta noin 39 % (22 %) suuntautui vientiin.•	

Vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 6,0 Me. •	

Konsernin emoyhtiö Ruukki Group Oyj toteutti kesä- •	

ja heinäkuussa suunnatun maksullisen osakeannin ja 

siihen liittyvän lisäosakeannin.

Yhtiö keräsi osakeanneilla omaa pääomaa •	

nettomääräisesti 337 miljoonaa euroa.

Osakeannin varat on tarkoitettu käytettäväksi •	

ensisijaisesti suunniteltujen Venäjän Kostroman 

metsäteollisuusinvestointien osittaiseen 

rahoittamiseen.
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TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT GRAAFIT

Hoivapalvelut 9 % 

Huonekalutoiminta 26 % 

Sahaliiketoiminta 31 % 

Rakentaminen 30 % 

Muu toiminta 3 %
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KONSERNIN AVAINLUVUT (miljoonaa euroa)

Yllä olevat ja myöhemmin tässä katsauksessa esitettävät tunnus- tai suhdeluvut on laskettu vastaavalla tavalla kuin yhtiön 

julkistamassa tilikauden 2006 vuosikertomuksessa on esitetty.

Edellä esitettyjen katsauskausien päättyessä Ruukki Group Oyj:llä tai millään tytäryhtiöllä ei ollut hallussaan Ruukki Group 

Oyj:n osakkeita.

Yhtiön rekisteröity osakkeiden määrä 30.6.2007 oli yhteensä 270.234.022 kappaletta. Yhtiön optio-ohjelman I/2005 

maksimaalinen laimennusvaikutus on vastaavalla hetkellä 2.700.000 osaketta. Lisäksi yhtiö on hallituksen päätösten 

mukaisesti laskenut liikkeelle maksuttoman suunnatun annin kautta yhteensä 300.000 uutta osaketta sekä maksullisen 

suunnatun lisäosakeannin kautta yhteensä 19.500.000 uutta osaketta, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin heinäkuussa.

Q2/2007 Q2/2006 2006

6kk / 30.6.2007 6 kk / 30.6.2006 12 kk / 31.12.2006

Liikevaihto 93,0 60,8 125,5

Liikevoitto 5,4 5,4 13,0

% liikevaihdosta 5,8 % 8,8 % 10,4 %

Voitto/tappio ennen veroja 4,8 4,9 12,2

% liikevaihdosta 5,2 % 8,0 % 9,7 %

Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,0 % 15,4 % 19,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,2 % 16,2 % 17,7 %

Omavaraisuusaste, % 81,9 % 43,5 % 60,1 %

Osakekohtainen tulos, EUR 

(laimentamaton)

0,01 0,03 0,07

Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu) 0,01 0,02 0,06

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,30 0,43 0,42

Osakkeiden osakeantioikaistun 

lukumäärän keskiarvo tilikauden aikana, 

laimentamaton (1.000 kpl) 146 165 108 134 118 052

Osakkeiden osakeantioikaistun 

lukumäärän painotettu keskiarvo 

tilikauden aikana, laimennettu, (1.000 kpl) 149 751 129 929 135 996

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 

tilikauden lopussa, (1.000 kpl) 270 534 123 301 135 964
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Tilikauden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen (1.1. – 

31.3.2007) keskeiset tapahtumat on eritelty Ruukki Group 

Oyj:n 15.5.2007 julkistamassa osavuosikatsauksessa, 

joka on saatavilla muun muassa yhtiön internet-sivuilta 

osoitteessa	www.ruukkigroup.fi	.

Kostroman investointisopimusten laajennus

Ruukki Group Oyj tiedotti helmikuussa 2007 sahaa ja 

kemi-mekaanista markkinamassatehdasta (BCTMP, 

bleached chemi thermo mechanical pulp) koskevien 

investointisopimusten rekisteröimisestä Kostroman alueen 

investointiprojektien rekisteriin. Ruukki Group -konserni 

sopi toukokuussa 2007 Kostroman alueen hallinnon 

kanssa BCTMP-tehdasta koskevan investointisopimuksen 

laajentamisesta uudella sopimuksella, joka rekisteröitiin 

Kostroman aluehallinnossa kesäkuun lopussa.

Aikaisemmin helmikuussa 2007 rekisteröidyn 

investointisopimuksen mukaisesti Ruukki Groupilla 

on mahdollisuus investoida vuosituotannoltaan 

300.000 - 500.000 tonnin BCTMP-tehtaaseen. 

Toukokuussa sovitun ja kesäkuussa rekisteröidyn 

investointisopimuksen laajennuksen mukaisesti 

Ruukki Groupilla on mahdollisuus investoida joko 

vuotuiselta tuotantokapasiteetiltaan 800.000 tonnin 

kemialliseen sellutehtaaseen (BKP, bleached kraft pulp) 

tai vaihtoehtoisesti jo aikaisemmin sovittuun BCTMP-

tehtaaseen.

Ruukki Group -konsernin suunnitteleman havusahan ja 

800.000 tonnin BKP-sellutehtaan yhteinen puunkäyttö 

nousee toteutuessaan runsaaseen neljään miljoonaan 

kuutiometriin teollisesti käytettävää puuta vuodessa. 

Tämän mahdollistamiseksi investointisopimuksiin 

sisältyvää vuosittaista hakkuuoikeutta on sovittu 

lisättävän aiemmin sovitusta 2,5 - 3,1 miljoonasta 

kuutiometristä yhteensä 6,0 miljoonaan kuutiometriin 

vuodessa. Kasvanut hakkuuoikeus mahdollistaa jatkossa 

sahatuotannon vuotuisen kapasiteetin lisäämisen selvästi 

yli jo suunnitellun 300.000 kuutiometrin.

BKP-sellutehtaan on suunniteltu tuottavan noin puolet 

pitkäkuituista valkaistua havupuusellua (BSKP, bleached 

softwood kraft pulp) ja noin puolet lyhytkuituista valkaistua 

lehtipuusellua (BHKP, bleached hardwood kraft pulp).

Ruukki Group on teettänyt molemmista vaihtoehtoisista 

tehdasinvestoinnista Pöyry Forest Industry Consulting 

Oy:llä hankekohtaisen tutkimuksen (nk. feasibility study), 

jonka ennakkoarvioiden mukaan BKP-sellutehtaan 

tuotantokustannukset olisivat kilpailukykyisellä tasolla 

verrattuna mm. uusiin Etelä-Amerikassa alhaisilla 

tuotantokustannuksilla toimiviin BKP-sellutehtaisiin.

Tämänhetkisten tietojen ja laskelmien perusteella Ruukki 

Group arvioi BKP-sellutehtaan ja sahan sekä tarvittavien 

hakkuu- ja kuljetuskoneiden kokonaisinvestointien 

olevan yhteensä noin 1,1 miljardia euroa verrattuna 

aiemmin tiedotetun vaihtoehtoisen BCTMP-

tehdasinvestoinnin arvioituihin 0,5 miljardin euron 

kokonaisinvestointeihin. Sellutehtaan lopullinen tekninen 

toteutustapa ja tuotantokapasiteetin määrä vaikuttavat 

merkittävästi kokonaisinvestoinnin määrään.  Mikäli 

sellutehdas toteutetaan BKP-tehtaana, niin investoinnin 

lopulliseen suuruuteen vaikuttaa huomattavasti muun 

muassa erikoisterästen hintojen kehitys investoinnin 

toteutusaikana.

Investointisopimuksen laajentamisen ei oleteta 

merkittävästi muuttavan investointihankkeiden aikataulua. 

Sahan on arvioitu aloittavan tuotantonsa vuoden 

2008 lopussa ja sellutehtaan vuoden 2010 lopussa. 

Sellutehtaan ja sahan suunniteltu sijaintipaikka on 

Manturovon kaupunki Unzha-joen varrella, Kostroman 

alueella, noin 500 km Moskovasta koilliseen.

Investointien lopullinen toteuttaminen riippuu lisäksi 

muun muassa ympäristö- ja muiden viranomaislupien 

saamisesta Venäjällä sekä muista seikoista. Tällä hetkellä 

ei ole vielä varmuutta tällaisten lupien saamisesta tai 

viranomaispäätöksistä.

Venäjän suunniteltuihin investointeihin liittyvien selvitys- 

ja valmistelutöiden ja venäläisten tytäryhtiöiden kuluja 

on kirjattu konsernin katsauskauden 1.1. – 30.6.2007 

tuloslaskelmaan yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa; 

vastaavia kuluja ei vertailukaudella 2006 ollut kuin 

vähäisessä määrin.

Yhtiökokoukset

Huhtikuussa pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 

0,03 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta, 

yhtiöjärjestyksen osittaisesta muuttamisesta, 

suunnatusta maksuttomasta osakeannista vanhojen 

osakevaihtosopimusten lisäkauppahintavastuiden 

maksamiseksi sekä optio-ohjelman I/2005 ehtojen 

muuttamisesta uuden osakeyhtiölain mahdollistamalla 

tavalla. Aiempi hallitus kokonaisuudessaan sekä 

tilintarkastajat päätettiin valita uudelleen. Lisäksi 

KESKEISET TAPAHTUMAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ (1.4. - 30.6.2007)
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varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen 

päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja 

muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita voidaan 

laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä 

yhteensä enintään 25.000.000 uutta tai yhtiön hallussa 

olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 8,6 prosenttia 

yhtiön 14.8.2007 rekisteröidystä osakemäärästä. Tämän 

valtuutuksen nojalla hallitus on kesäkuussa 2007 laskenut 

liikkeelle 300.000 uutta osaketta Matti Vikkulalle. Valtuutus 

on voimassa 20.4.2009 saakka.

Kesäkuussa pidettiin ylimääräinen yhtiökokous, joka 

päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksullisen 

suunnatun osakeannin toteuttamisesta ja siihen liittyvästä 

lisäosakeoptiosta ensisijaisesti Venäjän suunniteltujen 

investointien osittaiseksi rahoittamiseksi. Ruukki Group 

Oyj:n hallitukseen valittiin uusina jäseninä Arno Pelkonen 

ja Timo Poranen, ja hallituksesta erosivat Fredrik 

Danielsson ja Timo Honkala. Yhtiön yhtiöjärjestystä 

muutettiin osittain, muun muassa lisäämällä yhtiön 

englanninkieliseksi toiminimeksi Ruukki Group Plc.

Osakeanti

Ruukki Group Oyj:n yhtiökokous päätti 12.6.2007 

maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa an-

netaan uusia osakkeita vähintään 100.000.000 ja 

enintään 130.000.000 kappaletta. Osakeannin ehtojen 

mukaisesti merkintäsitoumusten vastaanottaminen 

päättyi 20.6.2007. Osakeanti onnistui yhtiön tavoitteiden 

mukaisesti, ja annetut merkintäsitoumukset ylittivät 

selvästi osakeannissa annettavien uusien osakkeiden 

määrän. Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti 21.6.2007 

ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisella 

tavalla toteuttaa osakeannin.  Lisäksi Ruukki Groupin 

hallitus päätti kesäkuussa osakeannin ehtojen mukai-

sesti antaa osakeannin järjestäjänä toimineelle Evli 

Pankille oikeuden 30 päivän kuluessa eli viimeistään 

20.7.2007 merkitä enintään 19.500.000 uutta osaketta 

osakekohtaisella merkintähinnalla 2,30 euroa ylikysyn-

tätilanteen kattamiseksi. Tarjouskirjamenettelyssä (book 

building) saatujen institutionaalisten sijoittajien antamien 

merkintäsitoumusten perusteella osakkeen lopulliseksi 

merkintähinnaksi vahvistettiin 2,30 euroa. Ruukki Group 

sai 130.000.000 osakkeen liikkeelle laskun seurauksena 

kulujen vähentämisen jälkeen yhteensä noin 294 miljoo-

naa euroa. 

Samalla yhtiön hallitus hyväksyi uusien osakkeiden 

kohdentamisen merkintäsitoumuksen antaneille sijoit-

tajille, joita oli lopullisella merkintähintatasolla yhteensä 

363 kappaletta. Osakeannin ehtojen mukaan yhtiön 

nykyisille osakkeenomistajille ja niihin rinnastettaville 

tahoille (“osakasanti”) varattiin vähintään yksi kolmasosa 

osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osak-

keiden vähimmäismäärästä. Osakasannissa annetut 

merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 70.359.005 uutta 

osaketta. Hallitus päätti osakasannin kooksi 50.745.086 

uutta osaketta. Hallitus päätti allokoida osakasannissa 

merkintäsitoumuksen antaneille yhteensä 297 sijoittajalle 

merkintäsitoumusten perusteella uusia osakkeita enintään 

55 % sijoittajan omistamasta osakemäärästä yhtiössä per 

1.6.2007. Loput uusista osakkeista suunnattiin institutio-
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naalisille sijoittajille (“instituutioanti”). Instituutioannissa 

allokoitiin 81 sijoittajalle yhteensä 98.754.914 uutta 

osaketta, joista noin 20 prosenttia suomalaisille sijoit-

tajille ja noin 80 prosenttia ulkomaisille sijoittajille. 

Instituutionannissa annettujen merkintäsitoumusten määrä 

ylitti instituutioannissa allokoitujen uusien osakkeiden 

määrän noin 1,5-kertaisesti. Edellä mainitut sijoittajaryh-

mäkohtaiset allokaatiomäärät sisältävät lisäosakeoption 

perusteella sijoittajille allokoidut osakkeet.

Osakeannissa liikkeelle laskettujen osakkeiden 

merkintähinta kirjattiin osakeannin ehtojen mukaisesti 

kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon.

Osingonjakoperiaatteiden tarkennus

Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2007 

tarkentaa yhtiön osingonjakoperiaatteita. Mahdollisten 

yhtiön tulevaisuudessa jakamien osinkojen määrä 

riippuu yhtiön taloudellisesta asemasta, pääoman 

tarpeesta ja muista tekijöistä. Suunnitellut investoinnit 

Venäjälle rajoittavat yhtiön mahdollisuuksia jakaa osinkoa 

lähivuosina. On mahdollista, että yhtiön osakkeille ei jaeta 

lainkaan osinkoa lähivuosien aikana. 

Muutoksia konsernin johdossa

Ruukki Group Oyj:n hallitus nimitti kesäkuussa yhtiön 

uudeksi toimitusjohtajaksi KTM Matti Vikkulan. Hän 

aloittaa toimitusjohtajana viimeistään syyskuun 

alussa 2007. Samassa yhteydessä yhtiön hallitus 

päätti varsinaisen yhtiökokouksen päättämän 

osakeantivaltuutuksen nojalla 300.000 osakkeen 

suunnatusta maksuttomasta osakeannista Matti Vikkulalle 

hänen sitouttamisekseen. Näihin heinäkuussa liikkeelle 

laskettuihin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus, joka päättyy 

15.12.2008.

Yhtiön hallitukseen valittiin ylimääräisessä 

yhtiökokouksessa 12.6.2007 uusina jäseninä DI, 

teollisuusneuvos Timo Poranen ja KTM Arno Pelkonen. 

Johdon ja hallituksen vahvistaminen parantaa yhtiön 

edellytyksiä toteuttaa valittu konsernin strategia 

menestyksellisesti. 

Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2007 

tarkastusvaliokunnan perustamisesta. Elokuussa 

tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Matti Lainema 

(valiokunnan puheenjohtaja), Mikko Haapanen ja Timo 

Poranen.

Pohjolan Design-Sähkö Oy:n osake-enemmistön osto

Ruukki Group Oyj:n talonrakentamisen 

liiketoimintaryhmän emoyhtiö Pohjolan Design-Talo 

Oy osti kesäkuussa konsernin ulkopuolisen Pohjolan 

Design-Sähkö Oy -nimisen sähköurakointiliiketoimintaa 

harjoittavan yhtiön osake-enemmistön 1,5 miljoonan 

euron kauppahinnalla. Pohjolan Design-Sähkö on 

Pohjolan Design-Talon pitkäaikainen alihankkija ja 

yhteistyökumppani. Ostetun yhtiön kotipaikka on Iissä. 

Pohjolan Design-Talon toimitusjohtajan Kimmo Kurkelan 

mukaan kauppa varmistaa yhtiön toimitusketjua ottamalla 
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ulkoistettu sähköurakointi omaan hallintaan.

Kaupan jälkeen Pohjolan Design-Talo Oy:n omistusosuus 

Pohjolan Design-Sähkö Oy:ssä on 70,1 % (Ruukki Group 

-konsernin efektiivinen omistusosuus noin 63,2 %). Yhtiön 

vähemmistöosakkuus säilyy ostetun yhtiön toimivalla 

johdolla. Pohjolan Design-Sähkö Oy:n tilikauden 2006 

liikevaihto oli noin 3,8 miljoonaa euroa. Yrityshankinnan  

arvioidaan lisäävän Ruukki Group -konsernin tilikauden 

2007 liikevaihtoa vajaalla kahdella miljoonalla eurolla ja 

vaikuttavan positiivisesti liiketoiminnan tulokseen.

Samassa yhteydessä sovittiin liiketoimintakaupan 

toteuttamisesta, jossa Pohjolan Design-Talo Oy:n 

nykyinen LVI-liiketoiminta myydään ostetulle 

tytäryhtiölle Pohjolan Design-Sähkö Oy:lle, jonka 

toiminimi on muutettu RG Design-Talotekniikka Oy:ksi. 

Tällä järjestelyllä tavoitellaan talonrakentamisen 

liiketoimintaryhmän laadun varmistamista ja toiminnan 

tehostamista. Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän LVI- 

ja sähkötoiminnot työllistävät yhteensä 41 henkilöä.

Hirviset Oy:n Lestijärven tuotantolaitoksilla 

tapahtunut tulipalo

Ruukki Groupin huonekaluteollisuuden liiketoimintaryhmän 

Incap Furnituren tytäryhtiön Hirviset Oy:n Lestijärvellä 

Keski-Pohjanmaalla sijaitsevassa huonekalutehtaassa 

tapahtui kesäkuun lopulla tulipalo, joka tuhosi suuren 

osan Lestijärven tehtaan tuotantotiloista ja -laitteista. 

Tulipalon syttymishetkellä tehtaalla oli henkilöstöä, mutta 

henkilövahingoilta säästyttiin. Tehtaalla on työskennellyt 

yhteensä noin 70 henkilöä.

Tulipalosta arvioidaan aiheutuvan yhteensä noin 

7 - 8 miljoonan euron vahingot. Omaisuus- ja 

keskeytysvakuutukset kattavat pääosan suorista 

vahingoista. Tuotannon keskeytymisen vuoksi tulipalo 

tulee jonkin verran laskemaan Ruukki Group -konsernin 

vuoden 2007 liikevaihtoa, jollei tuhoutuneen tehtaan 

tuotannolle löydetä vaihtoehtoista tuotantopaikkaa. 

KESKEISET TAPAHTUMAT 30.6.2007 JÄLKEEN

Lisäosakeanti

Evli Pankki Oyj käytti sille kesäkuussa toteutetun 

osakeannin ehtojen ja järjestämissopimuksen mukaisesti 

myönnetyn lisäosakeoption ja ylikysyntätilanteessa 

merkitsi 16.7.2007 kaikki lisäosakkeet osakeannin 

merkintähintaan 2,30 euroa osakkeelta. Yhtiön 

hallitus hyväksyi samana päivänä Evli Pankki Oyj:n 

merkinnän. Lisäosakeoption käyttämisen johdosta 

Ruukki Group laski liikkeeseen 19.500.000 uutta 

osaketta. Merkintähinta kirjattiin osakeannin ehtojen 

mukaisesti kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon. Lisäosakkeiden merkinnän jälkeen 

Ruukki Groupin osakeannilla hankkimien nettovarojen 

kokonaismäärä on noin 337 miljoonaa euroa. Varat 

on sijoitettu kesä- ja heinäkuun aikana euromääräisiin 

korkoinstrumentteihin, pääosin hajautettuihin lyhyen koron 

rahastoihin.

Kostroman suunnitellut metsäteollisuusinvestoinnit

Kostromaan suunniteltujen metsäteollisuusinvestointien 

valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaan. 

Konsernin sahaliiketoimintaryhmä on elokuussa 

tehnyt aiesopimuksen Sorb Industri Ab –konserniin 

kuuluvan Heinolan Sahakoneet Oy:n kanssa 

sahalinjakokonaisuuden toimittamisesta Kostromaan. 

Aiesopimuksen mukainen sahalaitos on mitoitettu 500.000 

kuution vuosikapasiteettiin saakka. 

Kostroman alueella toteutettavien investointien 

projektijohtajaksi on nimitetty Tapio Särkkä, M. Sc. (Eng.), 

joka aloittaa tehtävässään 1.9.2007. Hänellä on kattava 

kokemus metsäteollisuushankkeiden toteuttamisesta 

Venäjällä. 

Ruukki Groupin venäläinen tytäryhtiö on tehnyt 

vuokrasopimuksen Kostroman alueella Manturovon 

kaupungissa sijaitsevan maa-alueen vuokraamisesta 

suunniteltujen saha- ja selluhankkeiden käyttöön. 

Tavoitteena on vuoden 2007 jälkimmäisen puoliskon 

aikana käynnistää puunhakkuu- ja korjuutoiminta 

Kostroman alueella sekä tehdä sahalaitoksen vaatimat 

pohja- ja perustyöt ja vastaavat tontin infrastruktuurin 

kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. 

Uudet suunnitellut saha- ja selluliiketoiminnot 

Kostromassa Venäjällä ovat vaikuttaneet katsauskauden 

lukuihin lähinnä merkittävien, koko konsernin tasolla 

yhteensä 2,4 miljoonan euron kulujen kautta (vastaavat 

kulut vuoden 2006 ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat 

0,0 miljoonaa ja tilikaudella 2006 yhteensä noin 0,5 

miljoonaa euroa). 

Venäjän tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden määrä 

katsauskauden lopussa oli noin 0,1 miljoonaa euroa ja 

henkilöstön määrä kahdeksan.
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TALONRAKENTAMINEN

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä on luovuttanut 

asiakkaille muuttovalmiita puurakenteisia omakotitaloja 

seuraavasti:

1-6/2007 1-6/2006 4-6/2007 4-6/2006 1-12/2006

221 221 108 97 458

Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen 

liikevaihto tuloutetaan asiakkaalle luovuttamisen 

yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole siten 

vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tulokseen.

Katsauskaudella 1.1. – 30.6.2007 raaka-aine- ja 

tarvikekustannusten nopea ja voimakas nousu heikensi 

suhteellista kannattavuutta, ja se tulee oletettavasti 

pitämään loppuvuoden kannattavuuden edellisvuotta 

heikommalla tasolla. Katsauskaudella asiakkaille 

luovutettujen omakotitalojen määrä pysyi edellisvuoden 

vastaavaan periodiin verrattuna ennallaan, mutta 

liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi, koska asuntojen 

keskimyyntihinta nousi. Talonrakentamistoimialalla 

valmiiden talojen luovutuksissa on yleisesti merkittävä 

kausivaihtelu, jolloin tyypillisesti vuoden ensimmäisellä 

ja erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä luovutukset 

ovat kesäkautta korkeammalla tasolla. Tilikaudella 2007 

liiketoimintaryhmän luovutusten ajallinen jakauma voi 

hiukan poiketa aiemmasta. 

Kesäkuussa liiketoimintaryhmä osti alihankkijansa ja 

yhteistyökumppaninsa Pohjolan Design-Sähkö Oy:n 

osakkeista 70,1 %:n osuuden. Kaupan tavoitteena oli 

ensisijaisesti varmistaa tuotanto- ja toimitusketjun hallinta 

ja laatutaso sähköurakoinnin osalta.

Liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilauskanta 

tilikauden lopussa oli noin 27,7 miljoonaa euroa 

(30.6.2006: 23,0 miljoonaa euroa). Tilauskantaan 

ei kohdistu merkittäviä riskejä. Liiketoimintaryhmän 

palveluksessa oli 30.6.2007 yhteensä 151 henkilöä 

(30.6.2006: 80).

KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän avainluvut

MEUR 1-6/2007 1-6/2006 4-6/2007 4-6/2006 1-12/2006

Liikevaihto 28,1 25,3 14,0 11,3 53,7

Liikevoitto 5,6 6,6 3,0 3,1 13,4

Liikevoitto-% 19,8 % 26,1 % 21,4 % 27,8 % 24,9 %
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HUONEKALULIIKETOIMINTA

Huonekaluliiketoimintasegmentti valmistaa puisia, 

kokoamisvalmiita ns. ready-to-assemble huonekaluja.

Alla olevassa taulukossa huonekaluliiketoiminnan 

liikevoittoon on sisällytetty sekä osakkuusyhtiöomistuksiin 

liittyvät konsernin omistusosuutta vastaavat tulo-osuudet 

että tytäryhtiöomistuksia vastaavat kaikki tuloslaskelman 

erät. Osakkuusyhtiökaudelta ei ole kirjattu liikevaihtoa 

lainkaan, joten katsauskautta 4-6/2007 lukuun ottamatta 

yllä esitetty liikevoittoprosentti on laskennallinen. Vuoden 

2007 tammi- ja helmikuussa huonekaluliiketoiminnan yhtiö 

Incap Furniture kaikkine tytäryhtiöineen on ollut Ruukki 

Groupin osakkuusyhtiönä ja maaliskuussa tytäryhtiö. 

Vuoden 2006 helmi- ja maaliskuussa Incap Furniture Oy 

SAHALIIKETOIMINTA

Sahaliiketoimintasegmentti on keskittynyt pohjoisen 

Suomen havutukkien tehokkaaseen jalostamiseen 

erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä kotimaan 

markkinoille että vientimarkkinoille. Pääasiakasryhmä 

niin kotimaassa kuin ulkomaillakin on rakennusteollisuus, 

koska konsernin tuotteet ovat lujuusominaisuuksiltaan 

kyseiseen käyttötarkoitukseen erityisen hyvin soveltuvia. 

Maaliskuusta 2007 alkaen liiketoimintaryhmään on 

yrityskaupalla tullut mukaan sataprosenttisesti omistettu 

Oplax Oy, joka toimittaa puurakenteisia pakkauslavoja 

suomalaisen teollisuuden käyttöön. 

Sahaliiketoiminnassa toisaalta lopputuotteiden 

markkinahinnat ja toisaalta raaka-aineen kanto- 

ja kuljetuskustannukset ovat nousseet, minkä 

nettovaikutuksena lyhyellä aikavälillä liiketoimintaryhmän 

tulos on parantunut. Markkinakysyntä liiketoimintaryhmän 

tuotteille on ollut vahvaa sekä Suomessa että 

vientimarkkinoilla. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy 

noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteinen tuotto.

Segmentin arvonlisäveroton tilauskanta katsauskauden 

lopussa oli noin 13,6 miljoonaa euroa (30.6.2006: 10,2 

miljoonaa euroa). Sahaliiketoiminnan palveluksessa 

olevan henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 

yhteensä 117 henkilöä (30.6.2006: 39).

Kostroman alueelle Venäjälle suunniteltu havusahalaitos 

on vielä suunnitteluvaiheessa, eikä siitä ole katsaus-

kaudelle aiheutunut kuin tiettyjä valmistelutoimiin liittyviä 

kuluja.

Sahaliiketoimintaryhmän avainluvut

MEUR 1-6/2007 1-6/2006 4-6/2007 4-6/2006 1-12/2006

Liikevaihto 29,2 12,8 16,6 6,4 27,8

Liikevoitto 4,0 0,7 2,2 0,2 1,4

Liikevoitto-% 13,8 % 5,7 % 13,5 % 3,7 % 4,9 %
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Huonekaluliiketoimintaryhmän avainluvut

MEUR 1-6/2007 1-6/2006 4-6/2007 4-6/2006 1-12/2006

Liikevaihto 24,5 14,5 19,5 11,6 25,7

Liikevoitto -1,4 -1,3 -0,2 -0,7 -5,3

Liikevoitto-% -5,9 % -8,7 % -1,2 % -5,8 % -20,8 %

on ollut osakkuusyhtiö, ja Hirviset Oy –alakonserni taas 

konserniin kuuluva tytäryhtiö koko kauden 1-3/2006 ja 

myös 4/2006. Ajalla 5-9/2006 Incap Furniturea on käsitelty 

tytäryhtiönä potentiaaliseen äänivaltaan perustuen ja 

ajalla 10-12/2006 osakkuusyhtiönä.

Huonekalutoimialan liiketoimintaympäristö on edelleen 

ollut hyvin haastava, ja tulos on säilynyt tappiollisena. 

Liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilauskanta 

katsauskauden lopussa oli noin 7,4 miljoonaa euroa 

(30.6.2006: 4,9 miljoonaa euroa). Saneeraus- ja 

tehostamistoimia on jatkettu aktiivisesti. Segmentin 

palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 30.6.2007 

yhteensä 329 henkilöä (30.6.2006: 333). Incap Furnituren 

hallitus on vaihtunut keväällä 2007, ja lisäksi yhtiölle 

on nimetty uusi toimitusjohtaja, joka aloitti toimessaan 

15.5.2007.

Kesäkuussa 2007 liiketoimintaryhmän Lestijärven 

tehtaalla oli tulipalo, jonka seurauksena valtaosa 

Lestijärven tehtaan tuotantolaitteistosta tuhoutui. Asiaan 

liittyvät vakuutusprosessit ovat keskeneräisiä. Tulipalon 

seurauksena vaihto- ja käyttöomaisuudesta on kirjattu 

yhteensä noin 1,1 miljoonan euron arvonalentumiset 

sekä toisaalta vastaavansuuruinen vakuutuskorvaus 

liiketoiminnan muihin tuottoihin, joten tulipalo ei ole 

vaikuttanut katsauskauden huonekaluliiketoiminnan 

tulokseen. Tulipalosta voi jatkossa aiheutua sekä 

välittömiä että välillisiä seurannaisvaikutuksia, joiden 

suuruudesta tai merkityksestä ei ole tällä hetkellä 

varmuutta. 

Osana Incap Furniture Oy:n johdon vaihtumista Incap 

Furniture Oy:n tytäryhtiö on ostanut kesäkuun lopulla 

emoyhtiönsä osakkeita määrän, joka vastaa noin 0,96 % 

kaikista Incap Furniture Oy:n osakkeista. Nämä osakkeet 

on tarkoitettu vain tilapäisesti konsernin haltuun. Ruukki 

Group –konsernin omistusosuus on tämän transaktion 

seurauksena noussut noin 0,7 prosenttiyksiköllä 71,0 %:n 

tasolle.

HOIVAPALVELUT

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä tarjoaa 

korkealaatuisia hoito- ja kuntoutuspalveluita kuntien, 

kaupunkien, yhteisöjen ja yritysten tarpeisiin.

Katsauskaudella hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän 

toiminta säilyi vakaana. Edellisen tilikauden viimeisellä 

vuosineljänneksellä ostettujen ja käynnistettyjen uusien 

yksiköiden toiminta on lisännyt liiketoimintaryhmän 

volyymiä merkittävästi. Liiketoimintaryhmän palveluksessa 

oli katsauskauden lopussa 289 henkilöä (30.6.2006: 140). 

Toisen vuosineljänneksen lopussa saatiin täytäntöön 

pantua sulauttaminen, jolla merkittävä osa alakonsernin 

yhtiöistä yhdistettiin Mikeva Oy:ön. Liiketoimintaryhmällä 

on palveluyksiköitä kahdellakymmenellä paikkakunnalla, 

joiden yhteenlaskettu asiakasmäärä oli ensimmäisen 

vuosipuoliskon lopussa noin 480.

Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu hoivapalveluiden 

liiketoimintaryhmässä oli noin 38 %, kun eliminoidaan 

tilikauden 2006 Terveyspalvelut Mendis -yrityshankinnan 

vaikutus. Vastaavasti vertailukelpoinen liikevoiton muutos 

on noin -19 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän avainluvut

MEUR 1-6/2007 1-6/2006 4-6/2007 4-6/2006 1-12/2006

Liikevaihto 8,0 4,0 4,1 2,0 9,8

Liikevoitto 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6

Liikevoitto-% 4,1 % 9,8 % 3,4 % 5,0 % 6,2 %
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MUUT TOIMINNOT

Metalliteollisuuden liiketoiminnat ovat olleet samalla 

volyymi- ja kannattavuustasolla kuin vastaavalla 

vertailukaudella edellisvuonna: kaudella 1.1. – 30.6.2007 

metalliteollisuuden alakonsernin liikevaihto oli 4,0 

miljoonaa euroa (1-6/2006: 3,9 miljoonaa euroa) ja 

liikevoitto 0,0 (1-6/2006: 0,2) miljoonaa euroa. Tilikaudesta 

2007 alkaen metalliteollisuuden liiketoimintaryhmää ei 

käsitellä omana segmenttinään.

Ruukki Group Oyj omistaa sekä suoraan että 

tytäryhtiöidensä kautta myös vähemmistöosuuksia 

useissa suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. 

Osakkuusyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 

pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiden 

tulosvaikutus ilman huonekaluliiketoimintasegmentin 

yhteydessä esitettyä Incap Furniture Oy:stä aiheutunutta 

tappio-osuutta ja sahaliiketoiminnassa esitettyä Oplax 

Oy:n voitto-osuutta on ollut vuoden 2007 ensimmäisellä 

vuosipuoliskolla yhteensä noin + 0,1 miljoonaa euroa. 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiön hallitus on päättänyt keskittää konsernin 

liiketoiminnot selkeästi aiempaa voimakkaammin 

puuperusteisiin liiketoimintoihin siten, että tuleva tavoiteltu 

painopiste teollisissa toiminnoissa ja investoinneissa 

on erityisesti Venäjällä ja aiempaa merkittävästi 

suuremmassa kokoluokassa. Konsernin kokoon 

nähden suunnitellut hankkeet, varsinkin suunniteltuun 

selluliiketoimintaan liittyen, ovat hyvin suuria ja sisältävät 

useita erityyppisiä riskejä.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan vuonna 2007 

olevan nykyisellä liiketoimintarakenteella lähes 200 

miljoonaa euroa, ja konsernin euromääräisen liikevoiton 

arvioidaan ylittävän tilikauden 2006 liikevoiton ottamatta 

huomioon Kostroman hankkeista aiheutuvia kuluja. 

Arvio perustuu konsernin ja sen tytäryhtiöiden johdon 

ennustelaskelmiin, eri toimialojen markkinaennusteisiin 

sekä konserniyhtiöiden tilauskantaan katsauskauden 

lopussa.

Tulevaisuuden näkymät liiketoimintasegmenteittäin:

Talonrakentaminen

toimiala on tyypillisesti syklinen, ja on ollut •	

voimakkaassa kasvussa viimeiset vuodet, joskin 

pientalotuotannossa on yleisesti havaittavissa 

tasaantumista, mikä voi vaikuttaa tulevan vuoden 

pientalotoimitusten määrään negatiivisesti, mutta 

vaikutukset voivat poiketa pientalorakentamisen eri 

alasegmenteissä ja eri maantieteellisillä alueilla

kilpailu, erityisesti valmistalotuotannossa, voi kiristyä ja •	

vaikuttaa sekä vaadittuihin markkinointipanoksiin että 

keskimääräisiin myyntihintoihin

kaavoitus- ja tonttitilanteen kehittyminen tulevat •	

vaikuttamaan tulevaan kasvupotentiaaliin alalla

tuotannon edellyttämien raaka-aine- ja •	

tavarahankintojen sekä työvoiman kustannusten nousu 

on ollut merkittävää, eikä tilanteen oleteta lyhyellä 

aikavälillä olennaisesti muuttuvan, mikä voi edelleen 

vaikuttaa suhteellisen kannattavuuden kehitykseen 

negatiivisesti

markkinakorkojen nousu voi aiheuttaa yleisen •	

rakentamisvolyymin laskua, millä voi olla negatiivinen 

vaikutus lyhyen ja pitkän aikavälin kehitykseen 

toimialalla

Sahaliiketoiminta

sahatoimiala on tyypillisesti syklinen, ja toimialan •	

tulevassa kehityksessä suhdannevaihtelujen 

ennustetaan jatkuvan

kuluvan vuoden suotuisan tilanteen ja nopean •	

hintojen nousun jälkeinen markkinatilanteen oletetaan 

keskipitkällä aikavälillä olevan haasteellinen 

myyntihintojen pysymisen ja volyymitasojen 

säilyttämisen kannalta

kantohintojen nousun uskotaan stabiloituvan, •	

mutta todennäköisesti Venäjältä Suomeen tuodun 

tuontiraaka-aineen osuus toimialalla yleisesti tulee 

laskemaan, mikä voi vaikuttaa jatkossa merkittävästi 

Suomen sahojen raaka-aineen saatavuuteen ja hintaan

toimialan eri osa-alueiden tuotantokapasiteetin määrä •	

ja alueellinen jakauma tulee oletettavasti muuttumaan, 

ja uusinvestointien painopiste todennäköisesti 

suuntautumaan Suomen lähialueille

Huonekaluliiketoiminta

vuoden 2007 jälkimmäisen puoliskon oletetaan olevan •	

toimintaympäristön osalta edelleen erityisen haastava 

kohonneiden raaka-ainekustannusten johdosta

toteutetut saneeraustoimet ja tulevat uudelleen-•	

organisoinnit tulevat oletettavasti vaikuttamaan vuoden 

2007 aikana, mutta kannattavuus säilyy heikkona 

ainakin vuoden 2007 ajan

Hoivapalvelut

julkisen sektorin kautta tulevat kilpailutukset ja •	
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palvelujen ulkoistukset yksityisille toimijoille tarjoavat 

hyvät kasvumahdollisuudet alalle, varsinkin vanhus- ja 

mielenterveyspalveluissa;	lisäksi	demografinen	kehitys	

tulee vaikuttamaan vanhuspalvelukysynnän kasvuun 

lähivuosien aikana

ammattitaitoisen työvoiman saanti ja kustannustasoon •	

kohdistuvat muutospaineet ovat varsinkin tietyillä 

alueilla toimialan kasvua jarruttava tekijä ja voi myös 

vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen

LIIKETOIMINTOJEN RISKIT, MUUTOKSET 

KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN 

Kilpailutilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 

tilinpäätöshetken jälkeen, mutta talonrakentamisen 

toimialalla voi tapahtua kilpailun kiristymistä. Venäjän 

puutavaraan kohdistuvien tullien ilmoitetut tulevat 

muutokset saattavat merkittävästi muuttaa niin lyhyellä 

kuin pitkällä aikavälillä puunjalostustoimialan toimijoita 

ja rakenteita Suomessa, mistä esimerkkinä Suomessa 

saatetaan ainakin tilapäisesti pienentää selluteollisuuden 

tuotantoa. Näillä muutoksilla voi olla merkittävä, osin 

vain alueellinen, vaikutus konsernin talonrakentamisen, 

sahaliiketoiminnan ja huonekaluliiketoiminnan riskeihin.

Puu- ja metalliraaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit 

ovat edelleen olennaisia, ja kyseisten riskien tulevan 

kehityksen ennakointi on vaikeaa. Viimeaikaisen 

kehityksen perusteella puun kantohinnat Suomessa 

olisivat tasaantumassa. Mikäli puuraaka-aineen 

hintojen nousu jatkuu, tulee se vaikuttamaan 

negatiivisesti erityisesti konsernin talonrakentamisen 

ja huonekalutoimialan tuloksiin. Ammattitaitoisen 

henkilökunnan saanti voi jatkossa olla vaikeampaa, mikä 

riski on havaittavissa mm. hoivapalvelusektorilla tietyillä 

maantieteellisillä alueilla. Puutuoteteollisuuden käyttämien 

logistiikka-, hankinta- ja tuotantoalihankkijoiden 

saatavuuteen ja hintatasoon voi jatkossa liittyä 

enenevässä määrin riskejä.

Euron vahvistuminen moniin kansainvälisiin 

päävaluuttoihin kuten USA:n dollariin ja Japanin 

jeniin nähden heikentää konsernin hintakilpailukykyä 

vientimarkkinoilla, mikäli kyseinen valuuttakurssin 

muutostrendi on pysyvä ja mikäli valuuttakurssimuutosten 

vaikutusta ei pystytä eliminoimaan hinnankorotuksilla.

Konsernin vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen 

liittyvät korkoriskit ovat jonkin verran lisääntyneet ja 

osin realisoituneet markkinakorkojen nousun takia 

sekä myös siksi, että konsernin vieraan pääoman 

määrä on kasvanut katsauskauden jälkeen erityisesti 

konsernin sahaliiketoimintaryhmään tehdyn yrityskaupan 

rahoittamisen vuoksi. Huonekaluliiketoiminnan 

yhdisteleminen konserniin helmikuun lopussa 2007 on 

lisännyt konsernitaseen korollisen vieraan pääoman 

määrää merkittävästi. Toisaalta kesä-heinäkuussa 

toteutetun osakeannin seurauksena konsernin 

taserakenne on olennaisesti muuttunut. Konsernin 

nettovelkaantuminen tulee olemaan negatiivinen ennen 

Venäjän investointeihin tarvittavien pääomien merkittävää 

sitoutumista. Mikäli korkomarkkinoilla tapahtuu merkittäviä 

markkinakorkojen muutoksia tai korkosijoitusten 

likviditeetin vaihtelua, voi sillä ole epäsuotuisa vaikutus 

konsernin muiden rahoitusvarojen arvoon.

Venäjälle Kostromaan suunniteltujen 

investointihankkeiden etenemiseen liittyy useita lupa- ja 

muita viranomaisprosesseja, jotka ovat edellytyksinä 

investointihankkeiden lopulliselle toteutukselle. Ruukki 

Groupin suunnitellut Venäjän hankkeet ovat edenneet 

suunnitteluprosessissa hieman lähemmäs toteutusta, 

minkä vuoksi erilaisten Venäjään liittyvien riskien 

painoarvo on jonkin verran kasvanut. Uuden osaamisen 

ja henkilökunnan saanti suunniteltujen Venäjän 

liiketoimintojen toteuttamiseksi asettaa myös merkittäviä 

uusia lisävaatimuksia konsernin toiminnoille, mikäli 

hankkeet toteutuvat. Lisäksi suunniteltujen Kostroman 

investointihankkeiden edellyttämä vieraan pääoman 

ehtoinen rahoitus tulee lisäämään konsernin rahoituksen 

saatavuus- ja korkoriskiä merkittävästi, ja mahdollisesti 

johtamaan pidemmällä aikavälillä velkaantumisasteen 

nousuun, erityisesti mikäli tavoiteltu sellutehdashanke 

toteutetaan kemiallisena BKP-tehtaana. Keskeisiä 

Venäjän liiketoimintojen riskejä, edellä mainittujen 

seikkojen lisäksi ovat yleinen Venäjään liittyvä poliittinen 

riski, lupa-, lisenssi- ja rekisteriprojektien onnistunut ja 

oikeanaikainen toteutuminen sekä uuteen sellutoimialaan 

liittyvät markkinariskit.

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, MUUTOKSET 

KATSAUSKAUDELLA TAI SEN JÄLKEEN 

Katsauskauden aikana konsernin korollisen vieraan 

pääoman määrä on kasvanut 28,1 miljoonalla eurolla 41,8 

miljoonaan euroon, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman 

osuus oli 16,2 miljoonaa ja pitkäaikaisen 25,6 miljoonaa 

euroa.

Ruukki Group Oyj on katsauskaudella toteutetun 

yrityshankinnan rahoittamiseksi ottanut 4,5 miljoonan 

euron suuruisen pitkäaikaisen rahalaitoslainan, jonka 

vakuudeksi on pantattu ostetut tytäryhtiöosakkeet ja 

johon sisältyy kovenanttiehtoja niin koko konsernin kuin 

ostetun yhtiönkin tasolla. Vuoden 2007 aikana tehtyihin 

yrityskauppoihin ei liity lisäkauppahintaeriä.

Huonekaluliiketoimintaryhmässä alkuvuonna toteutettu 



OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2007

16

uusi rahoitus- ja omistusratkaisu on lisännyt Ruukki 

Group Oyj:n suoria vastuita, mutta vastaavasti 

vähentänyt samaan toimialaryhmään liittyviä vanhoja 

takausvastuita, joten emoyhtiön rahoitusvastuiden 

nettomäärä ei ole olennaisesti muuttunut. Konsernin 

kokonaisvastuut kasvoivat kuitenkin erityisesti Incap 

Furniture -yrityskaupan myötä huomattavasti: Incap 

Furniture –konsernilla oli 30.6.2007 rahalaitoslainoja 

yhteensä noin 20,6 miljoonaa euroa, pääomalainoja 

Ruukki Group –konsernin ulkopuolelle noin 2,3 

miljoonaa sekä leasingvelkoja noin 2,8 miljoonaa 

euroa. Rahalaitoslainojen vakuutena on mm. yritys- ja 

kiinteistökiinnityksiä sekä käyttöomaisuushyödykkeitä.

Konserniyhtiöt ovat 30.6.2007 antaneet lainojen ja muiden 

vastuiden vakuudeksi yrityskiinnityksiä yhteensä noin 14,8 

miljoonaa euroa (31.12.2006 vastaavasti 5,7 miljoonaa 

euroa). Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä on noin 4,1 

(31.12.2006: 2,2) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö 

on konserniyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi antanut 

omavelkaisia takauksia yhteensä 4,8 (31.12.2006: 6,6) 

miljoonaa euroa.

Avoin valuuttatermiinien nimellisarvoinen 

nettosopimuskanta oli 30.6.2007 yhteensä noin 0,9 

(30.6.2006: 1,9) miljoonaa euroa, ja siihen liittyvä 

realisoitumaton kurssivoitto noin 0,2 (0,3) miljoonaa 

euroa.

MERKITTÄVIMMÄT LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 

KATSAUSKAUDELLA

Konsernin emoyhtiön hallitukseen ja johtoon kuuluville 

henkilöille on maksettu palkkoja ja palkkioita 

katsauskauden aikana yhteensä noin 0,1 miljoonaa 

euroa. Lisäksi heidän optioidensa ja maksuttoman 

suunnatun osakeannin kautta saatujen osakkeiden osalta 

on kirjattu yhteensä 0,1 miljoonan euron henkilöstökulut. 

Katsauskaudella ja sen jälkeen toteutetuissa maksullisissa 

suunnatuissa osakeanneissa on lähipiiriin kuuluvat tahot 

tai heidän määräysvaltayhteisönsä merkinneet yhteensä 

44.217.038 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi katsauskauden 

jälkeen on konsernin emoyhtiön tulevalle toimitusjohtajalle 

Matti Vikkulalle laskettu liikkeelle 300.000 yhtiön uutta 

osaketta, joihin kohdistuu 15.12.2008 saakka voimassa 

oleva luovutusrajoitus.

Lähipiiriin kuuluvat ovat saaneet konsernin emoyhtiöltä 

osinkoja yhteensä 1,7 miljoonaa euroa aikavälillä 1.1. 

– 30.6.2007. Lisäksi vastaavalla ajanjaksolla konsernin 

tytäryhtiöt ovat jakaneet lähipiiriin kuuluville kyseisten 

yhtiöiden vähemmistöosakkaille osinkoja yhteensä noin 

1,1 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön lähipiiri on merkinnyt 

vaihdettavalla pääomalainalla yhteensä 1.561.000 

osaketta. Vaihdettavasta pääomalainasta on 

katsauskauden aikana kirjattu korkokuluja lähipiirille noin 

kolme tuhatta euroa.

Konsernin liiketoimintaryhmien johtoon kuuluville ja 

kuuluneille henkilöille on maksettu lisäkauppahintaeriä 

konsernin tekemiin yrityshankintoihin liittyen sekä 

käteisellä että omilla osakkeilla yhteensä noin 8,2 

miljoonaa euroa.

Emoyhtiöllä on konsernin johtoon kuuluvalta henkilöltä tai 

hänen määräysvaltayhteisöiltään lyhytaikaisia saamisia 

noin 0,1 miljoonaa euroa.

AVOIMET RIITA-ASIAT

Ruukki Group Oyj:n Rautaruukki Oyj:tä vastaan 

nostamat kanteet ja oikeusprosessit ovat edelleen 

vireillä ja keskeneräisiä mm. Helsingin hovioikeudessa ja 

markkinaoikeudessa. Yhtiöllä ja sen konserniyhtiöillä on 

vireillä joitakin riita-oikeudenkäyntejä sekä lisäksi lähinnä 

verotukseen liittyviä hallinnollisia prosesseja, jotka voivat 

vaikuttaa konsernin taloudelliseen asemaan haitallisesti, 

mikäli näistä prosesseista seuraa kuluja, lisäveroja tai 

muita haitallisia seuraamuksia.
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MUUTOKSET OSAKKEIDEN MÄÄRÄSSÄ JA OSAKEPÄÄOMASSA 2007

Edellä esitettyjen katsauskausien päättyessä 

Ruukki Group Oyj:llä tai millään tytäryhtiöllä ei ole 

ollut hallussaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita. 

Kesäkuun lopussa 2007 Ruukki Groupin 

huonekaluliiketoimintaryhmän tytäryhtiö omisti 

Incap Furniture Oy:n osakkeista noin 1,0 %.

Ruukki Group Oyj:n rekisteröity osakkeiden 

määrä oli 30.6.2007 yhteensä 270.234.022 

kappaletta. Heinäkuussa 2007 on rekisteröity 

kaksi osakkeiden määrän muutosta: 300.000 

uutta osaketta on laskettu liikkeelle ja rekisteröity 

maksuttoman suunnatun osakeannin kautta 

ja 19.500.000 uutta osaketta maksullisen 

suunnatun lisäosakeannin kautta. Yhtiön vuonna 

2004 liikkeelle laskema vaihtovelkakirjalaina 

on kokonaisuudessaan konvertoitu yhtiön 

osakkeiksi vuoden 2007 alkupuoliskolla. 

Yhtiön optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen 

laimennusvaikutus on 2.700.000 osaketta 

14.8.2007. Yhtiön hallituksella on 20.4.2007 

varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä 

osakeantivaltuutus, jonka perusteella hallitus 

on kesäkuussa 2007 päättänyt laskea liikkeelle 

300.000 osaketta ja jonka käyttämätön 

valtuutusmäärä on siten enintään 24.700.000 

osaketta. Valtuutus on voimassa 20.4.2009 

saakka.

OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU KATSAUSKAUDELLA

Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden 

aikana 1,18 (1-6/2006: 0,64) ja 2,80 (0,91) euron 

välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto katsauskaudella 

oli 127.582.546 (43.628.324) osaketta, mikä edustaa 

47,2 % (35,4 %) tarkastelukauden päättymishetken 

rekisteröidystä osakekannasta. Yhtiön osakkeen 

päätöskurssi katsauskauden päättyessä 30.6. oli 2,58 

(0,85) euroa. Yhtiön koko rekisteröidyn osakekannan 

270.234.022 (123.300.880) osaketta markkina-arvo 30.6. 

päätöskurssilla oli 697,2 (104,8) miljoonaa euroa.

OSAKETTA JA OSAKKEENOMISTAJIA KOSKEVIA TIETOJA

osakepääoman muutokset osakepääoman 

korotus eur

osakkeiden lkm 

rekisteröinnin jälkeen

osakepääoma, eur 

rekisteröinnin jälkeen

osakepääoma 31.12.2006 135 963 737 23 017 809,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (13.2.2007) 620 840,00 139 615 737 23 638 649,60

maksuton suunnattu osakeanti (3.5.2007) 0,00 140 214 022 23 638 649,60

vvk:n vaihto osakkeiksi (29.6.2007) 3 400,00 140 234 022 23 642 049,60

maksullinen suunnattu osakeanti (29.6.2007) 0,00 270 234 022 23 642 049,60

maksuton suunnattu osakeanti (6.7.2007) 0,00 270 534 022 23 642 049,60

maksullinen suunnattu osakeanti (18.7.2007) 0,00 290 034 022 23 642 049,60

TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA

Yhtiöllä oli 31.7.2007 yhteensä 4.542 osakkeenomistajaa, joista 

hallintarekisteröityjä oli 13 kpl. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden 

lukumäärä 31.7.2007 oli 290.034.022 osaketta.

Suurimmat osakkeenomistajat 31.7.2007:

Osakkeenomistaja Osakkeita %

1 Nordea Pankki Suomi 

Oyj hallintarekisteröity

66 438 399 22,9

2 Nordea Pankki Suomi Oyj 63 782 853 22,0

3 Oy Herttakakkonen Ab 41 075 297 14,2

4 Skandinaviska 

Enskilda Banken 

hallintarekisteröity

40 234 794 13,9

5 Evli Pankki Oyj 10 323 041 3,6

6 Svenska Handelsbanken 

Ab hallintarekisteröity

9 948 155 3,4

7 Kankaala Markku 9 449 259 3,3

8 Hukkanen Esa 5 007 500 1,7

9 Procomex S.A. 4 629 215 1,6

10 Moncheur & Cie 2 795 489 1,0

Yhteensä 253 684 002 87,5

Muut osakkeenomistajat 36 350 020 12,5

Osakkeita yhteensä 290 034 022 100,0
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LIPUTUSILMOITUKSET KATSAUSKAUDELLA TAI SEN 

JÄLKEEN

Yhtiö on saanut katsauskaudella 1.1. – 30.6.2007 tai sen 

jälkeen seuraavat liputusilmoitukset:

Mandatum Pankkiiriliike Oy:n osuus Ruukki Group •	

Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 2.1.2007.

Mandatum Pankkiiriliike Oy:n osuus Ruukki Group •	

Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 16.3.2007.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group •	

Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on ylittänyt 

kolme kahdeskymmenesosaa (3/20) 16.3.2007. 

Tämän liputusilmoituksen tekohetkellä Nordea Pankki 

Suomi Oyj ilmoitti myös, että sen omistusosuus tulee 

laskemaan alle yhden kymmenesosan (1/10) termiinien 

erääntyessä huhtikuussa 2007.

Nordea Pankki Suomi Oyj on ostanut Ruukki Group •	

Oyj:n osakkeita sekä tehnyt osakkeita koskevia 

termiinisopimuksia 20.4.2007 siten, että termiinit 

erääntyvät kesäkuussa 2007, joulukuussa 2007 

ja tammikuussa 2008. Termiinien erääntyessä 

tammikuussa 2008 Nordea Pankki Suomi Oyj:n 

omistusosuus tulee laskemaan alle yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20).

Evli Pankki Oyj:n osuus Ruukki Group •	

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 

21.6.2007 tehdyillä kaupoilla alittanut yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20).

Markku Kankaalan osuus Ruukki Group •	

Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 

21.6.2007 tehdyillä kaupoilla alittanut yhden 

kahdeskymmenesosan (1/20). 

Oy Herttakakkonen Ab:n osuus Ruukki Group Oyj:n •	

osakepääomasta ja äänimäärästä on alittanut yhden 

viidesosan (1/5) 21.6.2007 tehtyjen osakeantipäätösten 

ja -merkintöjen seurauksena.

Helsingin Mekaanikontalo Oy:n ja Procomex •	

S.A.:n yhteenlaskettu osuus Ruukki Group Oyj:n 

osakepääomasta ja äänimäärästä alittaa yhden 

neljäsosan (1/4) 21.6.2007 tehtyjen osakeantipäätösten 

ja -merkintöjen seurauksena. Samassa yhteydessä 

Helsingin Mekaanikontalo Oy ilmoittaa, että sen 

omistusosuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja 

äänimäärästä alittaa yhden kymmenesosan (1/10).

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n •	

osakepääomasta ja äänimäärästä on 25.6.2007 tehdyn 

osakelainaussopimuksen myötä laskenut alle kolmen 

kahdeskymmenesosan(3/20). Termiinien erääntyessä 

tammikuussa 2008 omistusosuus tulee laskemaan alle 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

JPMorgan Chase & Co. on ilmoittanut, että sen •	

tytäryhtiöt ovat ostaneet 12.666.818 Ruukki Group 

Oyj:n osaketta 25.6.2007 voimaan astuneessa 

osakeannissa. JPMorgan Chase & Co:n osuus Ruukki 

Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 

ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20) tehtyjen 

kauppojen seurauksena.

Nordea Pankki Suomi Oyj:n osuus Ruukki Group Oyj:n •	

osakepääomasta ja äänimäärästä on 26.6.2007 tehdyn 

osakekaupan myötä, sekä huomioon ottaen 25.6.2007 

tehty 9.500.000 kpl:n Ruukki Group Oyj:n RUG1V 

–osaketta koskeva osakelainaussopimus arvopäivällä 

29.6.2007, noussut yli kolmen kahdeskymmenesosan 

(3/20). Osaketermiinien erääntyessä joulukuussa 

2007 omistusosuus tulee laskemaan alle kolmen 

kahdeskymmenesosan (3/20). Ruukki Group 

Oyj:n tammikuussa 2008 erääntyvien termiinien 

erääntyessä omistusosuus tulee laskemaan alle yhden 

kymmenesosan (1/10).        

Nordea Pankki Suomi Oyj on ilmoittanut 16.7.2007, •	

että sen osuus Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta 

ja äänimäärästä on noussut yli yhden viidesosan (1/5). 

Osaketermiinisopimusten erääntyessä joulukuussa 

2007 Nordea Pankki Suomi Oyj:n omistusosuus tulee 

laskemaan alle kolmen kahdeskymmenesosan (3/20) 

ja termiinien erääntyessä tammikuussa 2008 alle 

yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Moncheur & Cie SA (rekisterinumero 660.0.096.997-7, •	

Geneve) ja Pierre Moncheur on  ilmoittanut elokuussa, 

että Moncheur & Cie SA:n, Pierre Moncheurin ja heidän 

määräys- tai vaikutusvaltatahojen yhteenlaskettu osuus 

Ruukki Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 

alittaa yhden kahdeskymmenesosan (1/20).
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* Muu toiminta sisältää katsauskauden Q1/2006 aikana tapahtuneiden konserniyhtiöiden omistusmuutosten seurauksena 

kirjattua kertaluonteista myyntivoittoa noin 0,4 miljoonaa euroa (rakentamisen toimialaryhmän omistuksen muutos, sisältyy 

tuloslaskelmaerään liiketoiminnan muut tuotot) ja kertaluonteista myyntitappiota noin 0,6 miljoonaa euroa (metalliteollisuus, 

liiketoiminnan kulut).

* huonekaluliiketoiminnan liikevoittoprosentti on katsauskautta 4-6/2007 lukuun ottamatta vain suuntaa antava, koska 

liikevoitossa on mukana myös osakkuusyhtiöomistusajan tulo-osuus, mutta vastaavalta osakkuusyhtiöomistuskaudelta ei ole 

mukana sen ajan liikevaihtoa

Liikearvon jakautuminen segmenteittäin

MEUR Liikevaihto 

1-6/2007

Liikevaihto 

1-6/2006

Liikevaihto 

4-6/2007

Liikevaihto 

4-6/2006

Liikevaihto 

1-12/2006
Talonrakentaminen 28,1 25,3 14,0 11,3 53,7

Sahaliiketoiminta 29,2 12,8 16,6 6,4 27,8

Huonekaluliiketoiminta 24,5 14,5 19,5 11,6 25,7

Hoivapalvelut 8,0 4,0 4,1 2,0 9,8

Muut 4,1 4,4 2,2 2,3 8,8

Eliminointierät ja 

kohdistamattomat
-0,9 -0,1 -0,3 0,0 -0,4

Konserni yhteensä 93,0 60,8 56,2 33,7 125,5

MEUR Liikevoitto 

1-6/2007

Liikevoitto 

1-6/2006

Liikevoitto 

4-6/2007

Liikevoitto 

4-6/2006

Liikevoitto 

1-12/2006

Talonrakentaminen 5,6 6,6 3,0 3,1 13,4

Sahaliiketoiminta 4,0 0,7 2,2 0,2 1,4

Huonekaluliiketoiminta -1,4 -1,3 -0,2 -0,7 -5,3

Hoivapalvelut 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6

Muut -3,4 -0,7 -2,2 -0,2 2,9

Eliminointierät ja 

kohdistamattomat

0,3 -0,4 0,3 -0,1 0,1

Konserni yhteensä 5,4 5,4 3,3 2,5 13,0

% Liikevoitto-% 

1-6/2006

Liikevoitto-% 

1-6/2006

Liikevoitto-% 

4-6/2007

Liikevoitto-% 

4-6/2006

Liikevoitto-%  

1-12/2006

Talonrakentaminen 19,8 % 26,1 % 21,4 % 27,8 % 24,9 %

Sahaliiketoiminta 13,8 % 5,7 % 13,5 % 3,7 % 4,9 %

Huonekaluliiketoiminta -5,9 % -8,7 % -1,2 % -5,8 % -20,8 %

Hoivapalvelut 4,1 % 9,8 % 3,4 % 5,0 % 6,2 %

Konserni yhteensä 5,8 % 8,8 % 5,8 % 7,5 % 10,4 %

30.6.2007 % 30.6.2006 % 31.12.2006 %

Talonrakentaminen 19,5 56 % 17,8 62 % 19,3 62 %

Sahaliiketoiminta 6,4 18 % 4,5 16 % 4,8 15 %

Huonekaluliiketoiminta 1,7 5 % 1,5 5 % 0,0 0 %

Hoivapalvelut 5,7 16 % 3,5 12 % 5,7 18 %

Muut 1,5 4 % 1,4 5 % 1,4 4 %

YHTEENSÄ 34,8 100 % 28,7 100 % 31,2 100 %

SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS, YHTEENVETO
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TULOSLASKELMAYHTEENVETO

1.000 EUR 1.1.-

30.6.2007

1.1.-

30.6.2006

1.4.-

30.6.2007

1.4.-

30.6.2006

1.1.-

 31.12.2006

6 kk 6 kk 3 kk 3 kk 12 kk

Liikevaihto 93 006 60 764 56 214 33 678 125 460

Liiketoiminnan muut tuotot 1 800 1 173 1 300 721 5 712

Liiketoiminnan kulut -84 088 -54 656 -51 026 -30 673 -112 399

Suunnitelman mukaiset poistot -3 523 -1 780 -2 151 -1 263 -4 403

Osuus osakkuusyritysten 

tuloksesta

-657 -145 79 56 -968

Arvonalentumiset -1 149 0 -1 149 0 -354

Liikevoitto 5 389 5 356 3 268 2 519 13 048

Rahoitustuotot ja -kulut -564 -489 -447 -254 -891

Voitto ennen veroja 4 825 4 867 2 821 2 264 12 156

Tuloverot -2 725 -1 879 -1 463 -888 -4 177

Tilikauden voitto 2 101 2 988 1 358 1 376 7 979

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille 1 574 2 724 1 070 1 376 8 442

Vähemmistölle 527 264 288 0 -464

Yhteensä 2 101 2 988 1 358 1 376 7 979

Emoyrityksen omistajille 

kuuluvasta voitosta laskettu 

osakekohtainen tulos:

laimentamaton osakekohtainen 

tulos (EUR)

0,01 0,03 0,07

laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos (EUR)

0,01 0,02 0,06

* Katsauskaudella osa konserniyhtiöistä on ollut tappiollisia ja osa voitollisia. Niiden yhtiöiden osalta, joiden 

verotettava tulos on ollut tappiollinen, katsauskauden tuloslaskelmassa ei pääosin olla kirjattu näihin tappioihin liittyvää 

verosaamista joko sen vuoksi, että konsernin käsityksen mukaan ei ole varmuutta siitä, että näitä aiheutuneita tappioita 

voidaan hyödyntää kyseisen yhtiön omassa tuloverotuksessa lähitulevaisuudessa, tai siksi, että konsernin sisäiset 

voitontasausmahdollisuudet esimerkiksi konserniavustusten kautta ovat rajoitetut omistusosuuden vuoksi tai muista 

syistä. Tämä kirjauskäytäntö vastaa konsernin aiemmin noudattamia periaatteita, ja siitä syystä konsernituloslaskelman 

efektiivinen tuloveroaste on ollut korkea.

* Katsauskaudella 1.1. - 30.6.2007 on huonekaluliiketoimintasegmentin tytäryhtiön tuotantolaitoksilla tapahtuneen 

tulipalon seurauksena kirjattu 0,5 miljoonan euron vaihto-omaisuuden arvonalentuminen sekä 0,6 miljoonan euron 

käyttöomaisuushyödykkeiden kertapoisto; nämä molemmat erät on esitetty yllä tuloslaskelman rivillä arvonalentumiset. 

Vastaavasti liiketoiminnan muissa tuotoissa on samansuuruinen, yhteensä noin 1,1 miljoonan euron arvioitu 

vakuutuskorvaustuotto.
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TASEYHTEENVETO

1.000 EUR 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Sijoitukset ja aineettomat 

hyödykkeet

Liikearvo 34 829 28 667 31 237

Osakkuusyhtiöosakkeet 1 671 7 465 5 568

Muut aineettomat hyödykkeet 6 690 4 719 4 001

Sijoitukset ja aineettomat 

hyödykkeet yhteensä

43 190 40 851 40 807

Aineelliset hyödykkeet 34 633 31 852 15 855

Muut pitkäaikaiset varat 825 383 528

Pitkäaikaiset varat yhteensä 78 647 73 086 57 189

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 31 243 21 702 17 057

Saamiset 26 457 14 931 9 805

Rahoitusarvopaperit 7 518 0 7 271

Rahavarat ja muut rahoitusvarat 307 892 26 966 24 768

Lyhytaikaiset varat yhteensä 373 111 63 599 58 901

Varat yhteensä 451 758 136 685 116 089

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyrityksen omistajille 

kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 23 642 20 961 23 018

Ylikurssirahasto 25 740 21 325 24 712

Uudelleenarvostusrahasto 757 0 0

Käyvän arvon rahasto 17 0 0

Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto

295 104 0 424

Kertyneet voittovarat 7 200 7 588 9 511

Emoyrityksen omistajille 

kuuluva oma pääoma

352 460 49 874 57 665

Vähemmistön osuus 2 302 3 155 1 591

Oma pääoma yhteensä 354 762 53 028 59 256

Velat

Pitkäaikaiset velat 34 634 41 355 13 489

Lyhytaikaiset velat

Saadut ennakot 18 625 14 701 17 576

Muut lyhytaikaiset velat 43 737 27 602 25 769

Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 362 42 303 43 345

Velat yhteensä 96 996 83 657 56 834

Oma pääoma ja velat yhteensä 451 758 136 685 116 089
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YHTEENVETO KONSERNITASEEN AINEELLISISTA JA AINEETTOMISTA HYÖDYKKEISTÄ

YHTEENVETO KONSERNITASEEN KOROLLISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA

1000 EUR 30.6.2007 30.6.2006 31.12.2006

Korolliset saamiset

Lyhytaikaiset 7 305 113 7 271

Pitkäaikaiset 333 170 453

Korolliset saamiset yhteensä 7 638 283 7 724

Korolliset velat

Lyhytaikaiset 16 190 10 359 4 510

Pitkäaikaiset 25 594 30 382 9 205

Korolliset velat yhteensä 41 784 40 740 13 715

1000 EUR  Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 

 

 Hankintameno 1.1.2007 23 412 37 847

 Lisäykset 21 965 7 269   

 Vähennykset 0 0

 Hankintameno 30.6.2007 45 376 45 116

 Hankintameno 1.1.2006 16 056 34 020

 Lisäykset 21 532 3 162   

 Vähennykset 0 -2 614

 Hankintameno 30.6.2006 37 588 34 568
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMAYHTEENVETO

1000 EUR 1.1.-30.6.2007 1.1.-30.6.2006 1.1.-31.12.2006 *

Tilikauden voitto 2 101 2 988 8 442

Oikaisut tilikauden voittoon 5 521 1 560 10 794

Käyttöpääoman muutos -6 249 -1 222 -12 178

Liiketoiminnan rahavirta 1 373 3 326 7 058

Tytär- ja osakkuusyritysten hankinta -5 543 -8 902 -13 401

Yrityshankintojen lisäkauppahintaerät ja 

osto-optioiden toteutus -7 167 -5 827 -8 875

Tytär- ja osakkuusyritysten myynti 2 361 2 312 4 183

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja muut 

investointierät -2 651 -2 698 -3 203

Investointien rahavirta ** -13 000 -15 115 -21 296

Osakeannit 293 967 21 218 21 218

Maksetut osingot -5 154 -1 866 -3 146

Lainojen nostot 7 064 2 527 5 561

Lainojen takaisinmaksut ja muut 

rahoituserät -1 142 -1 116 -2 611

Rahoituksen rahavirta ** 294 734 20 763 21 022

Rahavarojen muutos 283 107 8 974 6 784

* lyhyen koron rahastosijoitusten muutos on esitetty rahavarojen muutoksessa

** lisäkauppahintavelkojen maksujen ja aiemmin sovittujen osto-optioiden toteutuksen rahavirtojen esitystapaa on  

  muutettu aiemmasta siten, että ne esitetään investointien rahavirtana, kun ne aiemmin on esitetty rahoituksen rahavirrassa 
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LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Vähem-

mistön 

osuus

Oma 

pääoma 

yht.

1000 EUR

Osake-

pääoma

Osake-

anti

Yli-

kurssi-

rahasto

Käyvän 

arvon 

rahasto ja 

uudelleen- 

arvostus- 

rahasto

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Kertyneet 

voittovarat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2006 14 584 4 340 2 144 9 0 3 380 24 457 0 24 457

Rahastoanti 1/2006 87 -87 0 0

Maksullinen suunnattu osakeanti 

12/2005
1 190 -4 340 3 150 0 0

Maksullinen osakeanti 3/2006 5 100 16 118 21 218 21 218

Yrityshankinnasta aiheutunut 

vähemmistöosuus
2 891 2 891

Osingonjako, yhtiökokous 4/2006 -1 866 -1 866 -1 866

Voitto 1-6/2006 2 724 2 724 264 2 988

Vaihtovelkakirjojen oman pääoman 

komponentti ja muut muutokset
-9 3 349 3 341 3 341

Oma pääoma 30.6.2006 20 961 0 21 325 0 0 7 588 49 874 3 154 53 028

Maksuton suunnattu osakeanti 

10/2006
424 424 424

Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 

omaksi pääomaksi
2 057 3 387 5 444 5 444

Osingonjako, yhtiökokous 10/2006 -1 282 -1 282 -1 282

Voitto 7-12/2006 5 718 5 718 -728 4 991

Yrityshankinnoista ja -luovutuksista 

aiheutunut vähemmistöosuuden 

nettomuutos

-836

Vaihtovelkakirjojen oman pääoman 

komponentti ja muut muutokset
-2 513 -2 513 -2 513

Oma pääoma 31.12.2006 23 018 0 24 712 0 424 9 512 57 665 1 591 59 256

Maksuton suunnattu osakeanti 4/2007 1 035 1 035 1 035

Maksullinen suunnattu osakeanti 

6/2007
293 645 293 645 293 645

Osingonjako, yhtiökokous 4/2007 -4 079 -4 079 -4 079

Voitto 1-6/2007 1 574 1 574 711 2 285

Vaihtovelkakirjalainojen konvertointi 

omaksi pääomaksi
624 1 028 1 652 1 652

Tytäryritysten hankinnasta 

muodostunut käypä arvo
757 757 757

Sijoitusten käyvän arvon oikaisu 17 17 17

Vaihtovelkakirjojen oman pääoman 

komponentti ja muut muutokset
194 194 194

Oma pääoma 30.6.2007 23 642 0 25 740 774 295 104 7 200 352 460 2 302 354 762

* maalis-/huhtikuussa 2006 toteutun osakeannin kulut on yllä olevassa taulukossa esitetty takautuvasti ylikurssirahaston 

  oikaisueränä
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YRITYSHANKINNAT TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Pohjolan Design-Sähkö Oy:n hankinta 

(talonrakentaminen), kesäkuu 2007

Kesäkuussa 2007 talonrakentamisen liiketoimintaryhmä 

osti 70,1 %:n osuuden Pohjolan Design-Sähkö Oy:ssä 

(Ruukki Group –konsernin efektiivinen omistusosuus noin 

63,2 %), joka on sähköurakointitoimintaa harjoittava yhtiö. 

Jos yrityshankinta olisi tehty vastaavalla omistusosuudella 

jo 1.1.2007, olisi se muuttanut Ruukki Group –konsernin 

katsauskaudella 1.1. – 30.6.2007 raportoimia 

konsernilukuja seuraavasti: konsernin liikevaihto olisi 

lisääntynyt noin 1 828 tuhannella eurolla (+2 %), 

konsernin liikevoitto parantunut noin 221 tuhannella 

eurolla (+4 %) ja konsernin nettotulos parantunut noin 

175 tuhannella eurolla (kaikki edellä mainitut lukuarvot 

verrattuna konsernin raportoimiin osavuosikatsauskauden 

lukuihin).

Hankinnasta kirjattiin seuraavat varat ja velat, mikä kuvaa myös yrityshankinnan tasevaikutuksen suuruusluokkaa:

1.000 EUR Yhdistämisessä kirjatut 

käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen 

yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 2 2

Aineelliset 

käyttöomaisuushyödykkeet

Koneet ja kalusto 93 93

Muut hyödykkeet

Vaihto-omaisuus 687 662

Myyntisaamiset 670 670

Muut saamiset 44 44

Siirtosaamiset 152 152

Rahoitusarvopaperit 316 302

Rahavarat 431 422

Varat yhteensä 2 395 2 346

Korottomat velat

Ostovelat 52 52

Muut velat 123 123

Siirtovelat 292 292

Laskennallinen verovelka 13 0

Velat yhteensä 479 466

Nettovarat 1 916 1 880

Hankintameno 1 524

Nettovarat 15.6.2007 (70,1 %) 1 343

Liikearvo 181

Rahavirtavaikutus:

Kaupantekohetkellä rahana maksettu kauppahinta 1 500

Hankitun tytäryrityksen rahavarat -431

Rahavirtavaikutus 1 069
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LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 –standardin 

mukaisesti. Ruukki Group Oyj soveltaa samoja 

laskentaperiaatteita kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä, 

mutta tilikauden 2007 alusta sahaliiketoiminta ja 

huonekaluliiketoiminta on raportoitu yhtiön hallituksen 

päätöksen mukaisesti erillisinä ensisijaisina segmentteinä, 

kun ne tilikauden 2006 segmenttiraportoinnissa 

muodostivat yhdessä puutuoteteollisuussegmentin. 

Taulukoiden luvut on pyöristetty yhteen desimaaliin, 

mikä pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa. 

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

MUITA AVAINLUKUJA

Q2/2007 Q2/2006 2006

6kk / 30.6.2007 6 kk / 30.6.2006 12 kk / 31.12.2006

Bruttoinvestoinnit (1.000.000 EUR) 26,1 24,7 14,3

% liikevaihdosta 28,1 % 40,6 % 11,4 %

Henkilöstö keskimäärin 777 490 570

Henkilöstö kauden lopussa 942 649 452

Osingot (1.000.000 EUR) 4,1 1,9 3,1

Osakekohtainen osinko, EUR 0,03 0,02 0,03

Osinko tuloksesta, % 41,9 %

Efektiivinen osinkotuotto, % 2,5 %

Hinta/voitto-suhde (P/E), EUR 119,8 28,3 16,8

Osakkeen alin kurssi, EUR 1,18 0,64 0,64

Osakkeen ylin kurssi, EUR 2,80 0,91 1,23

Kauden kaupankäyntivolyymilla 

painotettu keskikurssi, EUR

1,95 0,76 0,84

Osakekannan markkina-arvo (1.000.000 

EUR)

697,2 104,8 163,2

Osakkeiden vaihto (1.000.000 EUR) 248,2 33,1 84,8

Osakkeiden vaihto, % 47,2 % 35,4 % 86,0 %
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