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Honkarakenne Oyj - neljännesvuosikatsaus 
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

HONKARAKENNE OYJ           PÖRSSITIEDOTE 14.5.2003 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

Honkarakenne-konsernin vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen
liikevaihto oli 16,3 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna
vastaavaan aikaan oli 18,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto pieneni 2,4
MEUR eli 13 prosenttia viimevuotisesta. Tappio ennen satunnaisia eriä
ja veroja oli 1,4 miljoonaa euroa (-0,9 MEUR).

Alkuvuoden volyymi jäi pieneksi ja tulos oli kausivaihtelun vuoksi
tappiollinen. Rakennejärjestelyistä aiheutui kertaluonteisia kuluja.
Kaupan määrällinen kehitys on ollut alkuvuonna heikko, mutta uuden
kaupan katetaso on parempi. Honkarakenteen tilauskanta oli maaliskuun
lopussa 16 prosenttia viimevuotista suurempi.

Markkinoilla epäterveitä ilmiöitä

Hirsirakennusalan liikevaihto ei ole juuri kasvanut viiteen vuoteen,
vaikka kapasiteetti on samaan aikaan lisääntynyt. Se on aiheuttanut
epätervettä kilpailua. Päävientimarkkinoillakaan Saksassa ja Japanissa
ei näy selviä kasvun merkkejä. Alan tilauskanta oli kuitenkin
huhtikuun lopussa 10 prosenttia ja Honkarakenteen 15 % edellisvuotta
suurempi.

Tammi-maaliskuussa Honkarakenne toimitti hirsitaloja kotimaahan 9 %
edellisvuotta vähemmän; vientitoimitukset vähenivät 10 %.
Päävientimaista vienti Saksaan väheni, mutta Japanin vienti säilyi
hyvällä tasolla. Yksittäistalokauppa Venäjälle supistui, sen sijaan
Seicon Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettava Forest Resort -projekti
päästiin aloittamaan alkuvuonna. Ranskan liiketoiminta säilytti
asemansa ja vienti muihin Euroopan maihin kasvoi.

Toimintaa sopeutetaan markkinatilanteen mukaan

Honkarakenne jatkaa toimintansa sopeuttamista ydinstrategiansa
mukaisesti. Kustannuksia karsitaan ja kustannusrakennetta kevennetään
markkinatilannetta vastaavaksi. Yt-neuvottelut on aloitettu 30
henkilön vähentämiseksi Suomen toiminnoista. Tavoitteena on tehostaa
toimintaa ja sopeuttaa yhtiön kustannukset ennakoitua heikompaan
markkinatilanteeseen ja jyrkentyneisiin kausivaihteluihin.
Toimenpiteillä varmistetaan tuloksen paraneminen jo tänä vuonna.

Kapasiteetin käyttöä tehostetaan ilman suuria investointeja.
Investointien taso jää noin 3 miljoonaan euroon. Tänä vuonna
panostukset suunnataan markkinointiin, kehitykseen ja
rationalisointeihin. Mm. Japanin tytäryhtiö Honka Japan avasi uuden
omakotinäyttelyn Tokiossa 26.4.

Muutoksia yhtiörakenteessa

Honka-Holidayn nimellä toiminut viikko-osakeliiketoiminta siirtyi
1.5.2003 alkaen Honka-Holiday Oy:lle. Honkarakenne jäi yhtiöön
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vähemmistöosakkaaksi 18 %:n osuudella. Tämän liiketoiminnan
liikevaihto oli viime vuonna n. 3 miljoonaa euroa.

Honkarakenne Oyj on ostanut Saksan tytäryhtiöstään Honka Blockhaus
GmbH:sta 10 % osuuden, jonka omisti yhtiön aiempi toimitusjohtaja
Helmut Jaspers. Honkarakenne omistaa yhtiön nyt sataprosenttisesti.

Omien osakkeiden osto

Honkarakenne Oyj on ostanut katsauskaudella omia osakkeitaan 10 800
kappaletta, kokonaishinnaltaan 34 546 euroa, keskihinta osaketta
kohden 3,20 euroa. Maaliskuun lopussa yhtiön hallussa olevat osakkeet
edustavat 3,24 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet on
kirjattu varoiksi yhtiön taseeseen. 11.4.2003 yhtiökokous päätti
alentaa osakepääomaa mitätöimällä yhtiön hallussa olevia osakkeita
135.000 kappaletta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen
hankkimaan ja luovuttamaan omia osakkeita.

Tulevaisuuden näkymät

Kesän tilauskanta on hyvä, mutta syksyllä yleisen markkinatilanteen
vuoksi kasvua viime vuodesta ei ole odotettavissa. Suomen markkinat
eivät näytä kasvavan ja alan on pakko tervehtyä. Saksan liiketoiminta
tulee kasvamaan tänä vuonna, joskin rakennemuutoksista kertyi
kertaluonteisia kuluja alkuvuodelle, mikä heikentää koko vuoden
kannattavuutta. Japanin omakotimyynti kasvaa, mutta jenin
kurssikehitys on riski kannattavuuden säilymiselle hyvänä. Venäjällä
myönteinen kehitys jatkuu, tilauskanta on edelleen hyvä ja projektit
toteutumassa. USA:ssa sekä volyymi että tulos jäävät vaatimattomiksi.

Keskittyminen päämarkkinoille on vahvistanut Honkarakenteen markkina-
asemaa. Koska markkinoiden ei odoteta kasvavan, Honkarakenne keskittyy
tänä vuonna sisäisen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseen.

Tilauskannan huippu ajoittuu kesäkauteen. Syksyllä on varauduttava
tehokkaaseen kustannusten supistamiseen. Koko vuoden liikevaihdon
odotetaan kasvavan hieman viimevuotisesta ja kannattavuuden paranevan,
joskin tulosta tulevat rasittamaan rakennemuutoksista aiheutuvat
kertaluonteiset kustannukset.

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

HONKARAKENNE OYJ

Mauri Saarelainen
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

KONSERNIN TULOSLASKELMA JA TASE

(MEUR)                               1-3/03  1-3/02  1-12/02

Tuloslaskelma

Liikevaihto                          16,3    18,7      85,6
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Liikevoitto                          -1,0    -0,8      -1,1
Tulos ennen satunnaisia eriä
ja veroja                            -1,4    -0,9      -2,9
Satunnaiset tuotot                    0,0     0,1       0,3
Satunnaiset kulut                    -0,0    -0,1      -0,0
Tulos ennen veroja                   -1,4    -0,9      -2,6
Katsauskauden tappio                 -1,0    -0,6      -1,9

Tase

Pysyvät vastaavat                    32,1    34,4      33,1
Vaihtuvat vastaavat
- Vaihto-omaisuus                    19,3    18,4      18,6
- Rahoitusomaisuus                   19,6    17,7      15,9
Vastaavaa yhteensä                   71,0    70,5      67,6

Osakepääoma                           8,0     8,0       8,0
Muu omapääoma                        14,9    16,7      15,8
Vähemmistöosuus                       0,0     0,0       0,0
Vieras pääoma, pitkäaikainen         17,5    18,2      17,2
Vieras pääoma, lyhytaikainen         30,6    27,5      26,5
Vastattavaa yhteensä                 71,0    70,5      67,6

Tunnuslukuja

Tulos/osake, euroa                   -0,2    -0,2      -0,6
Oma pääoma/osake, euroa               5,7     6,2       6,0
Omavaraisuusaste                     38,2    42,0      41,7
Bruttoinvestoinnit (MEUR)             0,6     0,6       3,2
% liikevaihdosta                      3,7     3,2       3,8
Henkilöstö keskimäärin                462     498       472
Tilauskanta (MEUR)                   26,7   23,1*      33,4
*)vertailukelpoinen

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

(MEUR)                               1-3/03  1-3/02  1-12/02

Liiketoiminnasta                     -0,7    -0,7      +0,5
Investoinneista                      -0,6    -0,8      -1,8
Rahoitustoiminnasta                  -1,0    -0,1      +1,5
Likvidien varojen muutos             -2,3    -1,6      +0,2
Likvidit varat kauden alussa         +5,7    +5,5      +5,5
Likvidit varat kauden lopussa        +3,4    +3,9      +5,7

Vastuusitoumukset

Omista veloista
- Kiinnitykset                       19,9    19,8      19,9
- Pantatut osakkeet                  0,18    0,18      0,18
- Muut pantit                           -    0,17         -

Muiden puolesta
- Takaukset                          0,48    0,51      0,46

Leasing-vastuut                      0,25    0,14      0,21
Muut vastuut                         0,14       -      0,14

Valuuttatermiinien nimellisarvot      2,2     4,0       1,2
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