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HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2009  
 
Honkarakenne-konsernin vuoden 2009 ensimmäisen nelj änneksen 
liikevaihto oli 11,5 miljoona euroa (17,8 milj. eur oa). Tulos ennen 
veroja oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa) ja tulos/osake oli 
-0,27 euroa (-0,13 euroa). Viime vuoden toisen vuos ipuoliskon heikko 
ennakkomyynti näkyi alkuvuoden toimitusmäärissä kai killa markkinoilla. 
Mikäli markkinatilanne säilyy ennustetun kaltaisena , koko vuoden 
tuloksen ennakoidaan olevan viime vuotta parempi. 
 

AVAINLUVUT 1-3/2009  1-3/2008  1-12/2008  

    

Liikevaihto, MEUR 11,5  17,8  78,4  

Liikevaihdon muutos, % -35,2  -3,8  -16,1  

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

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

Henkilöstön määrä 393  418  398  

Tulos/osake, euroa  -0,27  -0,13  -0,32  

Oma pääoma/osake, euroa 4,3  5,02  4,5  
 
 
LIIKEVAIHDON JA TULOKSEN KEHITYS 
 
Honkarakenne-konsernin vuoden 2009 ensimmäisen nelj änneksen 
liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa, kun se edelli senä vuonna 
vastaavaan aikaan oli 17,8 miljoonaa euroa. Liikeva ihto laski 6,2 
miljoonaa euroa ja se oli 35 % pienempi kuin vuotta  aiemmin. Suomen 
liikevaihto laski 1,0 miljoonaa euroa (-14 %) ja vi ennin liikevaihto 
5,2 miljoona euroa (-49 %). 
 
Liiketulos tammi-maaliskuulta oli –1,2 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) 
ja tulos ennen veroja oli -1,2 miljoonaa euroa (-0, 6 milj. euroa). 
Viime syksynä käynnistettyjen sopeuttamistoimenpite iden vaikutukset 
näkyvät kokonaisuudessaan vasta kuluvan vuoden jälk immäisellä 
puoliskolla. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Konsernin rahoitusasema on pysynyt tyydyttävänä. Om avaraisuusaste oli 
30,9 % (38,7 %) ja korolliset nettovelat 20,6 miljo onaa euroa (12,4 
milj. euroa). Konsernin likvidien varojen määrä oli  2,6 miljoonaa 
euroa (2,4 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste (gea ring)oli 135,9 % 
(69,5 %). Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,7 miljoonaa euroa 
(1,1 milj. euroa).  
 
MARKKINOIDEN KEHITYS  
 
Kotimaan omakoti- ja vapaa-ajan rakennusten aloitus ten sekä 
rakennuslupien määrän lasku voimistui viime vuoden loppupuoliskolla. 
Kuluvan vuoden alkupuolella markkinoiden kehitys on  jatkunut 
samanlaisena. Lupakehitys on ollut laskeva sekä oma kotitalo- että 
vapaa-ajan asuntojen rakentamisessa. Toukokuun alus sa Suomen koko 
hirsitaloteollisuuden alkuvuoden toteutunut myynti-  ja tilauskanta oli 
32 prosenttia edellisvuotta pienempi. Kotimaan myyn ti väheni 24 % ja 



vienti 40 %. Rakentamisen kokonaiskustannukset ovat  laskeneet viime 
vuodesta ja sahatavaramarkkinoilla ennakoidaan puun  hinnan 
saavuttaneen pohjatason.  
 
Markkinatilanne on kaikilla vientimarkkinoilla sama nkaltainen. 
Talouden taantuma on aiheuttanut voimakkaan kysynnä n laskun ja 
asiakkaiden käyttäytymistä leimaa edelleen varovais uus 
päätöksenteossa. Rahoitusmarkkinoiden toimimattomuu s hidastaa tai jopa 
estää muutoin toteutettavaksi aiottuja kauppoja use illa 
vientimarkkinoilla. Itä-Euroopan maiden valuuttojen  devalvoituminen on 
heikentänyt alueen maiden ostovoimaa euroon nähden ja alentanut 
kysyntää ja viivästyttänyt jo sovittujen kauppojen toimituksia.  
 
Laskevilla markkinoilla heikentynyt kysyntä on lisä nnyt 
hintakilpailua, mikä alentaa konsernin suhteellista  kannattavuutta 
vuoden 2009 aikana huolimatta alentuneista raaka-ai ne- ja 
tuotantokustannuksista. 
 
 
MYYNNIN KEHITYS  
 
Liikevaihdon jakauma, % 1-3/2009  1-3/2008    
Suomi 39,3 %  39,0 %    
Keski-Eurooppa 21,1 %  17,5 %    
Kaukoitä 8,8 %  7,6 %    
Muut maat 30,8 %  35,9 %    

Yhteensä 100,0 %  100,0 %    

      
Liikevaihto, 1000 euroa 1-3/2009  1-3/2008  % muutos  
Suomi 5 972 6 931  -13,8 %  
Keski-Eurooppa 2 438  3 103  -21,4 %  
Kaukoitä 1 317  1 343  -1,9 %  
Muut maat 1 779  6 378  -72,1 %  

Yhteensä 11 506  17 755  -35,2 %  
 
Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 19,8 m iljoonaa euroa. 
Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan se oli 38,3 mil joonaa euroa.  
 
TUOTTEET JA MARKKINOINTI 
 
Uudet hirsituotteet Honka Duo –ekopyöröhirsi sekä H onka Major -
monilamellihirsi lanseerattiin vuoden alussa. Honka  Duo on uuden 
sukupolven ekopyöröhirsi, joka mahdollistaa ulkonäö ltään modernien 
talojen rakentamisen hieman soikeasta pyöröhirrestä . Duossa halkeilu, 
vääntyily ja painuminen on valmistustekniikan ansio sta saatu 
minimoitua. Sen ansioista pyöröhirsitaloista saadaa n aikaisempaa 
tiiviimpiä ja energiataloudellisempia. Tuote on mal lisuojattu EU-
alueella.  
 
Honka Major –uutuushirsi on 270 mm:n vahvuisena suu rin Honkarakenteen 
monilamellihirsistä. Se on tarkoitettu omakotitaloi hin ja 
edustusluonteisiin rakennuksiin ja täyttää sellaise naan Suomessa 
vuoden 2010 alussa voimaan tulevat energiamääräykse t. 
 
Suomessa lanseerattiin uudet energiaratkaisut erila isiin 
käyttötarkoituksiin. Niissä lämmitysenergiaa säästy y 30–80 % 



verrattuna ympärivuotisen asumisen määräysten mukai seen tasoon. 
Ranskassa ja Japanissa jatkettiin Honka Fusion –tuo tteen lanseerausta 
ja yhteistyökumppaneiden koulutusta. Honka Fusion m ahdollistaa 
erityisen hyvin modernit ratkaisut, lasin, kiven, h irren ja teräksen 
materiaaliyhdistelmät ja antaa suunnittelijoille va pautta kestävien ja 
ekologisten massiivipuutalojen luomiseen. 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa yh teensä 393 
henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan aj ankohtaan oli 25 
henkilöä ja se kohdistui pääasiallisesti emoyhtiön toimintaan.  
 
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA 
TILINTARKASTAJAT  
 
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettii n perjantaina 
3.4.2009. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsern in tilinpäätöksen 
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  toimitusjohtajalle 
vuodelta 2008. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelt a 2008 ei jaeta 
osinkoa.  
 
Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Mauri Saarel ainen, Tomi 
Laamanen, Mauri Niemi ja Pirjo Ruuska sekä uusiksi jäseneksi Lasse 
Kurkilahti ja Marko Saarelainen. Hallituksen kokouk sessa 
puheenjohtajaksi valittiin Lasse Kurkilahti.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö K PMG Oy Ab, 
päävastuullisena tilintarkastajana Ari Eskelinen.  
 
HONKARAKENNE OYJ:N OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Honkarakenne Oyj on ostanut katsauskaudella 5.185 k pl omia osakkeitaan 
keskimäärin 2,68 euron kappalehintaan. Katsauskaude n lopussa yhtiön 
hallussa on omia B-sarjan osakkeita 213.885 kappale tta 
yhteisnimellisarvoltaan 427.770,00 euroa ja hankint ahinnaltaan 
1.137.564,73 euroa. Osakkeiden osuus yhtiön osakepä äomasta on 5,71 % 
ja kaikista äänistä 2,26 %. Osakkeiden hankintameno  on 
konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa. 
 
Yhtiön hallituksella on 26.3.2010 saakka voimassa o levat valtuudet 
hankkia omia osakkeita enintään määrän, jonka jälke en yhtiöllä ja sen 
tytäryhtiöillä on hallussa tai panttina enintään 10  % kaikista yhtiön 
osakkeista. Hallituksella on myös 26.3.2010 saakka voimassa oleva 
valtuutus luovuttaa enintään 374.896 kappaletta B-s arjan osaketta.  
 
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ  
 
Honkarakenne Oyj noudattaa OMX Pohjoismaisen pörssi n Helsingissä, 
Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton  listayhtiöiden 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä (Corporate Gove rnance) koskevia 
suosituksia.  
 
IFRS-RAPORTOINNIN MUUTOKSET 
 



1.1.2009 lähtien konserni on soveltanut seuraavaa s tandardia: IFRS 8 
Toimintasegmentit. Standardin mukaan esitettävien s egmenttitietojen on 
perustuttava johdolle toimitettuun sisäiseen raport ointiin ja siinä 
noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. Uuden standa rdin käyttöönotto 
ei muuta konsernin segmenteistä esitettävää informa atiota. 
Honkarakenteella on raportoinnissaan vain yksi segm entti: hirsitalojen 
valmistus, myynti ja markkinointi. Lisäinformaatiot a maantieteellisen 
jakautuman perusteella annetaan seuraavan jaottelun  mukaan: Suomi, 
Keski-Eurooppa, Kaukoitä ja muut maat. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Kysyntä on tasaantunut talven aikana viime vuotta s elvästi alemmalle 
tasolle. Markkinatilanteen yhtiön päämarkkinoilla o dotetaan hieman 
paranevan syvimmästä kuopasta, mitä myös viimeaikai set positiiviset 
talousuutiset edesauttavat. Alentuneet rakentamisen  kustannukset ja 
historiallisen alhainen korkotaso vaikuttavat kysyn nän kehitykseen 
osaltaan positiivisesti. Suurimpien projektikauppoj en liikkeelle lähtö 
edellyttää yleisen taloustilanteen parantumista.   
 
Koko Suomen hirsitoimialan koko vuoden liikevaihdon  ennustetaan 
laskevan 20 – 30 % viime vuoden jälkipuoliskon ja a lkutalven heikon 
ennakkomyynnin takia. Myös konsernin koko vuoden li ikevaihdon 
ennustetaan jäävän selvästi alle viime vuoden tason . Liiketoiminnan 
kustannuksia on sopeutettu selvästi pienemmälle lii kevaihdolle ja eri 
toimenpiteillä tavoitellaan merkittäviä kustannussä ästöjä kuluvan 
vuoden aikana. Mikäli markkinatilanne säilyy ennust etun kaltaisena, 
koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan viime vuott a parempi. 
 
LÄHIAJAN RISKIT 
 
Merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät rahoitusma rkkinoiden 
toimivuuteen ja yleisen taloudellisen tilanteen keh ittymiseen. 
Sahatavaramarkkinoilla tuotannon sopeutukset ovat o lleet mittavia ja 
lyhyellä tähtäimellä kysynnän elpyessä saattaa tull a puuraaka-aineen 
saatavuuteen liittyviä toimitusongelmia.  
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA 
 
Honkarakenteen tytäryhtiön Finwood Oy:n tuotanto Pa ltamossa lopetetaan 
kuluvan vuoden aikana ja sen tuotanto siirretään yh tiön 
päätuotantolaitoksille Karstulaan ja Alajärvelle. F inwoodin 
henkilökunnasta on irtisanottu 18 henkilöä 9.4.2009 . 
 
 
HONKARAKENNE OYJ 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh 0 20 575 7816 , 040 
580 6111, esko.teerikorpi@honka.com. 
 
Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internet -sivulta 
www.honka.com, Sijoittajat. Seuraavat osavuosikatsa ukset julkaistaan 
20.8.2009 ja 12.11.2009. 



 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Rahoitustarkastus 
 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   

Tilintarkastamaton 1-3/2009  1-3/2008  1.1.-31.12.2008  

Milj. euroa    
Liikevaihto 11,5  17,8  78,4  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1  0,3  1,1  
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos -0,2  0,9  -0,8  
Valmistus omaan käyttöön 0,0  0,1  0,3  

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,9  -11,6  -47,2  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -3,5  -4,0  -15,8  
Poistot ja arvonalentumiset -0,9  -1,0  -4,1  
Liiketoiminnan muut kulut -2,3  -3,0  -11,8  

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

Rahoitustuotot ja –kulut -0,0  -0,2  -1,3  
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta -0,0  0,1  -0,1  

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

Tuloverot 0,3  0,1  0,4  

Katsauskauden tulos -0,9  -0,5  -1,1  
    
Muut laajan tuloslaskelman erät:     
Muuntoerot 0,1  0,2  0,0  
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä -0,8  -0,3  -1,1  
    
Jakautuminen   
  Emoyhtiön omistajille -0,9  -0,5  -1,1  
  Vähemmistölle 0,0  0,0  0,0  
 -0,9  -0,5  -1,1  
   
Emoyrityksen omistajille 
kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:   
laimentamaton osakekohtainen 
tulos (euroa) -0,27  -0,13  -0,32  

laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) -0,27  -0,13  -0,32  
 
 
KONSERNITASE  
 
Tilintarkastamaton 31.3.2009  31.3.2008  31.12.2008  
Milj. Euroa    
Varat    
Pitkäaikaiset varat    



Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25,8  25,2  26,0  

Liikearvo 0,5  0,5  0,5  

Muut aineettomat hyödykkeet 1,5  1,2  1,5  

Osuudet osakkuusyrityksissä 2,2  0,6  2,2  

Muut osakkeet ja osuudet 0,2  0,3  0,2  

Saamiset 0,1  0,2  0,1  
Laskennalliset verosaamiset 1,6  1,0  1,4  

 31,9  28,9  32,0  

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 13,3  15,2  12,5  

Myyntisaamiset ja muut saamiset 8,8  10,5  9,1  

Rahavarat 2,6  2,4  1,6  

 24,7  28,1  23,2  

Varat yhteensä 56,6  57,0  55,2  

    
Oma pääoma ja velat    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    

Osakepääoma 7,5  7,5  7,5  

Ylikurssirahasto 0,5  0,5  0,5  

Vararahasto 5,3  5,3  5,3  

Muuntoerot 0,1  0,2  0,0  

Kertyneet voittovarat 1,7  4,4  2,7  

 15,1  17,9  16,1  

Vähemmistön osuus 0,0  0,0  0,0  
Oma pääoma yhteensä 15,1  17,9  16,1  

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 0,7  0,6  0,8  

Varaukset 0,4  0,4  0,4  

Korolliset velat 20,9  13,3  19,2  

Korottomat velat 0,6  0,0  0,6  

 22,6  14,1  21,0  

    

Ostovelat ja muut velat 16,6  23,2  16,2  
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat 
verovelat 0,0  0,1  0,0  
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,3  1,7  1,9  

 18,9  25,0  18,1  

Velat yhteensä 41,5  39,1  39,1  

Oma pääoma ja velat yhteensä 56,6  57,0  55,2  
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
Tilintarkastamaton          

1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääom a   

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

Oma 
pääoma 

yht. 
Oma pääoma 
1.1.2008 7 498  520  5 316  179  -942  6 037  18 608  -8  18 600  

Muuntoerot    -5    -5    -5  
Ostettu 
omia 
osakkeita     -146   -146    -146  



Tilikauden 
tulos      -458  -458  -22  -480  

Muut erät      -103  -103   -103  
Oma pääoma  
31.3.2008 7 498  520  5 316  174  -1 088  5 476  17 896  -30  17 866  

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

Oma 
pääoma 

yht. 
Oma pääoma 
1.1.2009 7 498  520  5 316  27 -1 124  3 819  16 056  9 16 065  

Muuntoerot    41   41  41 
Ostettu 
omia 
osakkeita     -14   -14   -14  
Tilikauden 
tulos      -955  -955  -1  -956  
Oma pääoma 
31.3.2009 7 498  520  5 316  68 -1 138  2 864  15 128  8 15 136  
 
a) Osakepääoma 
b) Ylikurssirahasto 
c) Vararahasto 
d) Muuntoerot 
e) Omat osakkeet 
f) Kertyneet voittovarat 
g) Vähemmistön osuus 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
Tilintarkastamaton 

1.1.-31.3.2009  1.1.-31.3.2008  1.1.-31.12.2008  

Milj. euroa    

Liiketoiminnasta 0,1  2,4  0,8  
Investoinneista, netto -0,5  -1,0  -4,9  
Rahoitustoiminnasta yhteensä 1,4  -1,0  3,7  

   Vieraan pääoman lisäys 5,0  0,0  7,1  

   Vieraan pääoman vähennys -3,5  -0,7  -1,5  

   Maksetut osingot   -1,1  

   Muut rahoituserät -0,1  -0,3  -0,8  

Likvidien varojen muutos 1,0  0,5  -0,4  

Likvidit varat tilikauden alussa 1,6  1,9  1,9  

Likvidit varat tilikauden lopussa 2,6  2,4  1,6  
 
 
LIITETIEDOT 
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja  arvostamisperiaatteita 
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu  kaikkia IAS 34 -standardin 
vaatimuksia.  
 
 

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  

Tilintarkastamaton Aineelliset  

Milj. euroa hyödykkeet  

  

Hankintameno 1.1.2009 66,2  

Muuntoerot (+/-) -0,1  



Lisäykset 0,8  

Vähennykset -0,1  

Siirrot erien välillä 0,0  

Hankintameno 31.03.2009 66,8  

  

Kertyneet poistot 1.1.2009 -40,2  

Muuntoerot (+/-) 0,1  

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0  

Tilikauden poisto -0,8  

Kertyneet poistot 31.03.2009 -41,0  

  

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 26,0  

Kirjanpitoarvo 31.03.2009 25,8  
 
 
Omat osakkeet 
 
Honkarakenne Oyj:n katsauskauden aikana hankkimien omien B-osakkeiden, 5.185 
kappaletta, hankintahinta oli 13,8 tuhatta euroa. 
 
 
Konsernin vastuusitoumukset   
   
Tilintarkastamaton 31.3.2009  31.3.2008  
Milj. euroa   
Omista veloista   
- Kiinnitykset 25,5  19,66  
- Pantatut osakkeet 0,36  0,54  
- Muut takaukset 3,14  0,94  

Muiden puolesta   
- Takaukset 1,09  0,84  
   
Leasing-vastuut 0,99  0,83  
   
Vuokravastuut 0,17  0,24  
   
Valuuttatermiinien 
nimellisarvot 2,17  2,9  
   
 
 
Lähipiiritapahtumat  
 
Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakk uusyrityksistä sekä yhtiön 
johdosta. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallitu ksesta, toimitusjohtajasta ja 
yhtiön johtoryhmästä. 
 
Katsauskaudella ei ole tehty liiketoimia yhtiön joh toon kuuluvan lähipiirin kanssa. 
 
 

Konsernin tunnusluvut     

  1-3  1-3  1-12  

Tilintarkastamaton  2009  2008  2008  

     

Tulos/osake euro -0,27  -0,13  -0,32  

     

Oman pääoman tuotto % -6,1  -2,6  -6,6  

     



Omavaraisuusaste % 30,9  38,7  33,0  

     

Oma pääoma/ osake euro 4,3  5,02  4,5  

     

Korolliset nettovelat MEUR 20,6  12,4  19,5  

     

Nettovelkaantumisaste % 135,9  69,5  121,6  

     

Bruttoinvestoinnit MEUR 0,7  1,1  5,1  

 
% 
liikevaihdosta 6,1  6,1  6,5  

     

Tilauskanta MEUR 19,8  38,3  23,7  

     

Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 193  204  203  

 Työntekijät 200  214  195  

 Yhteensä 393  418  398  
 

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  

   

Korolliset nettovelat: Korolliset velat – rahavarat   

   

 Korolliset velat – rahavarat  

Nettovelkaantumisaste,  -------------------------------------------- x 100 

% (gearing): Oma pääoma yhteensä  

   

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  

Oma pääoma/osake: --------------------------------- -----------  

 Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa  
 


