
 
 
   
  

 
 

HONKARAKENNE OYJ    OSAVUOSIKATSAUS   13.8.2010 klo 15.00 
 
HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2010 
 
YHTEENVETO  
 
Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2010  
 
Honkarakenne-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa, 
kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 21,8 % (16,1 milj. euroa vuonna 2009). 
Tulos ennen veroja oli + 2,1 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa vuonna 2009)ja 
osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (-0,16 euroa vuonna 2009).  
 
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010 
 
Honkarakenne-konsernin puolen vuoden liikevaihto oli 28,1 miljoonaa euroa, lisäystä 
edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 1,8 % (27,6 milj. euroa vuonna 2009). Tulos ennen 
veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa vuonna 2009) ja osakekohtainen tulos 
oli 0,01 euroa (-0,11 euroa vuonna 2009). 
 
Konsernin rahoitusasema parani katsauskauden aikana. Tammikuussa aloitettu 
tulosparannusohjelma etenee. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen 
vuoden tasolla ja konsernin tavoitteena on voitollinen tulos tilikaudelta. Koko 
vuoden tulostavoitteeseen pääsemisen edellytyksenä on konsernin tilausten 
kehittyminen vuoden jälkipuoliskolla. Tilauskanta on toisen vuosineljänneksen lopussa 
6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi.  
 

AVAINLUVUT 
4-6/
2010

4-6/
2009

1-6/
2010

1-6/ 
2009 

muutos 
 % 

1-12/
2009

   

Liikevaihto, MEUR 19,6 16,1 28,1 27,6 1,8 52,3
Liikevoitto/-tappio, MEUR 2,5 0,8 0,7 -0,5  -3,0
Liikevoitto ilman kertaeriä, MEUR 2,9 1,4   
Voitto/tappio ennen veroja, MEUR 2,1 0,7 0,1 -0,6  -3,7
Henkilöstön määrä keskimäärin 318 381  351
Tulos/osake, euroa  0,45 0,16 0,01 -0,11  -1,05
Omavaraisuusaste, % 34,9 32,3  28,8
Oman pääoman tuotto, % 0,4 -2,5  -26,3
Oma pääoma/osake, euroa 3,4 4,4  3,5
Nettovelkaantumisaste, % 79,0 117,2  149,0
 
Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Esa Rautalinko osavuosikatsauksen yhteydessä:  
 
”Markkinatilanne huomioon ottaen Honkarakenteen toinen vuosineljännes oli hyvä sekä 
liikevaihdon että tuloksen suhteen. Huolimatta vertailujaksoa paremmasta 
liikevaihdosta ja tuloksesta matalasuhdanne jatkui kuitenkin edelleen kaikilla 
Honkarakenteen päämarkkina-alueilla. Pientä piristymistä on kuitenkin nähtävissä 
kotimaassa ja Venäjällä. 
 
Toisen vuosineljänneksen painopisteenä oli myynnin vauhdittaminen samalla kuitenkin 
huolehtien tulosparannusohjelman läpiviennistä. Konsernin tavoitteena on kuluvan 
vuoden aikana saavuttaa noin 5 miljoonan euron tulosparannus. Tulosparannusohjelman 
vaikutus on ensimmäisen puolen vuoden aikana ollut noin 1,6 miljoonaa euroa.  
 
Toisen vuosineljänneksen aikana Honkarakenne aloitti keskittymisen premium-
segmentteihin valikoiduilla markkinoilla uudistamalla markkinointimateriaalejaan 
paremmin tähän strategiaan sopivaksi. 
 
Tulosparannusohjelmaan liittyen Honkarakenne kävi toisen vuosineljänneksen aikana 
tuotannolliset YT-neuvottelut, joiden tavoitteena on varmistaa kilpailukyky myynnin 
ja tuotannon vaihteluista huolimatta. Näiden tuloksena henkilöstöä voidaan 
määräaikaisesti lomauttaa maksimissaan 90 päivän ajan loppuvuoden aikana 2010.” 
 
 



 
 
   
  

 
 

LIIKEVAIHTO 
 
Honkarakenne-konsernin vuoden 2010 tammi-kesäkuun liikevaihto oli 28,1 miljoonaa 
euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli 27,6 miljoonaa euroa.  
 
Konsernin vuoden 2010 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,6 miljoonaa euroa, 
kun se edellisenä vuonna vastaavaan aikaan oli 16,1 miljoonaa euroa. Toisen 
vuosineljänneksen liikevaihto nousi 3,5 miljoonaa euroa ja se oli 22 % suurempi kuin 
vuotta aiemmin. Suomen liikevaihto nousi 2,8 miljoonaa euroa, 39 % suurempi kuin 
vuotta aiemmin ja viennin liikevaihto nousi 0,7 miljoona euroa, 8 % suurempi kuin 
vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa ja Venäjällä. 
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma: 
 
MYYNNIN KEHITYS     

Liikevaihdon jakauma, % 1-6/2010 1-6/2009    
Suomi 50,2 % 47,1 %    
Keski-Eurooppa 19,7 % 21,4 %    
Kaukoitä 10,3 % 12,9 %    
Muut maat 19,8 % 18,6 %    
Yhteensä 100,0 % 100,0 %    
     
Liikevaihto, 1000 euroa 4-6/2010 4-6/2009 muutos % 1-6/2010 1-6/2009 muutos %
Suomi 9 786 7 024 39 % 14 089 12 996 8 %
Keski-Eurooppa 3 591 3 476 3 % 5 533 5 915 -6 %
Kaukoitä 2 123 2 243 -5 % 2 877 3 560 -19 %
Muut maat 4 086 3 341 22 % 5 582 5 120 9 %
Yhteensä 19 586 16 084 22 % 28 081 27 591 2 %
 
Keski-Euroopan lukuihin sisältyvät Saksa ja Ranska sekä muu Eurooppa. Kaukoidän 
lukuihin sisältävät Japani ja Mongolia. Muut maat -lukuihin sisältyvät IVY-maat, USA 
ja Viro    
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Liikevoitto tammi-kesäkuulta oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa) ja tulos 
ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa). Vuoden toisella 
neljänneksellä tulosta rasittaa jenin terminoinnista aiheutuvat 0,2 milj. euron 
arvostuskulu, joka on kirjattu rahoituseriin. Verrattuna viime vuoden ensimmäisen 
vuosipuoliskon tulokseen ennen veroja tulosparannusohjelman vaikutus on 1,6 miljoonaa 
euroa, tulosparannusohjelmaan liittyvien kertaluonteisten kulujen vaikutus on –0,7 
miljoonaa euroa ja valuuttaterminoinnin arvostuksen sekä muiden erien yhteensä -0,2 
miljoonaa euroa. 
 
Kertaluonteisista kustannuksista 45 % liittyy irtisanomiskorvauksiin, 33 % 
tehostamisprojektien implementointiin ja 22 % rahoituksen järjestelyyn. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Konsernin rahoitusasema parani katsauskauden aikana. Omavaraisuusaste oli 34,9 % 
(32,3 %) ja korolliset nettovelat 13,1 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa). 
Korollisista nettoveloista 4,4 miljoonaa euroon liittyy vähintään 25 % 
omavaraisuusasteen kovenanttiehto 30.9.2010 saakka, jonka jälkeen se on vähintään 30 
%. Konsernin likvidien varojen määrä oli 2,4 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa). Tämän 
lisäksi konsernilla on 10,0 miljoonan euron shekkitililimiitti, josta katsauskauden 
lopussa oli käytössä 1,8 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste 
(gearing)oli 79,0 % (117,2 %). Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 miljoonaa 
euroa (1,7 milj. euroa). Yhtiön rahoitusaseman odotetaan pysyvän tyydyttävänä. 
 
MARKKINOIDEN KEHITYS  
 
RTS Oy:n teettämään selvityksen mukaan suomalaisen hirsitalotuotannon ennustetaan 
kasvavan 5 % tänä vuonna. Luvussa on mukana sekä tuotanto Suomeen että vienti 
ulkomaille. 



 
 
   
  

 
 

 
TUOTTEET JA MARKKINOINTI 
 
Kotimaassa Honkarakenne teki erityisesti saunamallistoihin tehostusohjelman mukaisia, 
kannattavuutta parantavia muutoksia. Muutoksissa keskityttiin saunojen teollisen 
tuotannon tehokkuuden kehittämiseen.  
 
Japanissa päätoimenpiteenä oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseeratun Effecta–
mallisarjaan liittyvän kampanjan läpivienti. Effecta-mallisarjassa on hyödynnetty 
erityisesti kustannustehokkaita rakenneratkaisuja ja komponenttivalintoja.  
 
Länsi-Euroopan alueella jatkettiin Honka Fusion™ -tuotekonseptin lanseerausta ja 
arkkitehtiyhteistyötä konseptin tunnettuuden ja menekin edistämiseksi. Honka Fusion™ 
-tuotekonseptin pääkilpailukykytekijät ovat energiatehokkuus, innovatiiviset 
rakenneratkaisut ja vahva arkkitehtisuunnittelu. Saksassa valmistui Honkarakenteen 
ensimmäinen erityisesti Länsi-Euroopan markkinoille suunniteltu energiatehokas 
kaksoishirsiseinärakenteinen talo. 
 
Muiden maiden ryhmässä raportoitavalla Venäjällä näkyy piristymistä niin isojen 
rakennusprojektien kuin yksityisen kysynnänkin osalta. Toisella vuosineljänneksellä 
suoritettiin ensimmäiset toimitukset Pietarin lähellä sijaitsevalle Kuparijärven 
kakkosvaiheen kaava-alueelle. Kuparijärven alueen rakentamisen ykkösvaiheessa 
Honkarakenne toimitti 45 premium –tason asuntoa alueelle vuosina 2005-2008. 
 
Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenne toi kaikille markkinoille entistäkin 
tiiviimmän ja energiatehokkaamman hirsiprofiilin sekä nurkkalukkoratkaisun. Kaikki 
uudistukset ovat Honkarakenteen tuotteiden tapaan hengittäviä mahdollistaen 
erinomaisen ja terveellisen sisäilman. Lisäksi uusi hirsiprofiili luo ainutlaatuisen 
visuaalisen ilmeen, koska hirsien välissä näkyvä tumma varjoviiva on minimoitu ja 
lukkoratkaisu poistaa hirsirakenteelle tyypillisen sisänurkan kolon. 
 
Honkarakenne on markkinointitoimenpiteissään jatkanut keskittymistään premium-
segmentteihin valikoiduilla markkinoilla. Toisen vuosineljänneksen aikana 
Honkarakenne uudisti markkinointimateriaalejaan vastaamaan paremmin tätä 
keskittymistä. 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenne on tutkimus- ja kehitystoiminnassaan 
keskittynyt hirsiseinien tiiveyden kehittämiseen. Uusi tiivistysratkaisu tuodaan 
markkinoille vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Uusi tekninen ratkaisu tulee 
parantamaan energiatehokkuutta ja pienentämään rakentamisen kokonaiskustannuksia. 
 
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-kesäkuussa 0,2 miljoonaa euroa (0,2 
milj. euroa), mikä vastasi 0,9 % liikevaihdosta (0,8 %). Konserni ei ole 
katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa yhteensä 318(381) 
henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 63 henkilöä. 
 
Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenne kävi tuotannolliset YT-neuvottelut, joiden 
tavoitteena on säilyttää kilpailukyky myynnin ja tuotannon vaihteluista huolimatta. 
Näiden neuvotteluiden lopputuloksena Honkarakenne voi lomauttaa henkilöstöään 
määräaikaisesti maksimissaan 90 päivän ajan loppuvuoden aikana 2010. 
 
Lisäksi Honkarakenne kävi aiemmin tänä vuonna rakenteellisen YT-neuvottelun, jonka 
tuloksena 33 henkilöä irtisanottiin (näistä 12 eläkejärjestelyitä) ja 45 henkilöä 
lomautettiin toistaiseksi. 
 
Osa toistaiseksi lomautetuista henkilöistä kutsuttiin takaisin töihin vuoden toisen 
neljänneksen lopulla tuotannon volyymin kasvaessa. 
 
 
 



 
 
   
  

 
 

JOHDON KANNUSTINJÄRJESTELMÄ, SIIHEN LIITTYVÄ SUUNNATTU OSAKEANTI JA OMAT OSAKKEET 
 
Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenteen hallitus päätti uudesta johtoryhmän 
jäsenten kannustinjärjestelmästä. Honkarakenteen hallitus päätti yhtiökokouksen 
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakeannissa 
annettiin 220.000 kappaletta Honkarakenteen uutta B-osaketta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen Honka Management Oy:n merkittäväksi hintaan 3,71 euroa 
osaketta kohden. Kannustinjärjestelmässä ylin johto hankki näiden osakkeiden lisäksi 
49.000 Honkarakenteen B-osaketta perustetun Honka Management Oy:n nimiin. Osakkeiden 
hankinta rahoitettiin ylimmän johdon henkilökohtaista varoista kerätyllä 200.000 
euron panostuksella ja 800.000 euron lainalla Honkarakenteelta. Järjestelmä on 
voimassa kesään 2014 saakka, jolloin se on tarkoitus purkaa. Järjestelyn kautta 
johtoryhmän jäsenet omistavat 5,2 % Honkarakenteen osakkeista ja 2,47 % 
Honkarakenteen äänistä. Koska Honka Management Oy konsolidoidaan Honkarakenne 
konsernin lukuihin, on näiden osakkeiden hankintameno konsernitilinpäätöksessä 
kirjattu vähentämään konsernin omaa pääomaa.  
 
Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan osakkeita 
364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.377.609,57 euroa. Näiden osakkeiden osuus 
yhtiön osakepääomasta on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %.  
 
Honkarakenne Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 5.168.968 osakkeesta, joista A-sarjan 
osakkeita on 300.096 ja B-sarjan osakkeita 4.868.872 kappaletta. Kukin B-sarjan osake 
tuottaa yhden (1) äänen ja A-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä, joten 
Honkarakenteen kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 10.870.792. Yhtiön 
osakepääoma on 9.897.936,00 euroa. 
 
HALLITUKSEN VALIOKUNNAT 
 
Honkarakenteen hallitus perusti toisella neljänneksellä tarkastusvaliokunnan. 
Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Lasse Kurkilahti (pj.), Tomi Laamanen ja Pirjo Ruuska. 
Tarkastusvaliokunnan päätehtävät ovat seurata ja arvioida yhtiön liiketoimintariskien 
hallintaa sekä avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen tiedon 
tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. 
 
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ  
 
Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä saa lisää 
tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka.com/sijoittajat.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Kysynnän laskun uskotaan pysähtyneen kaikilla markkinoilla. Suomen ja Venäjän osalta 
on nähtävissä pientä piristymistä, mutta myynnissä tuntuu edelleen myyntiprosessin 
pitkittyminen ja pitemmälle tulevaisuuteen tehtyjen tilausten vähäisyys.  
 
Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 18,8 miljoonaa euroa ja edellisenä vuonna 
vastaavaan aikaan se oli 20,0 miljoonaa euroa. Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, 
joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. Osassa tilauksia saattaa 
olla rahoitus- tai rakennuslupaehto. Tilauskanta on toisen vuosineljänneksen lopussa 
6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Vuoden 2010 jälkipuoliskolle tehtyjen tilausten määrä on tällä hetkellä suurin 
epävarmuustekijä koko vuoden voitolliseen tulokseen pääsemiseksi.  
 
Viennissä yksittäisten kohteiden arvo on suuri, joten markkinaepävarmuuden 
heijastuminen kaupantekoon saattaa olla yksittäisenkin tilauksen osalta merkittävä 
tekijä konsernille. 
 
Ylipäätään ajankohta milloin markkinat elpyvät kannattavammalle tasolle on riski. 
 
Konsernilla on yksi merkittävä myyntisaamisten luottoriskikeskittymä koskien yhden 
maahantuojan avointa myyntisaamissaldoa, johon ei ole tehty luottotappiovarausta. 



 
 
   
  

 
 

Kyseisen maahantuojan kanssa tehtyihin uusiin kauppoihin on saatu suoritukset 
sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Toimitukset kyseiselle maahantuojalle ovat 
jatkuneet eikä avoimessa myyntisaamissaldossa ole tapahtunut riskien lisääntymistä. 
Kyseiseen myyntisaamiseen liittyen allekirjoitettiin maksusuunnitelmasopimus vuoden 
toisella neljänneksellä. 
 
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.  
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä 2009. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2010 
 
Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla ja konsernin 
tavoitteena on voitollinen tulos tilikaudelta. Honkarakenteen rahoitusasema ja 
likviditeetti ovat tyydyttävällä tasolla ja ne mahdollistavat toiminnan tehostamis- 
ja kehittämistoimenpiteet vuonna 2010 edellyttäen samalla liiketoiminnan kehittymistä 
odotetulla tavalla. Koko vuoden tulostavoitteeseen pääsemisen edellytyksenä on 
konsernin tilausten kehittyminen vuoden jälkipuoliskolla. Tilauskanta on toisen 
vuosineljänneksen lopussa 6 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. 
 
HONKARAKENNE OYJ 
 
Hallitus  
 
 
 
 
Lisätietoja:  
toimitusjohtaja Esa Rautalinko, puh.0400 740 997, esa.rautalinko@honka.com tai  
talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mikko.jaskari@honka.com. 
 
Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internetsivulta www.honka.com/sijoittajat. 
Seuraava osavuosikatsaus julkaistaan 12.11.2010. 
 
 
 
 
JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Finanssivalvonta 
www.honka.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
  

 
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA    

Tilintarkastamaton 
4-6 

/2010
4-6 

/2009
1-6 

/2010
1-6 

/2009 
1-12 
/2009

Milj. euroa     
  
Liikevaihto 19,6 16,1 28,1 27,6 52,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,3 0,6 0,4 1,6
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos -0,9 -0,5 0,5 -0,8 -2,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -9,7 -8,6 -15,3 -14,6 -28,5
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -3,4 -3,3 -6,7 -6,8 -13,2
Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -1,0 -1,9 -1,9 -4,1
Liiketoiminnan muut kulut -2,4 -2,3 -4,6 -4,6 -9,1

Liikevoitto/-tappio 2,5 0,8 0,7 -0,5 -3,0

Rahoitustuotot ja –kulut -0,4 -0,0 -0,7 -0,0 -0,6
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta -0,0 -0,1 0,0 -0,1 -0,2

Voitto/tappio ennen veroja 2,1 0,7 0,1 -0,6 -3,7
Tuloverot -0,0 -0,1 -0,0 0,2 -0,0

Katsauskauden tulos 2,1 0,6 0,1 -0,4 -3,7
     
Muut laajan tuloslaskelman erät:     
Muuntoerot 0,2 0,0 0,3 -0,0 0,0
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä 2,3 0,6 0,4 -0,4 -3,7
  
Jakautuminen  
  Emoyhtiön omistajille 2,3 0,6 0,4 -0,4 -3,7
  Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0
 2,3 0,6 0,4 -0,4 -3,7
     
Emoyrityksen omistajille 
kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:     
laimentamaton osakekohtainen 
tulos (euroa) 0,45 0,16 0,01 -0,11 -1,05
laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) 0,45 0,16 0,01 -0,11 -1,05
 
 
 
KONSERNITASE  
 
Tilintarkastamaton 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
Milj. euroa  
  
Varat  

Pitkäaikaiset varat  
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 22,8 25,7 24,3
Liikearvo 0,1 0,5 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet 1,2 1,4 1,3
Osuudet osakkuusyrityksissä 2,0 2,1 2,1
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4 0,2 0,2



 
 
   
  

 
 

Saamiset 0,3 0,2 0,3
Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,5 1,5
 28,2 31,7 29,7

Lyhytaikaiset varat  
Vaihto-omaisuus 10,1 11,3 9,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,6 8,4 7,5
Rahavarat 2,4 2,7 1,7
 22,0 22,4 18,6

Varat yhteensä 50,2 54,1 48,4
  
Oma pääoma ja velat 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009
    

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    

Osakepääoma 9,9 7,5 7,5
Ylikurssirahasto 0,5 0,5 0,5
Vararahasto 5,3 5,3 5,3
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1,9  
Muuntoerot 0,4 0,0 0,0
Kertyneet voittovarat -1,6 2,3 -1,0
 16,3 15,6 12,3
Vähemmistön osuus 0,2 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 16,6 15,6 12,3
  

Pitkäaikaiset velat  

Laskennalliset verovelat 0,9 0,7 0,8
Varaukset 0,4 0,4 0,4
Korolliset velat 11,7 18,7 15,6
Korottomat velat 0,0 0,6 1,0
 13,0 20,5 17,8

Lyhytaikaiset velat  
Ostovelat ja muut velat 16,8 15,7 14,3
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat 
verovelat 0,2 0,0 0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat 3,7 2,2 4,0
 20,6 17,9 18,3

Velat yhteensä 33,6 38,4 36,0

Oma pääoma ja velat yhteensä 50,2 54,1 48,4
 
 
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
Tilintarkastamaton  
1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    

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

Oma 
pääoma 
yht.

Oma pääoma  
1.1.2009 7498 520 5316 27 -1124 3819

 
16056 

 
9 16065

Ostettu omia 
osakkeita   -14 -14  -14
Katsauskauden 
laaja tulos   -29 -401 -430 -3 -433
Oma pääoma 
30.6.2009 

 
7498 

 
520 5316 -2 -1138 3418

 
15612 

 
6 15618



 
 
   
  

 
 

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

Oma 
pääoma 
yht.

Oma pääoma 
1.1.2010 

 
7498 

 
520 5316 29 -1138 82 12307 9 12316

Osakeanti 2400  1080 3480  3480
Johdon kannuste- 
järjestelmä   816 -816  203 203
Ostettu omia 
osakkeita   -182 -182  -182
Myyty omia 
osakkeita   758 -414 344  344
Katsauskauden 
laaja tulos   323 64 387 0 387
Oma pääoma 
30.6.2010 9898 520 5316 1896 352 -1378 -268 16336 211 16547
 
a) Osakepääoma 
b) Ylikurssirahasto 
c) Vararahasto 
d) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 
e) Muuntoerot 
f) Omat osakkeet 
g) Kertyneet voittovarat 
h) Vähemmistön osuus 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
Tilintarkastamaton 

1.1.-
30.6.2010

1.1.-
30.6.2009

1.1.-
31.12.2009

Milj. euroa 
Liiketoiminnasta 1,9 2,3 1,4
Investoinneista, netto -0,4 -1,0 -1,1
Rahoitustoiminnasta yhteensä -0,8 -0,2 -0,2
   Maksullinen osakeanti 3,5
   Vieraan pääoman lisäys 5,6 6,3
   Vieraan pääoman vähennys -4,5 -5,6 -6,2
   Muut rahoituserät 0,2 -0,2 -0,3

Likvidien varojen muutos 0,7 1,1 0,1
Likvidit varat tilikauden alussa 1,7 1,6 1,6
Likvidit varat tilikauden lopussa 2,4 2,7 1,7
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                                                   
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia           
noudattaen. Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin  
vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2009 
tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2010 voimaan tulleet uudistetut standardit ja tulkinnat 
eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
Honkarakenteella on yksi toimintasegmentti Hirsitalojen valmistus, myynti ja 
markkinointi Honka -tuotemerkillä. Maantieteellisesti konsernin myynti jakautuu 
seuraavasti: Suomi, Keski-Eurooppa, Kaukoitä ja muut maat. Johdon sisäinen 
raportointi vastaa IFRS-raportointia ja tästä syystä erillisiä täsmäytyksiä ei 
esitetä. 



 
 
   
  

 
 

  

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET 

Tilintarkastamaton Aineelliset

Milj. euroa hyödykkeet

 

Hankintameno 1.1.2010 66,9

Muuntoerot (+/-) 0,5

Lisäykset 0,2

Vähennykset -0,2

Siirrot erien välillä -0,0

Hankintameno 30.6.2010 67,5

 

Kertyneet poistot 1.1.2010 -42,7

Muuntoerot (+/-) -0,3

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -0,1

Tilikauden poisto -1,6

Kertyneet poistot 31.06.2010 -44,7

 

Kirjanpitoarvo 1.1.2010 24,3

Kirjanpitoarvo 30.06.2010 22,8
 
Omat osakkeet 
 
Honkarakenne Oyj ei ole ostanut katsauskaudella omia osakkeita. Tammikuussa 
toteutuneen suunnatun osakeannin yhteydessä yhtiö on myynyt hallussaan olevia omia B-
osakkeita rajoitetulle piirille yhtiön avainhenkilöitä yhteensä 118.500 kappaletta 
2,90 euron osakekohtaisella hinnalla.  
 
Toisella vuosineljänneksellä Honkarakenteen hallitus päätti uudesta johtoryhmän 
jäsenten kannustinjärjestelmästä. Samalla yhtiön hallitus päätti yhtiökokouksen 
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta 220.000 osakkeen maksullisesta osakeannista. 
Osakeannissa annettiin 220.000 kappaletta Honkarakenteen uutta B-osaketta 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Honka Managementin merkittäväksi 
hintaan 3,71 euroa osaketta kohden. Kannustinjärjestelmässä ylin johto hankki näiden 
osakkeiden lisäksi 49.000 Honkarakenteen B-osaketta perustetun Honka Management Oy:n 
nimiin. Järjestelyn kautta johtoryhmän jäsenet omistavat 5,2 % Honkarakenteen 
osakkeista ja 2,47 % Honkarakenteen äänistä. Koska Honka Management Oy konsolidoidaan 
Honkarakenne konsernin lukuihin, on näiden osakkeiden hankintameno 
konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään konsernin omaa pääomaa.  
 
Katsauskauden lopussa konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan osakkeita 
364.385 kappaletta hankintahinnaltaan 1.377.609,57 euroa. Näiden osakkeiden osuus 
yhtiön osakepääomasta on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %.  
 
Konsernin vastuusitoumukset    
  
Tilintarkastamaton 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 
Milj. euroa  
Omista veloista    
- Kiinnitykset 26,28 25,52 25,68 
- Pantatut osakkeet 0,36  
- Muut takaukset 2,43 2,90 3,29 

Muiden puolesta    
- Takaukset 0,82 1,06 0,82 
    



 
 
   
  

 
 

Leasing-vastuut 0,59 0,92 0,78 
    
Vuokravastuut 0,05 0,14 0,09 
    
Valuuttatermiinien 
nimellisarvot 1,7 1,5 - 

Johdannaissopimukset 0,41 0,29 0,31 
 
 
Lähipiiritapahtumat  
 
Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakkuusyrityksistä sekä yhtiön 
johdosta. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallituksesta, toimitusjohtajasta ja 
yhtiön johtoryhmästä. 
 
Toisella vuosineljänneksellä on myyty 18,2 tuhannen euron edestä käyttöomaisuutta 
yhtiön johtoon kuuluvalle lähipiiriläiselle. 
 
Konsernin tunnusluvut     
  1-6 1-6 1-12 
Tilintarkastamaton  2010 2009 2009 
     

Tulos/osake euro 0,01 -0,11 -1,05 
   
Oman pääoman tuotto % 0,4 -2,5 -26,3 
   
Omavaraisuusaste % 34,9 32,3 28,8 
   
Oma pääoma/ osake euro 3,4 4,4 3,5 
   
Korolliset nettovelat MEUR 13,1 18,3 18,4 
   
Nettovelkaantumisaste % 79,0 117,2 149,0 
   
Bruttoinvestoinnit MEUR 0,3 1,7 2,5 
 % liikevaihdosta 1,1 6,2 4,8 
   
Tilauskanta MEUR 18,8 20,0 23,0 
   
Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 151 187 170 
 Työntekijät 167 194 181 
 Yhteensä 318 381 351 
 
Osakeannista johtuen historialliset osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu 
seuraavalla kaavalla: keskimääräinen osakemäärä x 1,01. 
 
 
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 
                      
 
 
 


