
 
 
   
  

 
 

HONKARAKENNE OYJ              OSAVUOSIKATSAUS  12.5 .2011 klo 15.00 
 
HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.3.2011  
 
YHTEENVETO  
 
Honkarakenne-konsernin tappio puolittui edellisen v uoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. 
 
Tammi-maaliskuu 2011  
 

• Honkarakenne-konsernin ensimmäisen vuosineljännekse n liikevaihto oli 9,2 
miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa vuonna 2010), kasv ua edellisen vuoden 
vastaavaan jaksoon 9 %  

• Liikevoitto oli -1,1 miljoonaa euroa (-1,8). Liikev oitto ilman kertaeriä oli -
1,1 miljoonaa euroa (-1,5) 

• Tulos ennen veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (-2,0) 
• Osakekohtainen tulos oli -0,12 euroa (-0,47)  

 
Vuoden 2011 tavoitteena on edellisvuotta parempi li ikevaihto ja tulos. Yhtiön 
näkemyksen mukaan kaikilla päämarkkina-alueilla on kasvupotentiaalia ja konsernilla 
on käynnissä tulosparannusohjelma. 
 

AVAINLUVUT 
1-3/  
2011  

1-3/  
2010  

1-12/  
2010  

muutos 
% 

     

Liikevaihto, MEUR 9,2  8,5  58,1  9 

Liikevoitto/-tappio, MEUR -1,1  -1,8  1,3   

Liikevoitto ilman kertaeriä, MEUR -1,4  -1,5  2,5   

Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -0,9  -2,0  0,4   

Henkilöstön määrä keskimäärin 265  305  291   

Tulos/osake, euroa  -0,12  -0,47  0,23   

Omavaraisuusaste, % 41,7  33,6  42,5   

Oman pääoman tuotto, % -3,3  -13,1  7,3   

Oma pääoma/osake, euroa 3,5  2,9  3,6   

Nettovelkaantumisaste, % 81,9  112,1  73,1   
 
Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Esa Rautalinko o savuosikatsauksen yhteydessä: 
 
”Konsernin tulos ennen veroja ensimmäisen vuosinelj änneksen jälkeen on suunnitellulla 
tasolla ja konsernin liikevaihto kasvoi edellisen v uoden vastaavasta ajasta 9 %. 
Vuoden 2011 pääfokusalueemme on myynnin vauhdittami nen kaikilla markkina-alueilla ja 
näitä toimenpiteitä jatketaan edelleen. Kotimaassa kasvua haetaan erityisesti 
omakotimarkkinasta, johon Honkarakenteella on tarjo ta laadukkaita 
ympäristöystävällisiä matalaenergiaratkaisuja myös kivitalokaavoitetuille alueille. 
Viennissä panostetaan premium-tuotteisiin, kuten Ho nka Fusion™ -tuotekonseptiin ja 
avataan sille uusia markkinoita. Kaukoidässä, myynt ialueella Länsi ja Muut markkinat 
-ryhmässä kasvua haetaan lisäksi myyntiverkoston ke hittämisellä. 
 
Konsernin vuoden 2010 alussa käynnistämän tulospara nnusohjelman tavoitteena on 
yhteensä 8 miljoonan euron tulosparannus kahden vuo den aikana. Tästä 5,1 miljoonaa 
euroa toteutui vuonna 2010 ja vuoden 2011 tavoite o n 2,9 miljoonaa euroa. Vuoden 
ensimmäisen neljänneksen aikana tulosparannusohjelm an vaikutus on ollut 0,1 miljoonaa 
euroa. 
 
Honkarakenne jatkoi vuoden ensimmäisellä neljänneks ellä keskittymistään 
ydinliiketoimintaansa ja myi helmikuussa omistusosu utensa Karjalan Lisenssisaha 
Invest Oy:stä FM Timber Team Oy:lle. Kaupalla on 0, 3 miljoonan euron positiivinen 
vaikutus ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. H onkarakenne ostaa jatkossa 
sahatavaraa FM Timber Teamilta muiden sahatavaratoi mittajien ohella. 
 
Maaliskuussa tapahtunut Japanin luonnonkatastrofi e i toistaiseksi ole vaikuttanut 
Honkarakenteen liiketoimintaan. Jälleenrakentaminen  Japanissa käynnistyy todenteolla 



 
 
   
  

 
 

vasta tuhoalueiden raivaustöiden ja mahdollisten ra kennuskaavauudistusten 
valmistuttua. Honkarakenne pyrkii aktiivisesti muka an jälleenrakennusprojekteihin, 
mutta on vielä liian aikaista arvioida vaikutuksia Honkarakenteen liiketoimintaan 
Kaukoidässä.” 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Honkarakenne-konsernin vuoden 2011 ensimmäisen vuos ineljänneksen liikevaihto kasvoi 9 
prosenttia 9,2 miljoonaan euroon (8,5). Kotimaan ja  prosessijätteen liikevaihto 
yhteensä pieneni 13 prosenttia 3,8 miljoonaan euroo n (4,3). Viennin osalta 
liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 5,5 miljoonaan eur oon (4,2). 
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma: 
 
MYYNNIN KEHITYS    
 
Liikevaihdon jakauma, % 1-3/2011  1-3/2010  
Kotimaa 38 % 48 % 
Länsi 13 % 24 % 
Itä 32 % 14 % 
Kaukoitä 11 % 9 % 

Muut markkinat 4 % 2 % 
Prosessijätteen myynti 
kierrätykseen 3 % 3 % 

Yhteensä 100 %  100 %  

    
Liikevaihto, milj. euroa  1-3/2011  1-3/2010  % muutos  1-12/2010  
Kotimaa 3,5  4,0 - 13 %  25,7  
Länsi 1,2  2,0  - 41 %  11,3  
Itä 2,9  1,2  143 %  12,8  
Kaukoitä 1,0  0,8 30 % 5,7  
Muut markkinat 0,4  0,2  95 % 1,1  
Prosessijätteen myynti 
kierrätykseen 0,2  0,3  -11 %  1,4  

Yhteensä 9,2  8,5  9 % 58,1  
 
Kotimaa sisältää Suomen. 
 
Länsi sisältää seuraavat maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, 
Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia,  Liettua, Luxemburg, Norja, 
Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Sveitsi, Tanska, 
Tshekki, Unkari ja Viro. 
 
Itä sisältää seuraavat maat: Azerbaidžan, Kazakstan , Ukraina, Venäjä ja muut IVY-
maat. 
 
Kaukoitä sisältää Etelä-Korean ja Japanin. 
 
Muut markkinat sisältää seuraavat maat: Bulgaria, K iina, Kroatia, Mongolia, Pohjois- 
ja Etelä-Amerikka, Romania, Serbia, Turkki sekä uud et kohdemaat ja –markkinat. 
 
Lisäksi tehtaan prosessijätteen myynti kierrätyksee n raportoidaan erikseen 
varsinaisesta Honkarakenteen ydinliiketoiminnasta. 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Liiketulos tammi-maaliskuulta oli –1,1 miljoonaa eu roa (-1,8 milj. euroa) ja tulos 
ennen veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (-2,0 milj. e uroa). 
 
Alla esitetyssä laskelmassa on eritelty vuoden ensi mmäisen neljänneksen liikevoiton 
muutos vuodesta 2010 vuoteen 2011. 
 

Liikevoitto 1-3/2010 ilman kertaeriä -1,5  

Tulosparannusohjelma ja myynnin kasvu  0,1  



 
 
   
  

 
 

Muut erät 0 

Liikevoitto 1-3/2011 ilman kertaeriä -1,4  

Kertaerät 0,3  

Liikevoitto 2011 -1,1  
 
Kertaerät sisältää Karjalan Lisenssisaha Invest Oy: n omistusosuuden myynnistä 
syntyneen positiivisen kertaerän. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Konsernin rahoitusasema pysyi tyydyttävänä katsausk auden aikana. Omavaraisuusaste oli 
41,7 % (33,6 %) ja korolliset nettovelat 13,8 miljo onaa euroa (15,9 milj. euroa). 
Korollisista nettoveloista 4,3 (4,4) miljoonaan eur oon liittyy 30 %:n 
omavaraisuusasteen kovenanttiehto. Konsernin likvid ien varojen määrä oli 1,3 
miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa). Tämän lisäksi ko nsernilla on 10,0 miljoonan euron 
shekkitililimiitti, josta katsauskauden lopussa oli  käytössä 5,4 miljoonaa euroa (4,3 
milj. euroa). Nettovelkaantumisaste (gearing)oli 82  % (112 %). Yhtiön 
käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa eur oa (0,2 milj. euroa). 
 
MARKKINOIDEN KEHITYS  
 
RTS Oy:n teettämään selvityksen mukaan suomalaisen hirsitalotuotannon ennustetaan 
kasvavan 3 % tänä vuonna. Luvussa on mukana sekä tu otanto Suomeen että vienti 
ulkomaille. 
 
TUOTTEET, MARKKINOINTI JA MARKKINA-ALUEET 
   
Kotimaassa  panostettiin ensimmäisellä neljänneksellä kaupunki puurakentamisen 
hankkeisiin ja valmiin hankekonseptin luontiin. Val miilla hankekonseptilla pyritään 
kehittämään Honkarakenteen mahdollisuuksia osallist ua isoihin ja keskikokoisiin 
omakotitalojen rakentamishankkeisiin. Lisäksi kotim aassa lanseerattiin markkinoille 
vapaa-ajan tuotteisiin Honka Säästö™. Kyseessä on a inutlaatuinen rakenneratkaisu, 
jossa nykyaikaisin mukavuuksin varustetun vapaa-aja n asunnon lämpötila voidaan 
talvikauden ajaksi laskea täysin kylmäksi. Honka Sä ästö™ tuo huomattavan aleneman 
vapaa-ajan asunnon energiakustannuksiin ja on Honka rakenteen tuotteiden tapaan 
erittäin ympäristöystävällinen ratkaisu. 
 
Lännessä  jatkettiin Honka Fusion™ -konseptin viemistä markk inoille. 
Kaupankäyntiaktiviteetti oli selvässä nousussa itäi sen Euroopan alueella, mutta 
Honkarakenteen perinteisesti vahvat maat Saksa ja R anska eivät olleet tyydyttävällä 
tasolla. Lännen alueella on käynnistetty lisätoimen piteitä myynnin kasvattamiseksi 
loppuvuoden aikana.  
 
Idän  markkina-alueella premium-strategiaan panostaminen  tuotti tuloksia ja 
liikevaihto kasvoi selvästi ja alueen näkymät ovat hyvät. Idän alueelle kehitettiin 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä uutta talomallist oa, jossa on otettu huomioon 
vaativien premium-asiakkaiden tarpeet entistä parem min. Mallisto lanseerataan 
markkinoille toisen vuosineljänneksen aikana. 
 
Kaukoidän  ensimmäistä vuosineljännestä varjosti maaliskuun l uonnonkatastrofi 
Japanissa. Kaukoidässä Honkarakenne siirsi katastro fin aiheuttaman vaikean tilanteen 
vuoksi maaliskuun markkinointikampanjan tehtäväksi syksyllä 2011. Japanissa 
rakentaminen tulee kiihtymään, mutta on liian aikai sta ennustaa, mikä on 
Honkarakenteen osuus jälleenrakentamisesta. Kaukoid ässä valmisteltiin ensimmäisen 
vuosineljänneksen aikana malliston uudistamista. 
 
Muut maat  -ryhmässä keskityttiin aktivoimaan toimintaa erity isesti markkinoilla, 
joissa kyetään rakentamaan talviaikaan. 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-ma aliskuussa 0,1 miljoonaa euroa 
(0,1 milj. euroa), mikä vastasi 1,6 % liikevaihdost a (1,1 %). Konserni ei ole 
katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja. 
 



 
 
   
  

 
 

HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli ensimm äisellä vuosineljänneksellä 
yhteensä 265 (305) henkilöä. Vähennystä edellisen v uoden vastaavaan ajankohtaan oli 
40 henkilöä. 
 
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2011 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT  
 
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettii n yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa 
1.4.2011. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsern in tilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjoh tajille vuodelta 2010. Yhtiökokous 
päätti, että tilikaudelta 2010 jaetaan 10 sentin os inko B-osakkeille.  
 
Yhtiön hallitukseen valittiin Anders Adlercreutz, L asse Kurkilahti, Mauri Niemi, 
Teijo Pankko, Pirjo Ruuska, Marko Saarelainen ja Ma uri Saarelainen. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtaja ksi valittiin Lasse Kurkilahti. 
Mauri Saarelainen toimii hallituksen varapuheenjoht ajana. Yhtiön 
tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Kurkilahti, P irjo Ruuska ja Teijo Pankko. 
 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö K PMG Oy Ab, uutena päävastuullisena 
tilintarkastajana Reino Tikkanen, KHT.  
 
HONKARAKENNE OYJ:N OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Honkarakenne Oyj ei ole ostanut katsauskaudella omi a osakkeitaan. Katsauskauden 
lopussa yhtiön hallussa on omia B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta 
hankintahinnaltaan 1.377.609,57 euroa. Osakkeiden o suus yhtiön osakepääomasta on 7,05 
% ja kaikista äänistä 3,35 %. Osakkeiden hankintame no on konsernitilinpäätöksessä 
kirjattu vähentämään omaa pääomaa. 
 
Yhtiökokous päätti 1.4.2011, että hallitukselle myö nnetään valtuutus hankkia omia B-
osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaas een omaan pääomaan kuuluvilla 
varoilla. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen  päättämään maksullisesta tai 
maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luv un 1 §:ssä tarkoitettujen 
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien anta misesta yhdessä tai useammassa 
erässä. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uus ia osakkeita ja/tai luovuttaa 
yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään  yhteensä 400.000 kappaletta 
sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa eri tyisten oikeuksien nojalla. Nämä 
molemmat valtuutukset ovat voimassa 25.3.2012 saakk a. 
 
OMISTUSMUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ 
 
Honkarakenne Oyj teki 17.2.2011 sopimuksen Karjalan  Lisenssisaha Invest Oy:n 37,5 % 
omistusosuutensa myymisestä FM Timber Team Oy:lle. Karjalan Lisenssisaha Invest Oy ja 
sen tytäryhtiöt toimivat sahausliiketoiminnassa Ven äjällä. Honkarakenne luopui 
osakkuudestaan Karjalan Lisenssisaha Invest Oy:ssä osana keskittymistään 
ydinliiketoimintaansa. 
 
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ  
 
Honkarakenne Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkin ayhdistyksen antamaa Suomen 
listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointi- ja  ohjausjärjestelmistä saa lisää 
tietoa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.honka. com/sijoittajat.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Kysynnällä uskotaan olevan nousupotentiaalia kaikil la markkinoilla. Kuitenkin yleiset 
makrotalouden epävarmuustekijät, mm. Euroopan Union in vakautustoimenpiteet, saattavat 
heijastua asiakkaiden halukkuuteen tehdä isoja rake ntamispäätöksiä. Myynnissä näkyy 
edelleen myyntiprosessin pitkittyminen ja pitemmäll e tulevaisuuteen tehtyjen 
tilausten vähäisyys. 
 
Konsernin tilauskanta oli maaliskuun lopussa 19,8 m iljoonaa euroa, jossa on 7 % 
laskua edellisen vuoden vastaavan ajan tilauskantaa n 21,2 miljoonaa euroa. 
Tilauskanta tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspä ivämäärä on seuraavan 24 kuukauden 
sisällä. Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- ta i rakennuslupaehto. 



 
 
   
  

 
 

 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Lännen markkina-alueella konserni ei ole pystynyt k asvamaan tyydyttävällä tavalla. 
Konserni tavoittelee ennusteissaan kasvua kaikilla markkina-alueilla, mutta 
erityisesti Lännen osalta tämän saavuttaminen on se lvä riski. 
 
Konsernin tilauskanta on edellisvuotta alemmalla ta solla. On olemassa riski, että 
konserni ei pysty kiihdyttämään myyntiä tavoittelem allaan tavalla. 
 
Konsernilla on yksi merkittävä myyntisaamisten luot toriskikeskittymä koskien yhden 
maahantuojan avointa myyntisaamissaldoa, johon ei o le tehty luottotappiovarausta. 
Kyseisen maahantuojan kanssa tehtyihin uusiin kaupp oihin on saatu suoritukset 
sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Toimitukset kys eiselle maahantuojalle ovat 
jatkuneet eikä avoimessa myyntisaamissaldossa ole t apahtunut riskien lisääntymistä. 
 
RAPORTOINTI 
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuneita  lausumia, jotka perustuvat tällä 
hetkellä yhtiön johdon tiedossa oleviin oletuksiin sekä johdon tämänhetkisiin 
päätöksiin ja suunnitelmiin. Vaikka johto uskoo, et tä tulevaisuuteen suuntautuneet 
oletukset ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ol e siitä, että kyseiset oletukset 
osoittautuvat oikeiksi.  
 
Osavuosikatsaustiedote on laadittu noudattaen IFRS: n kirjaamis- ja 
arvostamisperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ol e noudatettu kaikkia IAS 34 -
standardin vaatimuksia. Luvut ovat tilintarkastamat tomia. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2011 
 
Honkarakenne toistaa aiemman näkymänsä vuodelle 201 1. Vuoden 2011 tavoitteena on 
edellisvuotta parempi liikevaihto ja tulos. Yhtiön näkemyksen mukaan kaikilla 
päämarkkina-alueilla on kasvupotentiaalia ja konser nilla on käynnissä 
tulosparannusohjelma. 
 
 
HONKARAKENNE OYJ 
 
Hallitus  
 
Lisätietoja:  
toimitusjohtaja Esa Rautalinko, puh.0400 740 997, e sa.rautalinko@honka.com tai  
talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mik ko.jaskari@honka.com. 
 
Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internet sivulta www.honka.com/sijoittajat. 
Seuraavat osavuosikatsaukset julkaistaan 11.8.2011 ja 10.11.2011. 
 
 
 
 
JAKELU 
Helsingin Pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Finanssivalvonta 
www.honka.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
  

 
 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   

Tilintarkastamaton 
1-3  

/2011  
1-3  

/2010  
1- 12 

/2010  

Milj. euroa    

    
Liikevaihto 9,2  8,5  58,1  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,6  0,3  1,0  
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos 0,6  1,4  0,3  
Valmistus omaan käyttöön 0,0  0,0  0,0  

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,2  -5,9  -32,6  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -2,8  -3,3  -12,2  
Poistot ja arvonalentumiset -0,8  -0,9  -3,7  
Liiketoiminnan muut kulut -1,7  -2,1  -9,6  

Liikevoitto/-tappio -1,1  -1,8  1,3  

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

Voitto/tappio ennen veroja -0,9  -2,0  0,4  

Tuloverot 0,4  -0,0  0,7  

Katsauskauden tulos -0,6  -2,0  1,1  
    
Muut laajan tuloslaskelman erät:     
Muuntoerot -0,1  0,1  0,3  
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä -0,7  -1,9  1,4  
    
Jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -0,7  -1,9  1,4  
  Määräysvallattomille  
  omistajille  -0,0  0,0  -0,0  
 -0,7  -1,9  1,4  
    
Emoyrityksen omistajille 
kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:    
laimentamaton osakekohtainen 
tulos (euroa) -0,12  -0,47  0,23  

laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) -0,12  -0,47  0,23  
 
 
 
KONSERNITASE  
 
Tilintarkastamaton 31.03.2011  31.03.2010  31.12.2010  
Milj. Euroa    

    

Varat    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 20,9  23,5  21,6  

Liikearvo 0,1  0,1  0,1  

Muut aineettomat hyödykkeet 0,9  1,2  1,0  

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,4  2,0  1,8  



 
 
   
  

 
 

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,4  0,4  0,4  

Saamiset 0,1  0,3  0,1  
Laskennalliset verosaamiset 2,0  1,5  1,6  

 24,8  29,0  26,5  

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 10,1  10,9  9,9  

Myyntisaamiset ja muut saamiset 11,4  7,7  8,0  

Rahavarat 1,3  1,9  1,9  

 22,8  20,5  19,9  

Varat yhteensä 47,6  49,5  46,4  

    
Oma pääoma ja velat 31.3.2011  31.3.2010  31.12.2010  

    

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma    

Osakepääoma 9,9  9,9  9,9  

Ylikurssirahasto 0,5  0,5  0,5  

Vararahasto 5,3  5,3  5,3  

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1,9  1,1  1,9  

Muuntoerot 0,2  0,1  0,3  

Kertyneet voittovarat -1,2  -2,7  -0,6  

 16,6  12,3  17,3  

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2  0,0  0,2  
Oma pääoma yhteensä 16,8  14,2  17,5  

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 0,3  0,9  0,3  

Varaukset 0,4  0,4  0,4  

Korolliset velat 11,9  13,8  11,1  

Korottomat velat 0,0  0,5  0,0  

 12,6  15,6  11,8  

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat ja muut velat 15,0  15,6  13,5  
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat 
verovelat 0,0  0,0  0,0  
Lyhytaikaiset korolliset velat 3,2  4,0  3,6  

 18,2  19,6  17,1  

Velat yhteensä 30,7  35,3  28,9  

Oma pääoma ja velat yhteensä 47,6  49,5  46,4  
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
 
Tilintarkastamaton  

1000 eur Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääom a    

  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    1088     3480   3480  
Myyty omia 
osakkeita      758  -414  344   344  
Katsauskauden 
laaja tulos     77  -2000  -1923  0 -1923  
Oma pääoma 
31.3.2010 9898  520  5316  1088  106  -380  -2332  14208  9 14217  



 
 
   
  

 
 

Oma pääoma 
1.1.2011 9898  520  5316  1896  319  -1378  771  17342  200  17542  
Katsauskauden 
laaja tulos     -123   -568  -691  -3  -694  
Oma pääoma 
31.3.2011 9898  520  5316  1896  196  -1378  202  16651  197  16848  
 
a) Osakepääoma 
b) Ylikurssirahasto 
c) Vararahasto 
d) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
e) Muuntoerot 
f) Omat osakkeet 
g) Kertyneet voittovarat 
h) Määräysvallattomien omistajien osuus 
 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
Tilintarkastamaton 

1.1.-  
31.3.2011  

1.1.-  
31.3.2010  

1.1.-  
31.12.2010  

Milj. euroa    

Liiketoiminnasta -0,8  -1,1  2,8  
Investoinneista, netto -0,2  -0,3  -0,8  
Rahoitustoiminnasta yhteensä 0,4  1,6  -1,8  

   Maksullinen osakeanti  3,5  3,5  

   Vieraan pääoman lisäys 5,4  4,3  3,1  

   Vieraan pääoman vähennys -4,9  -6,4  -8,5  

   Muut rahoituserät -0,1  -0,2  0,1  

Likvidien varojen muutos -0,6  0,2  0,2  

Likvidit varat tilikauden alussa 1,9  1,7  1,7  

Likvidit varat tilikauden lopussa 1,3  1,9  1,9  
 
 
 
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                                                   
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IFRS:n kirj aamis- ja arvostamisperiaatteita 
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu  kaikkia IAS 34 -standardin 
vaatimuksia. Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2010 tilinpäätöksen kanssa. 
1.1.2011 voimaan tulleet uudistetut standardit ja t ulkinnat eivät ole vaikuttaneet 
katsauskaudella esitettyihin lukuihin. Luvut ovat t ilintarkastamattomia. 
 
Yhtiön ylimmän johdon vuonna 2010 perustama ja omis tama Honka Management 
Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen sen ja Hon karakenne Oyj:n välillä 
solmittujen osakassopimusehtojen johdosta. 
 
Honkarakenteella on yksi toimintasegmentti Hirsital ojen valmistus, myynti ja 
markkinointi Honka -tuotemerkillä. Maantieteellises ti konsernin myynti jakautuu 
seuraavasti: Suomi, Länsi, Itä, Kaukoitä, Muut maat  ja Prosessijätteen myynti 
kierrätykseen. Johdon sisäinen raportointi vastaa I FRS-raportointia ja tästä syystä 
erillisiä täsmäytyksiä ei esitetä. 



 
 
   
  

 
 

  

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  

Tilintarkastamaton Aineelliset  

Milj. euroa hyödykkeet  

  

Hankintameno 1.1.2011 67,0  

Muuntoerot (+/-) -0,2  

Lisäykset 0,2  

Vähennykset -0,1  

Siirrot erien välillä 0,0  

Hankintameno 31.3.2011 66,8  

  

Kertyneet poistot 1.1.2011 -45,4  

Muuntoerot (+/-) 0,2  

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,1  

Tilikauden poisto -0,7  

Kertyneet poistot 31.03.2011 -45,9  

  

Kirjanpitoarvo 1.1.2011 21,6  

Kirjanpitoarvo 31.03.2011 20,9  
 
Omat osakkeet 
 
Honkarakenne Oyj ei ole ostanut katsauskaudella omi a osakkeita. Katsauskauden lopussa 
konsernin hallussa on omia Honkarakenne B-sarjan os akkeita 364.385 kappaletta 
hankintahinnaltaan 1.377.609,57 euroa. Näiden osakk eiden osuus yhtiön osakepääomasta 
on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %.  
 

Konsernin vastuusitoumukset   
   

Tilintarkastamaton 31.3.2011  31.3.2010  

Milj. euroa   

Omista veloista   

- Kiinnitykset 25,7  25,7  

- Pantatut osakkeet   

- Muut takaukset 2,9  3,6  

Muiden puolesta   

- Takaukset 0,2  0,8  

   

Leasing-vastuut 0,8  0,7  

   

Vuokravastuut  0,1  

   
Valuuttatermiinien 
nimellisarvot 2,1  2,3  

Johdannaissopimukset 0,2  0,3  
 
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  2011  2010  2010  

     

Tulos/osake euro -0,12  -0,47  0,23  

     

Oman pääoman tuotto % -3,3  -13,6  7,3  

     

Omavaraisuusaste % 41,7  33,6  42,5  

     

Oma pääoma/ osake euro 3,5  2,9  3,6  

     

Korolliset nettovelat MEUR 13,8  15,9  12,8  

     

Nettovelkaantumisaste % 81,9  112,1  73,1  

     

Bruttoinvestoinnit MEUR 0,2  0,2  0,5  

 % liikevaihdosta 2,1  2,4  0,8  

     

Tilauskanta MEUR 19,8  21,2  18,0  

     

Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 122  138  135  

 Työntekijät 143  167  156  

 Yhteensä 265  305  291  

     
Osakkeiden oikaistu 
lukumäärä  

Katsauskauden 
lopussa  4805  4854  4805  

 
Keskimääräinen 
tilikaudella 4805  4282  3737  

 
 

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  
                      


