
 
 
   
  

 
 

HONKARAKENNE OYJ              OSAVUOSIKATSAUS  9.8. 2012 klo 15.00 
 
HONKARAKENNE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2012  
 
YHTEENVETO  
 
Toinen vuosineljännes jäi edellisvuoden tasoista li ikevaihdon ja tuloksen osalta. 
 
Huhti-kesäkuu 2012  
 

• Honkarakenne-konsernin toisen vuosineljänneksen lii kevaihto oli 13,0 miljoonaa 
euroa (18,2 milj. euroa vuonna 2011). Liikevaihto s upistui edellisen vuoden 
vastaavaan jaksoon nähden 28,8 %.  

• Liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (2,2). Liiketulo s ilman kertaeriä oli 0,5 
miljoonaa euroa (2,2). 

• Tulos ennen veroja oli 0,1 miljoonaa euroa (2,0). 
• Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,30.) 

 
Tammi-kesäkuu 2012  
 

• Honkarakenne-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto o li 20,0 miljoonaa euroa 
(27,5), vähennystä edellisen vuoden vastaavaan jaks oon 27,2 %. 

• Liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa (1,0). Liiketul os ilman kertaeriä oli -1,8 
miljoonaa euroa (0,8). 

• Tulos ennen veroja oli -2,0 miljoonaa euroa (1,0). 
• Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (0,18). 

 
Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuoden 2012 liikev aihto ja tulos ennen veroja jäävät 
alle edellisvuoden tason. Honkarakenteen aiempi tul osohjaus oli seuraava:  vuoden 2012 
tavoitteena on edellisvuoden tasolla oleva liikevai hto ja tulos ennen veroja. 
 

AVAINLUVUT 
4-6/  
2012  

4-6/  
2011  

1-6/  
2012  

1-6/  
2011  

muutos  
 % 

1-12/  
2011  

       

Liikevaihto, MEUR 13,0  18,2  20,0  27,5  -27,2  55,0  

Liiketulos, MEUR 0,5  2,2  -1,8  1,0   1,9  

Liiketulos ilman kertaeriä, MEUR 0,5  2,2  -1,8  0,8   1,6  

Tulos ennen veroja, MEUR 0,1  2,0  -2,0  1,0   1,1  

Henkilöstön määrä keskimäärin 258  266  259  265   265  

Tulos/osake, euroa  0,03  0,30  -0,28  0,18   0,17  

Omavaraisuusaste, %   48,5  46,0   52,6  

Oman pääoman tuotto, %   -7,9  5,1   4,6  

Oma pääoma/osake, euroa   3,4  3,7   3,7  

Nettovelkaantumisaste, %   34,6  56,5   34,5  
 
Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kilpeläine n osavuosikatsauksen yhteydessä: 
 
” Konsernin tilauskannan heikkeneminen taittui tois ella vuosineljänneksellä. 
Tilauskanta kesäkuun lopussa oli enää 8 % alle edel lisvuoden, kun se vielä 
maaliskuussa oli 17 % alle edellisvuoden tason. Mar kkina-alueista erityisesti Idän 
alueen tilausten määrä kasvoi toisella vuosineljänn eksellä. Konsernin liikevaihto 
toisen vuosineljänneksen osalta ei ollut tyydyttävä llä tasolla, tosin ensimmäisen 
vuosineljänneksen lopun tilauskantaan nähden liikev aihto oli odotetulla tasolla. 
Konsernin tulos ennen veroja toisella vuosineljänne ksellä oli voitollinen. 
Kausivaihtelu huomioiden tulostasoa ei kuitenkaan v oida pitää tyydyttävänä. 
 
Vuoden 2012 pääfokusalueena on edelleen myynnin vau hdittaminen. Honkarakenne jatkaa 
keskittymistään premium- ja luksusstrategiaansa kai killa markkina-alueilla. 
Panostuksemme suunnittelijayhteistyöhön nosti esiin  suomalaisia designereita 
talosuunnittelussamme, mikä jatkoi designin merkity ksen korostamista 
markkinoinnissamme. Ensimmäisellä vuosineljänneksel lä aloitettu verkkosivujen 
uudistaminen jatkui kaikilla markkina-alueilla.  
 



 
 
   
  

 
 

Suomessa markkinoinnin painopiste toisella vuosinel jänneksellä oli uudistetulla 
omakotitalomallistolla. Ensimmäisen vuosineljänneks en lopulla lanseerattiin uusia 
moderneja kaupunkikoteja. Suomessa haemme kasvua om akotitalomarkkinasta tarjoamalla 
yksilöllisesti suunniteltuja talopaketteja, jotka o vat ekologisia ja edistävät 
terveellistä asumista.  Kaikilla markkinoilla panostettiin suurempiin 
puurakentamishankkeisiin. 
 
Vuoden 2011 lopulla aloitettu myynnin osaamisen par antamiseen tähtäävä myyntikoulutus 
vietiin läpi kansainväliselle myyntiverkostolle. Os aamiskoulutukset heijastuvat 
tilauskannan parempana kehityksenä.” 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Honkarakenne-konsernin vuoden 2012 toisen vuosinelj änneksen liikevaihto pieneni 29 
prosenttia 13,0 miljoonaan euroon (18,2). Suomen li ikevaihto pieneni 31 prosenttia 
5,8 miljoonaan euroon (8,5). Viennin osalta liikeva ihto pieneni 23 prosenttia 7,0 
miljoonaan euroon (9,1).  
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma: 
 
MYYNNIN KEHITYS     
 
Liikevaihdon jakauma, % 1-6/2012  1-6/2011  

 

Suomi 45 % 44 %  

Länsi 15 % 15 %  

Itä 23 % 24 %  

Kaukoitä 14 % 9 %  

Muut markkinat 1 % 4 %  

Prosessijätteen myynti 
kierrätykseen 2 % 3 % 

 

Yhteensä 100 %  100 %   

     

Liikevaihto, milj. euroa  4-6/2012  4-6/2011  % muutos  1-6/2012  1-6/2011  % muutos  
Suomi 5,8  8,5  -31 %  9,0  12,0  -25 %  
Länsi 1,5  2,8  -45 %  3,0  4,0  -25 %  
Itä 3,6  3,8  -6 %  4,5  6,7  -32 %  
Kaukoitä 1,6  1,6  1 % 2,8  2,6  10 % 
Muut markkinat 0,3  0,9  -68 % 0,3  1,2  -79 % 
Prosessijätteen myynti 
kierrätykseen 0,2  0,7  -72 %  0,3  1,0  -66 %  

Yhteensä 13,0  18,2  -29 %  20,0  27,5  -27,2 %  
 
 
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-kesäkuulta oli -1,8 miljoonaa euro a (1,0 milj. euroa) ja tulos ennen 
veroja oli -2,0 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). 
 



 
 
   
  

 
 

Liiketuloksen muutokseen vaikutti liikevaihdon edel lisvuotta alempi taso sekä 
panostukset markkinointiin, konsernin myyntiverkost on kouluttamiseen ja Japanin 
toimintojen kehittämiseen. Edellisvuoden vertailuka uden tulosta paransi 0,3 miljoonan 
euron kertaerä Karjalan Lisenssisaha Invest Oy:n om istusosuuden myynnistä. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä katsauskauden aikana. Omavaraisuusaste oli 48,5 
% (46,0 %) ja korolliset nettovelat 5,6 miljoonaa e uroa (10,1 milj. euroa). 
Korollisista nettoveloista 2,7 (1,9) miljoonaan eur oon liittyy 30 %:n 
omavaraisuusasteen kovenanttiehto. Konsernin likvid ien varojen määrä oli 2,1 
miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). Tämän lisäksi ko nsernilla on 8,0 (10,0) miljoonan 
euron shekkitililimiitti, josta katsauskauden lopus sa oli käytössä 0,4 miljoonaa 
euroa (2,3 milj. euroa). Nettovelkaantumisaste (gea ring) oli 35 % (56 %). Yhtiön 
käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,7 miljoonaa eur oa (0,4 milj. euroa). 
 
MARKKINOIDEN KEHITYS  
 
RTS Oy:n teettämän selvityksen mukaan suomalaisen h irsitalotuotannon ennustetaan 
supistuvan 5 % tänä vuonna. Luvussa on mukana sekä tuotanto Suomeen että vienti 
ulkomaille. 
 
TUOTTEET JA MARKKINOINTI 
 
Suomessa panostettiin uudistettuun, moderneja kaupunkikoteja  sisältävään 
omakotitalomallistoon, jonka markkinoinnissa nostet tiin esiin suomalaisia 
designereita. Verkkosivujen uudistusta jatkettiin.  
 
Lännessä keskityttiin suurten projektikohteiden hankintaan e rityisesti Keski-
Euroopassa. Ranskassa avattiin ensimmäinen Honka Fu sion™ –konseptilla toteutettu 
päiväkoti.  
 
Idän  markkina-alueella lanseerattiin hyvän vastaanoton saaneen Jewels-mallistosarjan 
toinen osa, joka sisälsi Jewels-omakotitalojen tyyl iin sopivia lisärakennuksia kuten 
vartiorakennuksia, autotalleja ja vierastaloja. Myy ntiverkostoa laajennettiin Venäjän 
naapurimaissa.  
 
Kaukoidän  markkina-alueella lanseerattiin uusi talomallisto,  jonka markkinoinnissa 
nostettiin esiin suomalaisia ja japanilaisia design ereita ja arkkitehtejä.  
 
Muut maat  -ryhmässä neuvoteltiin suurista projektikohteista.  
 
Kaikkiin markkinoihin liittyvänä muutoksena Honkara kenne uudisti verkkosivustonsa 
vastaamaan konsernin strategista ilmettä. Verkkosiv u-uudistus jatkui konsernin koko 
myyntiverkoston kattavana toisen vuosineljänneksen aikana.  
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskityttiin edelle en hirsituotannon tehokkuuden 
kehittämiseen. VTT:n suorittama hirren paloturvalli suustesti saatiin päätökseen hyvin 
tuloksin. 
 
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-ke säkuussa 0,2 miljoonaa euroa (0,3 
milj. euroa), mikä vastasi 0,9 % liikevaihdosta (1, 1 %). Konserni ei ole 
katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli kesäku un lopussa yhteensä 259 (265) 
henkilöä. Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan aj ankohtaan oli 6 henkilöä. 
 
Vuoden 2011 lopussa aloitetut Honkarakenteen Suomen  henkilöstöä koskevat 
yhteistoimintaneuvottelut päätettiin 12.1.2012. Neu vottelujen tuloksena Honkarakenne 
lomautti toistaiseksi 49 henkilöä. Lisäksi yhteisto imintaneuvotteluissa päätettiin, 
että koko muuta henkilöstöä voidaan lomauttaa enint ään 90 päiväksi syyskuun loppuun 
2012 saakka. 



 
 
   
  

 
 

 
Yhtiön toimitusjohtaja Esa Rautalinko irtisanoutui tehtävästään 27.1.2012. Yhtiön 
hallitus nimitti 2.2.2012 Honkarakenteen vt. toimit usjohtajaksi yhtiön talousjohtaja 
Mikko Jaskarin ja 7.5.2012 hallitus nimitti Mikko K ilpeläisen uudeksi 
toimitusjohtajaksi. Mikko Kilpeläinen aloitti yhtiö n toimitusjohtajana 1.8.2012.  
 
HONKARAKENNE OYJ:N VUODEN 2012 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT  
 
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettii n yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa 
30.3.2012. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konser nin tilinpäätöksen sekä myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjoh tajalle vuodelta 2011. Yhtiökokous 
päätti, että tilikaudelta 2011 ei jaeta osinkoa. Yh tiökokous päätti, että vapaan 
pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,08 euroa osakkeelta. 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Anders Adler creutz, Lasse Kurkilahti, Mauri 
Niemi, Teijo Pankko, Pirjo Ruuska, Marko Saarelaine n ja Mauri Saarelainen. 
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen p uheenjohtajaksi valittiin Lasse 
Kurkilahti. Mauri Saarelainen toimii hallituksen va rapuheenjohtajana. Hallitus 
päätti, ettei se perusta keskuudestaan valiokuntia.  
 
Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö K PMG Oy Ab, 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 1.381.750,23 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 30.3.2012, että hallitukselle my önnetään 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 25.3.2013 saakk a. 
 
VARARAHASTON ALENTAMINEN 
 
Yhtiökokous 30.3.2012 päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2011 mukaista vararahastoa 
5.316.389,64 eurolla siirtämällä kaikki taseen 31.1 2.2011 mukaisessa vararahastossa 
olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto on.  Rahastossa olevien varojen 
siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon lis ää pääomarakenteen joustavuutta ja 
kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa. 
 
OMISTUSMUUTOKSET OSAKKUUSYHTIÖISSÄ  
 
Honkarakenne lunasti Esa Rautalingon osuuden Honka Management Oy:stä osakassopimuksen 
mukaisesti. Osakassopimuksen perusteella Honkaraken ne Oyj:llä on määräysvalta Honka 
Management Oy:öön ja yhtiö on yhdistelty Honkaraken ne-konserniin jo aikaisemmin.  
 
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.  
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Yhtiö uskoo myynnin kääntyvän nousuun kolmannella j a neljännellä vuosineljänneksellä. 
Yleiset makrotalouden epävarmuustekijät, mm. Euroop an Unionin vakautustoimenpiteet, 
heijastunevat asiakkaiden halukkuuteen tehdä rakent amispäätöksiä. Asiakkaiden 



 
 
   
  

 
 

epävarmuus yleisen taloudellisen tilanteen kehityks estä jatkuu. Myynnissä näkyy 
edelleen myyntiaikojen pitkittyminen ja pitemmälle tulevaisuuteen tehtyjen tilausten 
vähäisyys. 
 
Konsernin tilauskanta oli kesäkuun lopussa 17,7 mil joonaa euroa, mikä on 8 % pienempi 
kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tilauskanta 19 ,4 miljoonaa euroa. Tilauskanta 
tarkoittaa tilauksia, joiden toimituspäivämäärä on seuraavan 24 kuukauden sisällä. 
Osassa tilauksia saattaa olla rahoitus- tai rakennu slupaehto. 
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Konsernin tilauskanta on edellisvuotta alemmalla ta solla. Vaikka tilauskannan 
heikkeneminen taittui katsauskaudella, on olemassa riski, että konserni ei pysty 
vauhdittamaan myyntiä tavoittelemallaan 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. 
Toimitukset kyseiselle maahantuojalle ovat jatkunee t eikä avoimessa 
myyntisaamissaldossa ole tapahtunut riskien lisäänt ymistä. 
 
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 IAS 34 standardi a noudattaen. Osavuosikatsauksessa 
on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuos itilinpäätöksessä. 
Osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2011 t ilinpäätöksen kanssa. 1.1.2012 
voimaan tulleet standardit ja tulkinnat eivät ole v aikuttaneet katsauskaudella 
esitettyihin lukuihin. Luvut ovat tilintarkastamatt omia. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2012 
 
Honkarakenteen näkemyksen mukaan vuoden 2012 liikev aihto ja tulos ennen veroja jäävät 
alle edellisvuoden tason. Honkarakenteen aiempi tul osohjaus oli seuraava:  vuoden 2012 
tavoitteena on edellisvuoden tasolla oleva liikevai hto ja tulos ennen veroja. 
 
HONKARAKENNE OYJ 
 
Hallitus  
 
Lisätietoja:  
toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen, puh. 050 542 588 4, mikko.kilpelainen@honka.com 
talousjohtaja Mikko Jaskari, puh. 0400 535 337, mik ko.jaskari@honka.com 
 
Tämä ja aiemmat tiedotteet löytyvät yhtiön internet sivulta www.honka.com. Vuoden 2012 
seuraava osavuosikatsaus julkaistaan 8.11.2012. 
 
 
 
 
 
JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Finanssivalvonta 
www.honka.com 



 
 
   
  

 
 

 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA     

Tilintarkastamaton 
4- 6 

/2012  
4- 6 

/2011  
1-6  

/2012  
1- 6 

/2011  
1- 12 

/2011  

Milj. euroa      
      
Liikevaihto 13,0  18,2  20,0  27,5  55,0  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2  0,2  0,6  0,8  1,1  
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos 0,0  -0,6  0,9  0,1  -2,0  
Valmistus omaan käyttöön 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -7,2  -9,4  -12,4  -15,6  -28,9  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -2,6  -3,1  -5,1  -5,9  -11,1  
Poistot ja arvonalentumiset -0,7  -0,8  -1,5  -1,7  -3,3  
Liiketoiminnan muut kulut -2,2  -2,4  -4,2  -4,1  -8,9  

Liikevoitto/-tappio 0,5  2,2  -1,8  1,0  1,9  

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

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

Tuloverot 0,0  -0,5  0,6  -0,1  -0,3  

Katsauskauden tulos 0,1  1,5  -1,4  0,9  0,8  
      
Muut laajan tuloslaskelman erät:       
Muuntoerot 0,1  -0,0  0,0  -0,1  0,1  
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä 0,3  1,5  -1,4  0,8  0,9  
      
Katsauskauden tuloksen 
jakautuminen       
  Emoyhtiön omistajille 0,1  1,5  -1,4  0,9  0,8  
  Määräysvallattomille  
  omistajille  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  
 0,1  1,5  -1,4  0,9  0,9  
      

Katsauskauden laajan tuloksen 
jakautuminen      

  Emoyhtiön omistajille 0,3  1,5  -1,4  0,8  0,9  

  Määräysvallattomille  
  omistajille  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 0,3  1,5  -1,4  0,8  0,9  

      
Emoyrityksen omistajille 
kuuluvasta katsauskauden 
tuloksesta laskettu 
osakekohtainen tulos:      

laimentamaton osakekohtainen 
tulos (euroa) 0,03  0,30  -0,28  0,18  0,17  

laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) 0,03  0,30  -0,28  0,18  0,17  
 
 



 
 
   
  

 
 

 
KONSERNITASE  
 
Tilintarkastamaton 30.6.2012  

 
30.6.2011  31.12.2011  

Milj. Euroa    

    

Varat    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17,7  20,5  19,0  

Liikearvo 0,1  0,1  0,1  

Muut aineettomat hyödykkeet 0,8  0,9  0,7  

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,3  0,4  0,3  

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,1  0,2  0,2  

Saamiset 0,4  0,2  0,3  
Laskennalliset verosaamiset 1,6  1,5  1,1  

 21,0  23,6  21,7  

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 7,6  9,6  7,1  

Myyntisaamiset ja muut saamiset 9,4  10,0  7,7  

Rahavarat 2,1  1,8  2,6  

 19,1  21,3  17,3  

Varat yhteensä 40,1  44,9  39,0  

    
Oma pääoma ja velat 30.6.2012  30.6.2011  31.12.2011  

    

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 1,5  1,9  1,9  

Muuntoerot 0,5  0,2  0,5  

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

 16,1  17,7  17,9  

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2  0,2  0,2  
Oma pääoma yhteensä 16,3  17,9  18,1  

    

Pitkäaikaiset velat    

Laskennalliset verovelat 0,0  0,3  0,2  

Varaukset 0,3  0,4  0,3  

Korolliset velat 5,6  8,7  5,1  

Korottomat velat 0,0  0,0  0,0  

 5,9  9,4  5,6  

Lyhytaikaiset velat    

Ostovelat ja muut velat 15,6  14,5  11,5  
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat 
verovelat 0,1  0,0  0,1  
Lyhytaikaiset korolliset velat 2,2  3,2  3,7  

 17,9  17,6  15,3  

Velat yhteensä 23,8  27,0  20,9  

Oma pääoma ja velat yhteensä 40,1  44,9  39,0  
 
 
 
 



 
 
   
  

 
 

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 
1.1.2011 

 
9898  

 
520  

 
5316  

 
1896  

 
319  

 
-1378  

 
771  17342  200  17542  

Osingonjako       -446  -446   -446  
Ostettu omia 
osakkeita      -91   -91   -91  
Luovutettu omia 
osakkeita      87 4 91  91 
Katsauskauden 
laaja tulos     -110   883  772  47 819  
Oma pääoma 
30.6.2011 9898  520  5316  1896  209  -1382  1211  17668  247  17915  
Oma pääoma 
1.1.2012 9898  520  5316  1896  462  -1382  1151  17859  242  18101  

Pääoman palautus    -384     -384   -384  
Ostettu omia 
osakkeita 

 
      0 -35  -35  

Katsauskauden 
laaja tulos 

 
   4  -1358  -1354  -1  -1355  

Oma pääoma 
30.6.2012 9898  520  5316  1512  466  -1382  -207  16121  206  16327  
 
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.-  
30.6.2012  

1.1.-  
30.6.2011  

1.1.-  
31.12.2011  

Milj. euroa    

Liiketoiminnasta 1,5  2,9  6,0  
Investoinneista, netto -0,3  0,3  0,9  
Rahoitustoiminnasta yhteensä -1,6  -3,3  -6,3  

   Vieraan pääoman lisäys 2,1  2,3  -0,8  

   Vieraan pääoman vähennys -3,2  -5,0  -6,7  

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

   Maksetut osingot  -0,4  -0,5  

   Pääoman palautus -0,4    

Likvidien varojen muutos -0,5  -0,1  0,7  

Likvidit varat tilikauden alussa 2,6  1,9  1,9  

Likvidit varat tilikauden lopussa 2,1  1,8  2,6  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
  

 
 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                                                   
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34 -sta ndardia noudattaen. 
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisp eriaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä.  Osavuosikatsausta tulee luk ea yhdessä vuoden 2011 
tilinpäätöksen kanssa. 1.1.2012 voimaan tulleet uud istetut standardit ja tulkinnat 
eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella esitettyihin  lukuihin. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
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 1.1.2012 66,7  

Muuntoerot (+/-) -0,1  

Lisäykset 0,5  

Vähennykset -3,2  

Siirrot erien välillä 0,0  

Hankintameno 30.6.2012 63,8  

  

Kertyneet poistot 1.1.2012 -47,7  

Muuntoerot (+/-) 0,1  

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 2,8  

Tilikauden poisto -1,3  

Kertyneet poistot 30.6.2012 -46,1  

  

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 19,0  

Kirjanpitoarvo 30.6.2012 17,7  
 
 
Omat osakkeet 
 
Honkarakenne Oyj ei ole ostanut katsauskaudella omi a osakkeitaan. Katsauskauden 
lopussa yhtiön hallussa on omia B-sarjan osakkeita 364.385 kappaletta 
hankintahinnaltaan 1.381.750,23 euroa. Osakkeiden o suus yhtiön osakepääomasta on 7,05 
% ja kaikista äänistä 3,35 %. Osakkeiden hankintame no on konsernitilinpäätöksessä 
kirjattu vähentämään omaa pääomaa. 
  
 

Konsernin vastuusitoumukset    
    

Tilintarkastamaton 30.6.2012  30.6.2011  31.12.2011  

Milj. euroa    

Omista veloista    

- Kiinnitykset 23,7  25,7  23,7  



 
 
   
  

 
 

- Pantatut osakkeet    

- Muut takaukset 1,5  2,2  1,8  

Muiden puolesta    

- Takaukset 0,2  0,2  0,2  

    

Leasing-vastuut 0,3  0,3  0,4  

    

Vuokravastuut    

    
Valuuttatermiinien 
nimellisarvot 1,8  1,4  3,4  

Johdannaissopimukset 0,4  0,3  0,4  
 
Lähipiiritapahtumat  
 
Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakk uusyrityksistä sekä yhtiön 
johdosta. Lähipiiriin kuuluva johto koostuu hallitu ksesta, toimitusjohtajasta ja 
yhtiön johtoryhmästä. 
 
Katsauskaudella on tehty tavanomaisia liiketoimia y htiön lähipiiriin kuuluvien kanssa 
yhteensä 213 tuhannella eurolla. Tavaroiden ja palv eluiden hinnoittelu lähipiiriin 
kuuluvien kanssa perustuu markkinaehtoiseen hinnoit teluun. 
 
 

Konsernin tunnusluvut     

  1-6  1-6  1-12  

Tilintarkastamaton  2012  2011  2011  

     

Tulos/osake euro -0,28  0,18  0,17  

     

Oman pääoman tuotto % -7,9  5,1  4,6  

     

Omavaraisuusaste % 48,5  46,0  52,6  

     

Oma pääoma/ osake euro 3,4  3,7  3,7  

     

Korolliset nettovelat MEUR 5,6  10,1  6,1  

     

Nettovelkaantumisaste % 34,6  56,5  34,5  

     

Bruttoinvestoinnit MEUR 0,7  0,4  1,0  

 % liikevaihdosta 3,3  1,5  1,8  

     

Tilauskanta MEUR 17,7  19,4  13,6  

     

Henkilöstö keskimäärin Toimihenkilöt 121  122  123  

 Työntekijät 138  143  142  

 Yhteensä 259  265  265  

     
Osakkeiden oikaistu 
lukumäärä  

Katsauskauden 
lopussa  4805  4805  4805  

 
Keskimääräinen 
tilikaudella 4805  4805  4805  

 
 
 
 
 



 
 
   
  

 
 

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  
                      
 
 
 
 


