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HONKARAKENNE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.20 12 
 
YHTEENVETO  
 
Vuoden 2012 liikevaihto ja tulos jäivät alle edelli svuoden tason. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä Honkarakenne teki merkittäviä päätök siä uudelleenjärjestelyistä 
tuotanto- ja organisaatiorakenteen muuttamiseksi tä hdäten parempaan tulokseen ja 
kasvuun.  
 
Syys-joulukuu 2012  
 

• Honkarakenne-konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 13,9 
miljoonaa euroa (13,6 milj. euroa vuonna 2011), kas vua edellisen vuoden 
vastaavaan jaksoon 2 %  

• Liiketappio oli -3,0 miljoonaa euroa (-0,2). Liikev oitto/-tappio ilman 
kertaeriä oli 0,5 miljoonaa euroa (-0,2) 

• Tappio ennen veroja oli -2,7 miljoonaa euroa (-0,4)  
• Osakekohtainen tulos oli –0,66 euroa (-0,10) 

 
Vuosi 2012 
 

• Honkarakenne-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 46,2 miljoonaa euroa (55,0), 
heikennystä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon -16  % 

• Liiketappio oli -4,3 miljoonaa euroa (1,9)Liiketapp io ilman kertaeriä oli -0,7 
miljoonaa euroa (1,6),  

• Tappio ennen veroja oli -4,4 miljoonaa euroa (1,1) 
• Osakekohtainen tulos oli -0,90 euroa (0,17) 
 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnistettyjen j a tammikuussa 2013 päätökseen 
saatujen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena  päätettiin tuotannon 
keskittämisestä Karstulaan ja koko Suomen henkilöst öä koskevista 
henkilöstövähennyksistä. Tilikaudelle 2012 kirjatti in näistä yhteensä 3,5 miljoonan 
euron kertaluonteiset kulut, joista käyttöomaisuude n alaskirjausten ja 
uudelleenjärjestelyvarauksen osuus liittyen lopetet tavan toimipisteen ylläpitoon on 
1,9 miljoonaa euroa ja irtisanomisiin liittyvä vara us 1,6 miljoonaa euroa. 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, e ttä 31.12.2012 päättyneeltä 
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehd ottaa, että sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,08 euroa osakkeelta.  
 
Vuonna 2013 Honkarakenne odottaa liikevaihdon oleva n edellisvuoden tasolla ja 
tuloksen ennen kertaeriä ja veroja olevan lähellä n ollaa. 
 
 

AVAINLUVUT 
10–12/  

2012  
10–12/  

2011  
1-12/  

2012  
1-12/  

2011  
muutos  

 % 

      

Liikevaihto, MEUR 13,9  13,6  46,2  55,0  -16,1  

Liikevoitto/-tappio, MEUR -3,0  -0,2  -4,3  1,9   
Liikevoitto/-tappio ilman 
kertaeriä, MEUR 0,5  -0,2  -0,8  1,6   

Voitto/tappio ennen veroja, MEUR -2,8  -0,4  -4,4  1,1   

Henkilöstön määrä keskimäärin   257  265   
Henkilöstön määrä 
henkilötyövuosina keskimäärin   198  220   

Tulos/osake, euroa  -0,66  -0,10  -0,90  0,17   

Omavaraisuusaste, %   47 53  

Oman pääoman tuotto, %   -28  5  

Oma pääoma/osake, euroa   2,7  3,7   

Nettovelkaantumisaste, %   11 35  
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Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kilpeläine n tilinpäätöstiedotteen 
yhteydessä: 
 
”Vuosi 2012 oli liikevaihdon kannalta hyvin haastee llinen. Tilauskanta oli vuoden 
alussa pieni, mikä näkyi erityisesti alkuvuonna lii kevaihdossa, joka jäi 
merkittävästi edellisvuoden tasosta. Tilauskannan k asvu ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana heijastui vuoden toisen puoliskon liikevaiht oon, joka oli huomattavasti 
ensimmäistä parempi. 
 
Toteutimme merkittävän toiminnan uudelleenorganisoi nnin viime vuoden viimeisellä 
neljänneksellä. Uudistimme liiketoiminta-aluejaon j a uusi johtoryhmä nimitettiin 
kehittämään yhtiön toimintamallia pääliiketoiminta- alueiden myynnin kasvua tukevaksi. 
Toimintoja yhdistettiin tehokkuuden parantamiseksi ja asiakaskeskeisyyden 
vahvistamiseksi. Tammikuussa 2013 yhteistoimintaneu vottelujen jälkeen tehty päätös 
tuotannon keskittämisestä Karstulan tehtaalle ja he nkilöstön määrän vähentäminen 
nykyistä liikevaihdon tasoa vastaavaksi aiheuttivat  tulosta rasittavia 
kertaluonteisia kuluja. Kertaluonteisista kuluista huolimatta yhtiön rahoitusasema on 
pysynyt hyvänä. 
 
Vuonna 2013 panostamme Suomessa omakotitalomarkkina an ja S-ryhmän kanssa tehtävän 
yhteistyön kautta vapaa-ajanrakennusten myynnin kas vuun. Kehitämme 
toimintarakennettamme tehokkaammaksi erityisesti Su omessa. Russia & CIS  
-liiketoiminta-alueelle nimitettiin uusi johtaja ta mmikuussa 2013. Alueelta odotetaan 
kasvua uuden toimintamallin myötä.” 
 
LIIKEVAIHTO 
 
Honkarakenne-konsernin vuoden 2012 liikevaihto lask i 16 prosenttia 46,2 miljoonaan 
euroon (55,0). 
 
Konsernin vuoden 2012 viimeisen vuosineljänneksen l iikevaihto nousi 2 prosenttia 13,9 
miljoonaan euroon (13,6).  
 
Liikevaihdon maantieteellinen jakauma: 
 
MYYNNIN KEHITYS       
 
Liikevaihdon jakauma, % 

1-12  
/2012  

1-12  
/2011     

Finland & Baltics 41% 45%    
Russia & CIS 32% 25%    
Global Markets 27% 30%    

Yhteensä 100% 100%    

       

Liikevaihto, milj. euroa  
10-12  
/2012  

10-12  
/2011  % muutos  

1-12  
/2012  

1-12  
/2011  % muutos  

Finland & Baltics 4,1  5,1  -24  19,0  24,5  -22  
Russia & CIS 6,7  4,0  68 14,7  13,9  6 
Global Markets 3,1  4,5  -32  12,5  16,6  -25  

Yhteensä 13,9  13,7   46,2  55,0  -16  
 
Finland & Baltics sisältää seuraavat maat: Suomi, L atvia, Liettua ja Viro. Se 
sisältää myös aikaisemmin erikseen raportoidun Pros essijätteen myynnin kierrätykseen. 
Prosessijätteen vaikutus Finland & Baltics liikevai hdon jakaumaan 1-12/2012 on 1 
prosenttiyksikkö ja 1-12/2011 on 3 prosenttiyksikkö ä. Liikevaihtoon vaikutus 10-
12/2012 ja 10-12/2011 on 0,2 milj. euroa ja 1-12/20 12 se on 0,7 milj. euroa ja 1-
12/2011 se on 1,5 milj. euroa. 
 
Russia & CIS sisältää seuraavat maat: Venäjä, Azerb aidžan, Kazakstan, Ukraina ja muut 
IVY-maat. 
 
Global Markets sisältää muut kuin edellä mainitut m aat. 
 
Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 15,9 mi ljoonaa euroa. Edellisenä vuonna 
vastaavaan aikaan se oli 13,6 miljoonaa euroa.  
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TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Liiketappio vuodelta 2012 oli -4,3 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa) ja tulos ennen 
veroja oli -4,4 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). Tulokseen sisältyy irtisanomisiin 
liittyvät 1,6 miljoonan euron varaus, sekä käyttöom aisuuden alaskirjausten ja 
uudelleenjärjestelyvarauksen osuus liittyen lopetet tavan toimipisteen ylläpitoon on, 
yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Edellisvuoden tulosta  paransi 0,3 miljoonan euron 
kertaerä Karjalan Lisenssisaha Invest Oy:n omistuso suuden myynnistä. 
 
Liiketappio ilman kertaeriä tammi-joulukuulta oli - 0,8 miljoonaa euroa (1,6 milj. 
euroa). Liiketuloksen muutokseen ilman kertaeriä va ikutti liikevaihdon edellisvuotta 
alempi taso sekä panostukset markkinointiin, konser nin myyntiverkoston kouluttamiseen 
ja Japanin toimintojen kehittämiseen.  
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT  
 
Konsernin rahoitusasema pysyi hyvänä katsauskauden aikana alhaisten investointien ja 
hyvän käyttöpääoman hallinnan johdosta. Omavaraisuu saste oli 47 %  
(53 %) ja nettorahoitusvelat 1,5 miljoonaa euroa (6 ,1 milj. euroa). Rahoitusveloista 
2,0 (0,8) miljoonaan euroon liittyy 30 %:n omavarai suusasteen kovenanttiehto. 
Konsernin likvidien varojen määrä oli 4,8 miljoonaa  euroa (2,6 milj. euroa). Tämän 
lisäksi konsernilla on 8,0 (10,0) miljoonan euron s hekkitililimiitti, josta 
katsauskauden lopussa oli käytössä 0,0 miljoonaa eu roa (0,8 milj. euroa). 
Nettovelkaantumisaste (gearing) oli 11 % (35 %).  
 
Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,9 mil joonaa euroa (1,0 milj. euroa), 
samaan aikaan konsernin poistot olivat 4,8 miljoona a euroa (3,3 milj. euroa) 
sisältäen kertaluonteisia käyttöomaisuuden alaskirj auksia 1,8 miljoonaa euroa (0,0).  
 
TUOTTEET JA MARKKINOINTI 
 
Finland & Baltics –liiketoiminta-alueella panostettiin vuoden 2012 ai kana 
omakotimarkkinaan uudistetuilla designlinjoilla. Vu oden viimeisellä neljänneksellä 
Honkarakenne aloitti yhteistyön vapaa-ajanrakennuks ien myynnistä S-ryhmän kanssa 
Mainiotuotemerkillä. Suomen toimintarakenne uudiste ttiin.  
 
Russia & CIS –liiketoiminta-alueella  parannettiin markkina-alueen myyntiverkoston 
kattavuutta uusilla jälleenmyyjillä. Vuoden viimeis ellä neljänneksellä 
toimintarakennetta järjesteltiin uudelleen ja katsa uskauden jälkeen liiketoiminta-
aluetta vahvistettiin nimittämällä uusi myyntijohta ja. 
 
Global Markets –liiketoiminta-alueella keskityttiin katsausvuoden aikana suuriin 
yksittäisiin projektikohteisiin, joiden odotetaan r ealisoituvan vuonna 2013. Japaniin 
lanseerattiin uusi talomallisto, jonka markkinoinni ssa nostettiin esiin suomalaisia 
ja japanilaisia designereita ja arkkitehtejä.  
 
Kaikkiin markkina-alueisiin vaikuttavana Honkaraken ne terävöitti katsausvuoden aikana 
talomallistonsa asiakaslähtöisyyttä design-uudistuk sella, sekä uudisti 
verkkosivustonsa globaalisti strategian mukaisiksi.  Myynnin koulutusohjelma 
toteutettiin konsernin maailmanlaajuisen myyntiverk oston kattavana.  
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Honkarakenteelle myönnettiin kolmannella vuosineljä nneksellä PEFC-sertifiointi, joka 
osoittaa, että yhtiöllä on PEFC-järjestelmän mukain en sertifioitu puun alkuperän 
seurantajärjestelmä. 
 
Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-jo ulukuussa 0,4 miljoonaa euroa 
(0,5), mikä vastasi 0,9 % liikevaihdosta (1,0 %). K onserni ei ole tilikaudella 
aktivoinut kehitysmenoja. 
 
HENKILÖSTÖ JA JOHTO 
 
Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä henkilötyö vuosina mitattuna oli vuoden 
aikana yhteensä 198 (220) henkilöä. Vähennystä edel lisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan oli 22 henkilöä. 
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Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 257 (265) h enkilöä vuoden aikana. Vuoden 
lopussa konsernin palveluksessa oli 248 (261) henki löä. 
 
Yhtiö päätti tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut,  joiden tuloksena lomautettiin 
toistaiseksi 49 henkilöä. Muuta henkilöstöä koskeva  määräaikainen lomautusvaltuus 
enintään 90 päivän lomautukselle oli voimassa syysk uun 2012 loppuun. Syyskuussa 
käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhti ö sai valtuuden lomauttaa 
henkilöstöään määräaikaisesti maksimissaan 90 päivä ksi huhtikuun 2013 loppuun saakka. 
Marraskuussa käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut  saatiin päätökseen katsauskauden 
jälkeen tammikuussa. Neuvottelujen lopputuloksena p äätettiin tuotannon 
keskittämisestä Karstulaan ja irtisanottiin 68 henk ilöä. Muun yhtiön Suomessa 
työskentelevän henkilöstön osalta sovittiin maksimi ssaan 90 päivän määräaikaisesta 
lomautusvaltuudesta syyskuun 2013 loppuun 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 tehtä vässään 1.8.2012. 
 
Honkarakenteen hallitus nimitti 25.10.2012 yhtiölle  uuden johtoryhmän, joka koostuu 
seuraavista henkilöistä: Mikko Kilpeläinen, toimitu sjohtaja, Mikko Jaskari, 
talousjohtaja, Sami Leinonen, myyntijohtaja Finland  & Baltics, Pekka Elo, 
myyntijohtaja Global Markets, Sanna Wester, Markkin ointi, suunnittelu ja tuotekehitys 
ja Reijo Virtanen, operaatiojohtaja. Lisäksi Russia  & CIS –liiketoiminta-alueesta 
vastaavaksi myyntijohtajaksi nimitettiin 30.1.2013 Petr Morinov.  
 
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 valittiin hallituksen  varapuheenjohtajaksi. 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. Hallitus ei ole käyttänyt 
valtuutuksia vuoden 2012 aikana. 
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VARARAHASTON SIIRTÄMINEN SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOON 
 
Yhtiökokouksen 30.3.2012 päätöksen mukaisesti yhtiö n taseen 31.12.2011 mukaista 
vararahastoa on alennettu 5.316.389,64 euroa siirtä mällä kaikki taseen 31.12.2011 
mukaisessa vararahastossa olevat varat sijoitetun v apaan oman pääoman rahastoon. 
Rahastossa olevien varojen siirto sijoitetun vapaan  oman pääoman rahastoon lisää 
pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpo ista omaa pääomaa. 
 
OMISTUSMUUTOKSET KONSERNIYHTIÖISSÄ 
 
Honkarakenne lunasti 29.3.2012 Esa Rautalingon osuu den Honka Management Oy:stä 
osakassopimuksen mukaisesti. Osakassopimuksen perus teella Honkarakenne Oyj:llä on 
määräysvalta Honka Management Oy:öön ja yhtiö on yh distelty Honkarakenne-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 
 
Markkinatilanne on edelleen epävarma. Yleiset talou den epävarmuustekijät, kuten 
useilla markkina-alueilla toteutuneet yritysten hen kilöstövähennykset, heijastuvat 
asiakkaiden halukkuuteen tehdä isoja rakentamispäät öksiä.  
 
Konsernin tilauskanta oli joulukuun lopussa 15,9 mi ljoonaa euroa, joka on 17 % 
korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavan ajan tila uskanta 13,6 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 
 
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 ja 
tehtyä maksusuunnitelmaa on noudatettu. Toimitukset  kyseiselle maahantuojalle ovat 
jatkuneet eikä avoimessa myyntisaamissaldossa ole t apahtunut riskien lisääntymistä. 
 
Taseessa olevien erien arvostus perustuu tämän hetk en johdon arvioihin. Mikäli näihin 
arvioihin tulee muutoksia, saattaa sillä olla vaiku tuksia yhtiön tulokseen. 
 
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 tulevais uuteen suuntautuneet oletukset 
ovat perusteltuja, mitään varmuutta ei ole siitä, e ttä kyseiset oletukset 
osoittautuvat oikeiksi.  
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosi katsaukset -standardia           
noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedot teen laatimisessa noudattanut 
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätökse ssään 2011 kuitenkin siten, että 
Honkarakenne on soveltanut vuonna 2012 käyttöön ote ttavia uusia tai muutettuja 
standardeja ja tulkintoja. 1.1.2012 voimaan tulleet  uudistetut standardit ja 
tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella es itettyihin lukuihin. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä käynnistettyjen j a tammikuussa 2013 päätökseen 
saatujen yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena  päätettiin tuotannon 
keskittämisestä Karstulaan. Yhtiö irtisanoi toiminn an uudelleenjärjestelyiden 
johdosta 68 henkilöä. Lisäksi yhtiö sopi maksimissa an 90 päivän määräaikaista 
lomautuksista vuoden 2013 syyskuun loppuun saakka k oskien koko kotimaan henkilöstöä. 
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Irtisanomisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyist ä kirjattiin tilikaudelle 2012 
yhteensä 3,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut,  joista käyttöomaisuuden 
alaskirjausten ja uudelleenjärjestelyvarauksen osuu s liittyen lopetettavaan 
toimipisteen ylläpitoon oli 1,9 miljoonaa euroa ja irtisanomisiin liittyvä varaus 1,6 
miljoonaa euroa.  
 
Yhteistoimintaneuvottelujen päättämisestä johtuen y htiö ilmoitti 4.1.2013 muuttavansa 
tulosohjaustaan vuoden 2012 suhteen. Yhtiö kertoi v uoden 2012 tuloksen ennen veroja 
jäävän merkittävästi alle edellisvuoden tason.  
 
Honkarakenne Oyj:n hallitus nimitti 30.1.2013 yhtiö n myyntijohtajaksi ja johtoryhmän 
jäseneksi Petr Morinovin. Hänen vastuualueenaan on Russia & CIS. 
 
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ 
 
Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2012 oli 3,7 miljo onaa euroa, josta jakokelpoisten 
varojen osuus oli 2,9 miljoonaa euroa. Voitonjakoke lpoisia varoja ei ole. Tilikauden 
tappio emoyhtiössä on -3,9 miljoonaa euroa. 
 
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, e ttä 31.12.2012 päättyneeltä 
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi hallitus ehd ottaa, että sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,08 euroa osakkeelta. 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2013 
 
Vuonna 2013 Honkarakenne odottaa liikevaihdon oleva n edellisvuoden tasolla ja 
tuloksen ennen kertaeriä ja veroja olevan lähellä n ollaa. 
 
YHTIÖKOKOUS 
 
Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään  perjantaina 5.4.2013 klo 14.00 
yhtiön pääkonttorilla Tuusulassa.  
 
 
HONKARAKENNE OYJ 
 
Hallitus  
 
 
 
Lisätietoja:  
toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen, puh. 050 542 588 4, mikko.kilpelainen@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.  
 
Honkarakenne julkaisee viikolla 10 yhtiön verkkosiv uilla www.honka.com hallituksen 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012  sekä erillisen selvityksen 
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Go vernance Statement). Vuoden 2013 
osavuosikatsaukset julkaistaan 8.5.2013, 8.8.2013 j a 31.10.2013. 
 
 
 
JAKELU 
 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
Finanssivalvonta 
www.honka.com 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA   

Tilintarkastamaton 
10- 12 
/2012  

10- 12 
/2011  

1- 12 
/2012  

1- 12 
/2011  

Milj. euroa     
     
Liikevaihto 13,9  13,6  46,2  55,0  

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2  0,3  0,8  1,1  
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos -0,7  -1,8  -0,2  -2,0  
Valmistus omaan käyttöön 0,0  0,0  0,0  0,0  

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,9  -5,7  -25,2  -28,9  
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut -4,6  -2,8  -12,4  -11,1  
Poistot -0,7  -0,8  -3,0  -3,2  
Arvonalentumiset -1,8  -0,1  -1,8  -0,1  
Liiketoiminnan muut kulut -2,4  -2,9  -8,7  -8,9  

Liikevoitto/-tappio -3,0  -0,2  -4,3  1,9  

Rahoitustuotot 0,4  0,2  0,6  0,2  

Rahoituskulut -0,3  -0,4  -0,7  -0,9  
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksesta 0,1  0,0  -0,0  -0,1  

Voitto/tappio ennen veroja -2,8  -0,4  -4,4  1,1  

Tuloverot -0,3  -0,1  0,1  -0,3  

Katsauskauden voitto/tappio -3,1  -0,5  -4,3  0,8  
     
Muut laajan tuloksen erät:     
Muuntoerot -0,2  0,0  -0,2  0,1  
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä -3,4  -0,5  -4,6  0,9  
     
Jakautuminen     
  Emoyhtiön omistajille -3,4  -0,5  -4,6  0,9  
  Määräysvallattomille  
  omistajille -0,0  -0,0  0,0  0,0  
 -3,4  -0,5  -4,6  0,9  
     
Emoyrityksen omistajille 
kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos:     
laimentamaton osakekohtainen 
tulos (euroa) -0,66  -0,10  -0,90  0,17  

laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos (euroa) -0,66  -0,10  -0,90  0,17  
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KONSERNITASE  
 
Tilintarkastamaton 

 
31.12.2012  

 
31.12.2011  

Milj. euroa   

   

Varat   

Pitkäaikaiset varat   

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14,6  19,0  

Liikearvo 0,1  0,1  

Muut aineettomat hyödykkeet 0,6  0,7  

Osuudet osakkuusyrityksissä 0,3  0,3  

Muut rahoitusvarat 0,1  0,2  

Saamiset 0,3  0,3  
Laskennalliset verosaamiset 1,1  1,1  

 17,0  21,7  

Lyhytaikaiset varat   

Vaihto-omaisuus 6,5  7,1  

Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,9  7,7  

Rahavarat 4,8  2,6  

 17,2  17,3  

Varat yhteensä 34,2  39,0  

   
Oma pääoma ja velat 31.12.2012  31.12.2011  

   

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma 9,9  9,9  

Ylikurssirahasto 0,5  0,5  

Vararahasto 0,0  5,3  

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 6,8  1,9  

Omat osakkeet -1,4  -1,4  

Muuntoerot 0,2  0,5  

Kertyneet voittovarat -3,2  1,2  

 12,9  17,9  

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2  0,2  
Oma pääoma yhteensä 13,1  18,1  

   

Pitkäaikaiset velat   

Laskennalliset verovelat 0,0  0,2  

Varaukset 0,5  0,3  

Rahoitusvelat 3,9  5,1  

Muut velat 0,0  0,0  

 4,4  5,6  

Lyhytaikaiset velat   

Ostovelat ja muut velat 12,6  11,5  
Tilikauden verotettavan tuloon perustuvat 
verovelat 0,0  0,1  

Varaukset 1,6  0,0  
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 2,4  3,7  

 16,7  15,3  

Velat yhteensä 21,1  20,9  

Oma pääoma ja velat yhteensä 34,2  39,0  
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
lyhennetty 
 
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  -1382  771  17338  

 
200  17538  

Tilikauden tulos       825  825  2 827  

Muuntoero     141    141   141  

Osingonjako       -445  -445   -445  
Omien osakkeiden 
luovutus         40 40 
Oma pääoma 
31.12.2011 9898  520  5316  1896  462  -1382  1152  17861  242  18103  

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

Oma 
pääoma 

yht.  
Oma pääoma 
1.1.2012 

 
9898  520  5316  

 
1896  462  -1382  1152  17861  242  18103  

Tilikauden tulos       -4329  -4329  1 -4328  
Muuntoero     -238    -238   -238  
Pääoman palautus    -384     -384   -384  
Määräysvallatto-
mien osuuden 
hankkiminen         -35  -35  
Siirto erien 
välillä   -5316  5316        
Oma pääoma 
31.12.2012 9898  520  0 6828 224  -1382  -3178  12909  209  13117  
 
 
a) Osakepääoma 
b) Ylikurssirahasto 
c) Vararahasto 
d) Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 
e) Muuntoerot 
f) Omat osakkeet 
g) Kertyneet voittovarat 
h) Määräysvallattomien omistajien osuus 
 
 
 
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
lyhennetty 
 
Tilintarkastamaton 

1.1.-  
31.12.2012  

1.1.-  
31.12.2011  

Milj. euroa   

Liiketoiminnasta 5,5  6,0  

Investoinneista, netto -0,1  0,9  

Rahoitustoiminnasta yhteensä -3,1  -6,3  

   Osingonmaksu  -0,5  

   Pääoman palautus -0,4   

   Vieraan pääoman lisäys 2,1  0,8  

   Vieraan pääoman vähennys -4,6  -6,5  

   Muut rahoituserät -0,2  -0,2  

Likvidien varojen muutos 2,2  0,7  

Likvidit varat tilikauden alussa 2,6  1,9  

Likvidit varat tilikauden lopussa 4,8  2,6  
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT                                                   
 
Laadintaperiaatteet 
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosi katsaukset -standardia           
noudattaen. Honkarakenne on tämän tilinpäätöstiedot teen laatimisessa noudattanut 
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätökse ssään 2011 kuitenkin siten, että 
Honkarakenne on soveltanut vuonna 2012 käyttöön ote ttavia uusia tai muutettuja 
standardeja ja tulkintoja. 1.1.2012 voimaan tulleet  uudistetut standardit ja 
tulkinnat eivät ole vaikuttaneet katsauskaudella es itettyihin lukuihin. Luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
Yhtiön ylimmän johdon edellisenä vuonna perustama j a omistama 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. Maantieteellisesti konsernin myynti j akautuu seuraavasti: Suomi ja 
Balttia (Finland & Baltics), Venäjä ja IVY-maat (Ru ssia & CIS) ja muut maat (Global 
Markets). Johdon raportointi vastaa IFRS-raportoint ia ja tästä syystä erillisiä 
täsmäytyksiä ei esitetä. 
 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

KONSERNIN AINEELLISET HYÖDYKKEET  

Tilintarkastamaton Aineelliset hyödykkeet  

Milj. euroa  

  

Hankintameno 1.1.2012 66,7  

Muuntoerot (+/-) 0,5  

Lisäykset 0,7  

Vähennykset -3,4  

Siirrot erien välillä -0,6  

Hankintameno 31.12.2012 63,9  

  

Kertyneet poistot 1.1.2012 -47,7  

Muuntoerot (+/-) 0,3  

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 2,5  

Tilikauden poisto -2,8  

Arvonalennukset -1,8  

Kertyneet poistot 31.12.2012 -49,4  

  

Kirjanpitoarvo 1.1.2012 19,0  

Kirjanpitoarvo 31.12.2012 14,6  
 
 
Toiminnan uudelleenjärjestely 
 
Irtisanomisista ja toiminnan uudelleenjärjestelyist ä kirjattiin tilikaudelle 2012 
yhteensä 3,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut,  joista käyttöomaisuuden 
alaskirjausten ja uudelleenjärjestelyvarauksen osuu s liittyen lopetettavaan 
toimipisteen ylläpitoon oli 1,9 miljoonaa euroa ja irtisanomisiin liittyvä varaus 1,6 
miljoonaa euroa.  
 
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 1.381.750,23 euroa. Näiden osakk eiden osuus yhtiön osakepääomasta 
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on 7,05 % ja kaikista äänistä 3,35 %. Osakkeiden ha nkintameno on 
konsernitilinpäätöksessä kirjattu vähentämään omaa pääomaa. 
 
 

Konsernin vastuusitoumukset   
   

Tilintarkastamaton 31.12.2012  31.12.2011  

Milj. euroa   

Omista veloista   

- Kiinnitykset 25,7  25,7  

- Pantatut osakkeet   

- Muut takaukset 3,4  1,8  

Muiden puolesta   

- Takaukset 0,0  0,2  

   

Leasing-vastuut 0,2  0,4  

   
Valuuttatermiinien 
nimellisarvot 2,9  3,4  

Johdannaissopimukset 0,5  0,4  
 
 
 
Lähipiiritapahtumat  
 
Konsernin lähipiiri koostuu tytäryhtiöistä ja osakk uusyrityksistä sekä yhtiön 
johdosta ja heidän vaikutusvaltayhtiöistään. Lähipi iriin kuuluva johto koostuu 
hallituksesta, toimitusjohtajasta ja yhtiön johtory hmästä. Tavaroiden ja palveluiden 
hinnoittelu lähipiiriin kuuluvien kanssa perustuu m arkkinaehtoiseen hinnoitteluun. 
 
Katsauskaudella on tehty tavanomaisia liiketoimia l ähipiiriin kuuluvien kanssa 
seuraavasti: lähipiirille on myyty 358 tuhannella e urolla ja lähipiiriltä on ostettu 
281 tuhannella eurolla tavaroita ja palveluita. Yht iön ylimmän johdon omistamalla 
Honka Management Oy:llä on vuosina 2010 ja 2011 myö nnetty yhteensä 0,9 miljoonan 
euron pitkäaikainen laina Honkarakenne Oyj:ltä.  
 
 

Konsernin tunnusluvut    

  1-12  1-12  

Tilintarkastamaton  2012  2011  

    

Tulos/osake euro -0,90  0,17  

    

Oman pääoman tuotto % -27,7  4,6  

    

Omavaraisuusaste % 47,4  52,6  

    

Oma pääoma/ osake euro 2,7  3,7  

    

Korolliset nettovelat MEUR 1,5  6,1  

    

Nettovelkaantumisaste % 11,1  34,5  

    

Bruttoinvestoinnit MEUR 0,9  1,0  

 % liikevaihdosta 1,9  1,8  

    

Tilauskanta MEUR 15,9  13,6  
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Henkilöstö keskimäärin 
henkilötyövuosina Toimihenkilöt 117  117  

 Työntekijät 81  103  

 Yhteensä 198  220  
 
 
 
 
 
 

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  
                      
 


