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Vuoden 2014 avainluvut

Milj. euroa 1-12/2014 1-12/2013 Muutos -%

Liikevaihto 45,5 48,3 - 6 %

Liikevoitto/-tappio -2,2 -1,7

Liikevoitto/-tappio 
ilman kertaeriä

-2,0 -1,1

Voitto/tappio ennen 
veroja

-2,5 -1,7

Tulos/osake -0,40 -0,32

Omavaraisuusaste 37 % 38 %

Oma pääoma/osake 1,8 2,2 -18 %

Nettorahoitusvelat 8,2 6,1

Nettovelkaantumisaste 92 % 57 %

Bruttoinvestoinnit 0,9 3,7

-% liikevaihdosta 2 % 8,0 %

Tilauskanta 12,5 18,1 -31 %

Henkilöstö kauden 
lopussa

148 178 -17 %

• Liikevaihto pieneni lievästi edellisestä 
vuodesta 45,5 (48,3) miljoonaan 
euroon

• Tulos ennen veroja – 2,5 (-1,7) 
miljoonaa euroa

• Kassavirta ennen rahoituseriä -2,1 (-
4,2) miljoonaa euroa

• Rahoitusasema on tyydyttävä

• Tilauskanta vuoden 2015 alussa oli -
31 % vuoden 2014 alkuun verrattuna



Liikevaihdon kertyminen markkina-alueittain

2014 2013 Muutos

Suomi ja Baltia 22,0 20,3 + 8 % 

Venäjä ja IVY 14,3 12,8 + 11 %

Global 9,3 15,2 - 39 %

Yhteensä 45,5 48,3 - 6 %



Päätapahtumia vuonna 2014

Suomi ja Baltia

• Omakotimalliston kehittäminen

– Muuttovalmiit talomallit

– Terve talo –konsepti

– Design

• Suomen paras omakotimalli –kilpailun voitto rakentaja.fi –
sivuston kilpailussa Lounatuuli-talomallilla

• Vuoden hirsirakennus –kilpailun voitto Honkarakenteen 
toimittamalle Birgitan kahvilalle Helsinkiin

• Vuonna 2015 Honkarakenne voitti toista vuotta peräkkäin 
rakentaja.fi sivuston Suomen paras omakotimalli-kilpailun. 
Tällä kertaa talomallina Myrskytuuli

• Terveellinen päiväkoti Ouluun



Päätapahtumia vuonna 2014

Venäjä ja IVY

• Keskittyminen aluerakentamiskohteisiin Venäjällä

• Systemaattisen myynnin aloitus myös Pietarin ja Moskovan 
ulkopuolella

• Ukrainan tilanne, öljyn hinta ja voimakkaat valuuttakurssivaihtelut 
aiheuttavat epävarmuutta Venäjän markkinoilla

Global

• Myynti aloitettiin Kiinassa

• Projektimyynti jäi tavoitteista

• Keski-Euroopan kannattavuustoimenpiteet vaikuttivat liikevaihdon 
kehitykseen

• Jenin epäsuotuisa valuuttakurssikehitys ja Japanissa toteutettu 
myyntiveron korotus vaikuttivat Japanin liikevaihdon kehitykseen



Toimenpiteitä vuodelle 2015



Päätoimenpiteet vuonna 2015

• Suomessa tavoittelemme kasvua omakotitalomyynnin osalta 
haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Edellisvuoden 
panostukset onnistuivat hyvin.

• Venäjällä jatketaan keskittymistä aluerakentamiskohteisiin.

• Kansainvälisesti projektimyynnistä odotetaan edellisvuotta parempia 
tuloksia

• Kiinaan on myyntiä jatketaan. Honkarakenteen tuotteilla on hyvä 
kysyntäpotentiaali Kiinassa.



Venäjä ja IVY-maat

Vuonna 2015

• Liikevaihto saattaa laskea edellisvuodesta

• Tulos  ennen kertaeriä ja veroja paranee edellisvuodesta


