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Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-normiston mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen 
tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
RUUKKI GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. – 31.12.2006 
 
 
YHTEENVETO 
 
Ruukki Group -konsernin tilikauden 2006 liikevaihto oli yhteensä 125,5 Me (1-
12/2005: 91,9 Me). Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen 
verrattuna noin 12 %. 
 
Konsernin liikevaihto jakautui suurimpien liiketoimintasegmenttien osalta 
seuraavasti: talonrakentaminen 43 % (49 %), puutuoteteollisuus 43 % (36 %), 
hoivapalvelut 8 % (6 %). Liikevaihdosta noin 32 % (20 %) suuntautui vientiin . 
 
Tilikauden liikevoitto oli 13,0 Me (9,3 Me) eli 10,4 % (10,2 %) liikevaihdosta. 
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,8 Me. 
 
Tilikauden voitto oli 8,4 Me (5,5 Me) eli 6,7 % (6,0 %) liikevaihdosta. 
 
Konsernin rahoitusasema ja taserakenne on kehittynyt tilikaudella suotuisasti 
positiivisen liiketoiminnan rahavirran ja tilikauden 2006 alkupuoliskolla toteutetun 
noin 21 miljoonan euron osakeannin takia. Tilikauden aikana toteutettiin useita 
yritysjärjestelyjä ja maksettiin vanhojen yritysostojen lisäkauppahintoja. 
 
Nykyisellä liiketoimintarakenteella, ottaen huomioon huonekaluteollisuuden 
konsolidoinnin vaikutukset, Ruukki Group –konsernin liikevaihdon vuonna 2007 
arvioidaan olevan nykyisellä liiketoimintarakenteella lähes 200 miljoonaa euroa, ja 
konsernin euromääräisen liikevoiton arvioidaan ylittävän tilikauden 2006 liikevoiton 
ottaen huomioon Kostroman hankkeista tilikaudelle 2007 aiheutuvat kulut. 
 
Ruukki Group –konserni valmistelee tehtyjen sopimusten mukaisesti saha- ja 
sellutehtaan (BCTMP) investointeja Venäjällä Kostroman alueella. Suunnitellut 
hankkeet ovat yhtiön kokoon nähden merkittäviä ja toteutuessaan muuttavat 
tulevaisuudessa konsernin rakennetta ja vaikuttavat kokonaisriskitasoon. 
 
Ruukki Group Oyj:n hallitus on päättänyt toteutettujen yritysjärjestelyjen 
vaikutuksiin perustuen muuttaa konsernin segmenttiraportointia 1.1.2007 alkaen 
siten, että liiketoimintasegmentit ovat jatkossa seuraavat: talonrakentaminen, 
sahaliiketoiminta, huonekaluliiketoiminta ja hoivapalvelut. 
 
Yhtiön hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö 
jakaisi osinkoa kolme (3) senttiä osakkeelta. Yhtiön hallitus on päättänyt, että 
varsinainen yhtiökokous kutsutaan koolle perjantaina 20.4.2007 klo 10:00 alkaen ja 
että yhtiökokous pidetään Espoossa. 
 
 
KONSERNIN AVAINLUVUT (miljoonaa euroa) 
 
 1-12/2006 1-12/2005  
 12 kk 12 kk  
 
Liikevaihto  125,5 91,9  
  liikevaihdon muutos, % 36% 28%  

 
Liikevoitto 13,0 9,3  
  % liikevaihdosta 10,4% 10,2%  
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Voitto ennen veroja 12,2 8,5  
  % liikevaihdosta 9,7% 9,2%  

 
Voitto 8,4 5,5  
  % liikevaihdosta 6,7% 6,0%  

 
Taseen loppusumma 116,1 89,1  
Liiketoiminnan rahavirta 7,1 9,2  
 
Oman pääoman tuotto, % p.a. 19,1% 31,1%  
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 17,7% 24,9%  
Nettovelkaantumisaste, % -18,7% 8,5%  
Omavaraisuusaste, % 60,1% 32,9%  
 
Bruttoinvestoinnit taseen 
pysyviin vastaaviin 14,3 5,4  
  % liikevaihdosta 11,3% 5,9%  

 
Tilauskanta 50,1 36,2 
  
Henkilöstö katsauskauden lopussa 452 418  
Henkilöstön keskimääräinen 
lukumäärä 570 392 
Henkilöstökulut, milj. euroa 18,4 13,3 
 
Osakekohtainen tulos, euroa 0,07 0,07  
Osakekohtainen tulos, euroa,  
laimennusvaikutuksella oikaistuna 0,06 0,05  
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,46 0,26 
 
Osakeantioikaistu osakkeiden kpl-määrä keskimäärin: 
laimentamaton 118 051 656 83 188 348 
laimennusvaikutuksella oikaistu 135 995 805 106 467 886 
 
Tilikausien 2005 ja 2006 päättyessä Ruukki Group Oyj:llä tai millään 
konserniyhtiöllä ei ollut hallussaan Ruukki Group Oyj:n osakkeita. 
 
Tilikauden lopussa rekisteröity osakkeiden määrä oli 135.963.737 kappaletta. Yhtiön 
optio-ohjelman I/2005 maksimaalinen laimennusvaikutus tilinpäätöshetkellä on 
2.700.000 osaketta, ja vuonna 2004 liikkeelle lasketun vaihdettavan pääomalainan 
jäljellä olevan osuuden maksimaalinen laimennusvaikutus on 3.672.000 osaketta. 
 
 
KESKEISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA 
 
Yleistä 
 
Tilikauden 2006 aikana Ruukki Group -konserni keskittyi olemassa olevien 
liiketoimintaryhmien liiketoimintojen kehittämiseen ja laajentamiseen sekä 
orgaanisesti että yritysostoin. Lisäksi konserni teki merkittäviä rakennemuutoksia 
huonekaluliiketoiminnoissaan sekä allekirjoitti vuoden 2006 lopulla kaksi 
investointisopimusta Venäjän Kostroman Alueen kanssa, mikä toteutuessaan johtaa 
seuraavien vuosien aikana sahalaitoksen ja CTMP–sellutehtaan rakentamiseen 
Venäjälle. Tehtyjen järjestelyjen johdosta puutuoteteollisuuden painoarvo ja 
merkitys konsernissa kasvaa olennaisesti. Tilikauden aikana emoyhtiö toteutti 
osakeannin, jolla emoyhtiö Ruukki Group Oyj keräsi noin 21 miljoonaa euroa omaa 
pääomaa. 
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Yritysjärjestelyt 2006 
 
Tammikuussa 2006 Ruukki Group Oyj myi talonrakentamisen liiketoimintaryhmän yhtiön 
Pohjolan Design-Talo Oy:n osakekannasta 9,9 % Pohjolan Design-Talo Oy:n 
toimitusjohtaja Kimmo Kurkelalle, minkä jälkeen Ruukki Groupin omistusosuus on ollut 
90,1 %. 
 
Tammikuussa 2006 Ruukki Group Oyj:n metalliteollisuuden tytäryhtiön Alumni Oy:n 
vanhan vaihtovelkakirjalainan lainaosuuksista kaksi kolmasosaa vaihdettiin Alumni 
Oy:n osakkeiksi, minkä seurauksena Ruukki Group Oyj:n omistusosuus Alumni Oy:ssä 
laski tammikuussa 2006 aiemmasta 100 %:sta noin 69 %:in. 
 
Helmikuussa 2006 Ruukki Group Oyj oli toteuttamassa merkittävää toimialajärjestelyä 
Suomen huonekaluteollisuudessa. Tässä järjestelyssä Ruukki Group Oyj osti 39,1 % 
Suomen suurimman puisten huonekalujen sopimusvalmistajan Incap Furniture Oy:n 
osakekannasta. Yritysjärjestelykokonaisuuden täytäntöönpano toteutettiin toukokuussa 
2006. Samassa yhteydessä Ruukki Group Oyj käytti vuonna 2004 laadittuun sopimukseen 
perustuvan Hirviset Group Oy:n osakkeita koskevan option, ja siten osti Vettenmaa 
Oy:ltä 3,0 miljoonan euron käteisvastikkeella 50 % Hirviset Group Oy:n osakkeista. 
Kaikkien näiden järjestelyjen seurauksena Ruukki Group Oyj ja Hirviset Group Oy 
omistivat tilikauden 2006 loppupuoliskolla yhteensä noin 47 % Incap Furniture Oy:n 
osakkeista. Incap Furnituren osakkeita koskevan option perusteella syntyvään 
potentiaaliseen äänivaltaan perustuen Incap Furniture Oy yhdisteltiin 
konserniyhtiönä Ruukki Group -konserniin 1.5.– 30.9.2006. Huhtikuun loppuun saakka 
sitä käsiteltiin osakkuusyhtiönä. Lokakuussa 2006 Ruukki Group Oyj:n hallitus päätti 
myydä yhtiön hallussa olleet, Incap Furniture Oy:n osakkeita koskevat osto-optiot. 
Optiosta luopumisen johdosta Incap Furniturea ei ole konsolidoitu Ruukki Group Oyj:n 
muodostamaan konserniin tytäryrityksenä 1.10.2006 alkaen vaan se on yhdistelty 
pääomaosuusmenetelmällä osakkuusyhtiönä. 
 
Maaliskuussa 2006 Ruukki Group Oyj hankki 3,5 miljoonan euron suuruisen osakepääoman 
korotuksen kautta 27,6 % omistusosuuden Container-Depot Ltd Oy:ssä, joka toimii 
depot- ja konttiterminaali-liiketoiminnoissa Suomessa ja Venäjällä. Syyskuussa 2006 
Ruukki Group Oyj myi kaikki omistamansa Container-Depot Ltd Oy:n osakkeet. 
Osakkeiden kauppahinta oli noin 8,2 miljoonaa euroa, minkä seurauksena kaupasta 
realisoitui merkittävä 4,6 miljoonan euron myyntivoitto. Kauppahinta maksetaan 
käteisellä useassa erässä tilikausilla 2006 ja 2007 siten, että koko kauppahinta 
tulee maksetuksi vuoden 2007 syyskuun loppuun mennessä. 
 
Ruukki Group Oyj:n internet-liiketoimintaa harjoittanut tytäryhtiö myi kesäkuussa 
liiketoimintansa liiketoimintakaupalla konsernin ulkopuolelle. Kesäkuussa Ruukki 
Group Oyj myi kaikki omistamansa Logium Oy -nimisen osakkuusyhtiön osakkeet. 
Osakkuusyhtiö Oplax Oy:ssä omistusosuutta nostettiin syksyllä 2006 toteutetulla 
osakekaupalla noin 32 prosenttiin. 
 
Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä teki elokuussa sopimuksen Terveyspalvelut Mendis 
Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa vahvisti merkittävästi liiketoimintaryhmää. 
Osakekannan ostosta on maksettu käteisvastikkeena 2,0 miljoonaa euroa. Lisäksi 
kauppaan sisältyy mahdollisia lisäkauppahintaeriä, jotka tulevat riippumaan 
Terveyspalvelut Mendis Oy:n taloudellisesta tuloksesta seuraavan kolmen vuoden 
aikana ja jotka on kirjattu arvionmukaisesti. Terveyspalvelut Mendis Oy:llä on 
yhteensä noin 150 asiakaspaikkaa 11 paikkakunnalla Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa 
mielenterveys-, vanhus- ja muissa sosiaalipalveluissa. 
 
Vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä Ruukki Group sopi Tervolan Saha ja Höyläämö 
Oy:n (TSH) ja Kittilässä toimivan VK Timber Oy:n (VKT) ostamisesta konsernin 
sahateollisuusryhmään. Sopimuksen mukaisesti noin 91,4 % TSH:n osakekannasta siirtyi 
Ruukki Group –konsernille ja VKT:stä tuli samassa yhteydessä TSH:n 
sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Loput TSH:n osakekannasta jäi edelleen 



 

4(22)

Tilinpäätöstiedote 1.1 – 31.12.2006, julkaistu 28.2.2007 klo 09:25 

 

 
Kalervo ja Hannu Vuokilalle, jotka myös jatkavat TSH:n johdossa. TSH sekä VKT on 
konsolidoitu Ruukki Group –konserniin lokakuun 2006 alusta. Tehty yrityshankinta 
vahvistaa osaltaan Ruukki Group -konsernin aktiivista sahateollisuusliiketoiminnan 
kehittämistä Pohjois-Suomen alueella. 
 
Talonrakentamisen liiketoimintaryhmä osti joulukuussa 2006 
elementtisopimusvalmistajansa Nivaelement Oy:n koko osakekannan. 
 
Muut tilikauden 2006 merkittävät tapahtumat 
 
Ruukki Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.3.2006 osakeannin 
toteuttamisesta. Yhtiö toteutti osakeannin huutokauppamekanismilla kaikille avoimena 
uusmerkintänä. Osakeannin merkintäaika oli 29. – 31.3.2006. Osakeannin enimmäismäärä 
30.000.000 osaketta ylimerkittiin yli kaksinkertaisesti. Osakeannissa yhtiö laski 
huhtikuussa liikkeelle annin ehtojen mukaisen enimmäismäärän 30.000.000 osaketta, 
joiden merkintähinnaksi hallitus vahvisti 0,72 euroa osakkeelta. Yhtiö keräsi 
annilla nettomääräisesti noin 21,2 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon osakeannin 
järjestämisestä aiheutuneet suorat kulut. Lisäksi yhtiö toteutti lokakuussa 2006 
maksuttoman suunnatun osakeannin Lappipaneli Oy:n ja Pan-Oston Oy:n myyjille 
aikaisempien yrityskauppojen lisäkauppahintavastuiden maksamiseksi, ja laski tässä 
yhteydessä liikkeelle yhteensä 564.857 uutta osaketta. 
  
Ruukki Group Oyj jätti 18.4.2006 markkinaoikeuteen hakemuksen, jossa Ruukki Group 
pyytää markkinaoikeutta kieltämään Rautaruukki Oyj:tä yhden miljoonan euron sakon 
uhalla jatkamasta ”Ruukki” -nimen käyttöä. Rautaruukin uusi ”markkinointinimi” 
(kuten Rautaruukki Oyj itse sitä kutsuu) sekoitetaan usein Ruukki Groupin 
toiminimeen ja siitä arkikielessä käytettyyn lyhennettyyn muotoon ”Ruukki”. 
Helsingin käräjäoikeus antoi 16.11.2006 päätöksen yhtiön Rautaruukki Oyj:tä vastaan 
nostamassa kanteessa Ruukki –nimen käytöstä. Käräjäoikeus hylkäsi Ruukki Group Oyj:n 
kanteen. Ruukki Group Oyj valitti hovioikeuteen käräjäoikeuden päätöksestä. Asia on 
edelleen lisäksi vireillä markkinaoikeudessa eri perusteella. Päätöstä 
markkinaoikeudessa kesken olevasta prosessista odotetaan vuoden 2007 aikana. 
  
Joulukuussa 2006 Ruukki Group -konsernin tilikaudella 2006 perustettu venäläinen 
tytäryhtiö OOO Ruukki Kostroma sopi Venäjän Federaation Kostroman Oblastin kanssa 
Kostroman alueen metsävarantojen jalostamisesta. Tehtyjen investointisopimusten 
perusteella Ruukki Group on oikeutettu yhteensä 2,5 -  3,1 miljoonan kuution 
vuosittaiseen hakkuuoikeuteen 49 vuoden vuokra-aikana. Suunnitelman mukaan 
ensimmäisessä vaiheessa Ruukki Kostroma investoi raakapuun jalostamista varten 
Kostroman alueella mänty- ja kuusisahalaitokseen sekä sahatuotteiden 
jatkojalostukseen. Sahan vuosituotannoksi tulee arviolta noin 300.000 m3. Sahan 
tuotannon arvioidaan alkavan nykynäkymin vuonna 2008. Suunnitellussa toisessa 
vaiheessa Ruukki Kostroma investoi mekaanista CTMP-massaa valmistavaan 
sellutehtaaseen. Sellutehtaan vuosituotannoksi tulee 300.000 - 500.000 tonnia. 
Sellutehtaan tuotannon arvioidaan alkavan nykynäkymin 2009 - 2010. Valmistettavat 
sahatuotteet ja sellu tullaan oletettavasti myymään ensisijaisesti kansainvälisille 
markkinoille.  Kokonaisinvestointien arvioidaan nousevan korkeintaan 500 miljoonaan 
euroon 4 - 5 vuoden aikana. Neuvottelut kansainvälisten rahoittajien ja 
omistajapartnerien kanssa on käynnistetty. Metsävarantojen jalostamista ja 
investointeja koskevat sopimukset on rekisteröity helmikuussa 2007 Kostroman 
investointirekisteriin. 
 
Yhtiön tilikauden 2006 aikana julkistamista pörssitiedotteista on julkaistu 
vuosikooste yhtiön internet-sivuilla www.ruukkigroup.fi . 
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TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Ruukki Group –konsernin hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä ilmoitti avaavansa 
vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana neljä uutta yksikköä, joissa on 
yhteensä noin 80 asiakaspaikkaa. Tässä yhteydessä vanhuspalvelutoiminnan 
suhteellinen painoarvo nousee. Liiketoimintaryhmän yhtiöt ovat voittaneet kuntien 
järjestämissä ostopalveluiden kilpailutuksissa uusia asiakaspaikkasopimuksia. Edellä 
mainittujen uusien yksikköjen vaikutus liiketoimintaryhmän liikevaihtoon on 
vuositasolla noin 1,5 miljoonaa euroa. 
 
Helmikuussa 2007 Ruukki Group Oyj ilmoitti sopineensa järjestelystä, jossa suunnatun 
osakeannin kautta Ruukki Group -konsernin omistusosuus huonekalukonserni Incap 
Furnituressa nousee 47,1 prosentista noin 70,3 prosenttiin. Tämä omistusosuuden 
nosto toteutettiin helmikuun lopussa 2007. Järjestelyyn liittyvän osakkaiden ja 
rahoittajien yhteisen rahoituspaketin vaikutuksesta Incap Furniture Oy:n 
rahoitustilanne vahvistui tässä yhteydessä yhteensä noin kolmella miljoonalla 
eurolla. Incap Furniture Oy:n liikkeelle laskemien optio-oikeuksien kautta Ruukki 
Groupin omistusosuus voi laskea noin 65 prosenttiin, jos kaikki optio-oikeudet 
käytettäisiin. Ruukki Groupilta sitoutui tässä järjestelyssä käteisvaroja yhteensä 
noin 0,9 miljoonaa euroa. 
 
Tämä järjestely on jatkoa Ruukki Groupin strategialle kasvaa ja investoida 
puupohjaisilla tuotealueilla ja Venäjällä. Ruukki Groupin tarkoituksena on kehittää 
raaka-aineiden hankintaa ja mahdollisesti myös aloittaa huonekalukomponenttien 
valmistus Venäjällä. Incap Furniture Oy on puolestaan tehnyt esisopimuksen Stora 
Enso Timberin kanssa liimalevytuotannon käynnistämisestä Impilahdessa Venäjällä.  
 
Ruukki Group –konserni tulee konsolidoimaan Incap Furnituren konsernitaseeseen 
maaliskuusta 2007 alkaen, minkä seurauksena Ruukki Group –konsernin liikevaihdon 
arvioidaan tästä johtuen kasvavan noin 60 - 70 miljoonalla eurolla tilikaudella 
2007. Vaikutuksen liikevoittoon oletetaan olevan positiivinen viimeistään vuonna 
2008. Ruukki Group -konsernin suhteelliseen kannattavuuteen (liikevoittoprosentti) 
Incap Furniturella tulee oletettavasti olemaan alentava vaikutus. Ruukki Group –
konsernin taseeseen ja taseasemaan Incap Furniture Oy:n konsolidointi tulee 
vaikuttamaan merkittävästi lisäten sekä aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden 
määrää että vastaavasti lisäämällä lyhyt- ja pitkäaikaista korollista vierasta 
pääomaa merkittävästi. 
 
 
KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN 
 
TALONRAKENTAMINEN 
 
Liiketoimintaryhmä on luovuttanut asiakkaille muuttovalmiita omakotitaloja 
seuraavasti: 
 
1-12/2006 1-12/2005 
 458 412 
 
 Q4/2006 Q3/2006 Q2/2006 Q1/2006 
 141 99 91 127 
 
 Q4/2005 Q3/2005 Q2/2005 Q1/2005 
 137 91 83 101 
 
Liiketoimintaryhmä on erikoistunut muuttovalmiiden omakotitalojen suunnitteluun ja 
valmistukseen koko Suomen alueella. Liiketoimintaryhmään kuuluu Pohjolan Design-Talo 
Oy sekä sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Nivaelement Oy. 
Liiketoimintaryhmän asiakkaina ovat suomalaiset yksityishenkilöt ja perheet. 
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Talonrakentamisen liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: 
 
12 kk 1-12/2006 1-12/2005 Muutos, % 
Liikevaihto, Me 53,7 45,4 18% 
Liikevoitto, Me 13,4 10,6 26% 
Liikevoitto-% 24,9% 23,3% 
 
3 kk Q4/2006 Q4/2005 Muutos, % 
Liikevaihto, Me 16,0 14,4 11% 
Liikevoitto, Me 4,1 3,6 13% 
Liikevoitto-% 25,4%  25,0% 
 
Liiketoimintaryhmän toimittamien valmistaloyksikköjen liikevaihto tuloutetaan 
asiakkaalle luovuttamisen yhteydessä, eikä keskeneräisillä työkohteilla ole siten 
vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tulokseen. Liiketoimintaryhmä on kasvanut 
erittäin merkittävästi viimeisten vuosien aikana, mikä on toisaalta perustunut 
asuntomarkkinoiden yleiseen kasvuun ja toisaalta yhtiön tuotteiden keskimääräistä 
parempaan markkina-asemaan. Muuttovalmiiden omakotitalojen suhteellinen osuus Suomen 
markkinoilla on keskimäärin lisääntynyt verrattuna muihin omakotirakentamisen 
vaihtoehtoisiin toteutustapoihin. 
 
Liiketoimintaryhmän arvonlisäveroton tilauskanta tilikauden lopussa oli noin 36 
miljoonaa euroa. Tilauskantaan ei kohdistu merkittäviä riskejä. Liiketoimintaryhmän 
palveluksessa oli tilikauden lopussa 101 henkilöä, sekä lisäksi urakkasopimuksiin 
perustuen merkittävä määrä ulkopuolisten palveluntarjoajien työvoimaa.  
 
Liiketoimintaryhmä siirtyi vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen aikana 
kuorielementtejä hyödyntävään rakennustapaan. Kuorielementtitoimituksilla siirretään 
työvaiheita rakennustyömailta tehtaaseen. Kuorielementeissä yhdistyvät 
suurelementtien sekä pre-cut rakentamisen edut. Uusi rakentamistapa mahdollistaa 
talojen nopean saattamisen säävalmiiksi saumatonta rakentamistapaa noudattaen. 
Kuorielementin vahvuutena perinteiseen rakentamiseen verrattuna on sen suoma 
tehokkuus sekä mahdollisuus tuottaa tasalaatuisia rakenteita sen vaikuttamatta silti 
talojen kuluttajahintoihin. 
 
PUUTUOTETEOLLISUUS 
 
Tilikaudella 2006, ja vertailutilikaudella 2005, puutuoteteollisuuden 
liiketoimintaryhmään on kuulunut havupuun sahausliiketoimintaa sekä 
huonekaluliiketoimintaa. Huonekaluliiketoiminnassa vuonna 2006 tehtyjen useiden eri 
omistusjärjestelyjen vuoksi puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmä on muuttunut 
merkittävästi. Koska tilikauden 2006 lopussa Ruukki Group omisti 
huonekaluliiketoiminnan yhtiöistä vähemmistöosuuden, se ei tilinpäätöshetkellä kuulu 
samaan konserniin sahausliiketoimintaryhmän kanssa. Vuoden 2007 alusta alkaen 
tullaan sahaliiketoiminta ja huonekaluliiketoiminta raportoimaan omina erillisinä 
segmentteinään. 
 
Sahaliiketoiminta 
 
Sahaliiketoimintaryhmä on keskittynyt havutukkien tehokkaaseen jalostamiseen 
erityyppisiksi sahaustuotteiksi sekä puukomponenttien tuotantoon. 
Liiketoimintaryhmään kuuluvat Kuusamossa toimiva Lappipaneli –sahakonserni sekä 
Tervolassa ja Kittilässä toimiva Tervolan Saha ja Höyläämö –sahakonserni, jotka 
keskittyvät pohjoisen mänty- ja kuusitukkiraaka-aineen tehokkaaseen hyödyntämiseen. 
Pääasiakasryhmän muodostavat ulkomaiset rakennusalaa palvelevat asiakkaat muun 
muassa Japanin rakennuspalkkimarkkinoilla sekä suomalaiset talotehtaat. 
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Vientimarkkinoiden suotuisa kysyntätilanne on jatkunut ja havusahatavaran 
myyntihinnat ovat nousseet. Tilikauden lopussa Lappipaneli Oy:ssä tapahtunut 
tulipalo sekä leuto alkutalvi vaikeuttivat liiketoimintaa jonkin verran vuoden 2006 
viimeisellä neljänneksellä. Sahaustoiminnan kannattavuus on kehittynyt suotuisasti. 
Tilikauden sahaustoiminnan liikevaihdosta noin 56 % on kohdistunut suoraan 
vientimarkkinoille, joilla konserni on saavuttanut hyvän aseman. Sahaliiketoimintaa 
harjoittavien konserniyhtiöiden arvonlisäveroton tilauskanta tilikauden lopussa oli 
noin 13,2 miljoonaa euroa. Sahaliiketoiminnan palveluksessa olevan henkilöstön määrä 
oli tilikauden lopussa yhteensä 72 henkilöä. 
 
Huonekaluliiketoiminta 
 
Ruukki Group toimii huonekaluliiketoiminnassa osakkuusyhtiönsä Incap Furniture Oy:n 
kautta. Huonekaluliiketoimintayhtiöiden tulos on ollut tappiollista ja 
likviditeettitilanne on ollut vaikea koko tilikauden 2006. Ruukki Group –konsernin 
omistusosuus Incap Furniture Oy:ssä oli tilikauden 2006 päättyessä noin 47,1 %, 
mutta tilikaudella 2006 huonekaluliiketoiminnan yhtiöitä on yhdistelty konserniin 
seuraavasti: 
 
- Hirviset Group Oy, ajalla 1-12/2006 (josta potentiaaliseen äänivaltaan  
perustuen ajalla 1-4/2006) 
- Hirviset Oy ja Ruukki Furniture Oy, ajalla 1-9/2006 (molemmat yhtiöt ovat 05/2006 
alkaen kuuluneet Incap Furniture –konserniin) 
- Incap Furniture Oy, Incap Furniture Inc ja Koy Jokilaaksojen Kiinteistöt ajalla 5-
9/2006 (potentiaaliseen äänivaltaan perustuen koko jakson 5-9/2006) 
 
Huonekaluliiketoiminnan tehostamistoimia on jatkettu. Noin neljä viidesosaa 
tilikauden 2006 huonekalutoimituksista on mennyt suoraan vientimarkkinoille. 
Toimintaan sisältyy merkittävä asiakaskeskittymäriski. Raaka-aineen hankintaa ja 
valmistustoimintaa Venäjällä selvitetään aktiivisesti, jotta liiketoimintojen pitkän 
aikavälin kannattavuus voitaisiin turvata. Huonekaluliiketoimintaan liittyvät tase-
erät ja taseen ulkopuoliset takausvastuut Ruukki Group –konsernissa ovat 
sovellettavan osakkuusyhtiökirjanpitokäsittelyn mukaisesti yhteensä noin 2,2 
miljoonaa euroa 31.12.2006. Tilikaudella 2007 huonekaluliiketoiminta tullaan 
konsolidoimaan konserniyhtiönä maaliskuusta 2007 alkaen. 
 
Uudet Venäjän liiketoiminnot, Kostroma 
 
Liiketoimintaryhmään vuoden 2006 loppupuoliskolla perustettujen venäläisten 
yhtiöiden (OOO Ruukki Kostroma ja OOO Sever-Trust) liiketoiminta on ollut vuonna 
2006 hyvin vähäistä, mutta ne ovat joulukuussa tehneet sahaa ja BCTMP-tehdasta 
koskevat investointisopimukset, jotka toteutuessaan johtavat tulevien vuosien aikana 
merkittäviin investointeihin ja liiketoimintaan Venäjällä. 
  
Ruukki Group Oyj on tilikaudella 2006 kirjannut kuluksi noin 0,5 miljoonan euron 
kulut, jotka liittyvät uusien Venäjän liiketoimintojen käynnistämiseen sekä 
selvitys- ja valmistelutyöhön. 
 
Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: 
 
1-12/2006: 
    
12 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto, Me Liikevoitto-% 
Sahaliiketoiminta* 27,8 1,4 5,0% 
Huonekaluliiketoiminta** 25,7 -5,3 -20,8% 
 
Liiketoimintaryhmä yhteensä  53,5 -3,9 -7,4% 
 
1-12/2005: 
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12 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto, Me Liikevoitto-% 
Sahaliiketoiminta* 20,2 0,6 2,9% 
Huonekaluliiketoiminta 13,0 -1,4 -10,6% 
  
Liiketoimintaryhmä yhteensä 33,2 -0,8 -2,4% 
 
Q4/2006: 
    
3 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto, Me Liikevoitto-% 
Sahaliiketoiminta 9,7 0,4 4,2% 
Huonekaluliiketoiminta** 0,0 -1,2  
 
Liiketoimintaryhmä yhteensä  9,7 -0,8 -8,4% 
 
Q4/2005: 
 
3 kk Liikevaihto, Me Liikevoitto, Me Liikevoitto-% 
Sahaliiketoiminta* 5,0 0,5 9,1% 
Huonekaluliiketoiminta 3,5 -0,6 -17,1% 
  
Liiketoimintaryhmä yhteensä 8,5 -0,1  -1,5% 
 
* sahaliiketoimintaryhmän osakkuusyhtiön Neopolar Oy:n tulo-osuus on esitetty takautuvasti 
liiketoimintaryhmän liikevoitossa, millä on tilikausilla 2006 ja 2005 alle 0,1 miljoonan euron vaikutus 
 
**huonekaluliiketoimintaa on käsitelty aikavälillä 1.2. – 30.4.2006 osittain (pelkkä Incap Furniture Oy) 
sekä 1.10 – 31.12.2006 kokonaisuudessaan (Incap Furniture Oy + Hirviset Oy + Ruukki Furniture Oy) 
osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmällä, joten huonekaluliiketoiminta ei ole vaikuttanut konsernin tai 
segmentin liikevaihtoon, mutta omistusosuuden mukainen osuus huonekaluliiketoiminnan tappiosta on 
esitetty konsernin liikevoiton yläpuolella ja se on mukana yllä esitetyssä puutuoteteollisuuden segmentin 
liikevoitossa kyseisillä kausilla. Kyseinen osakkuusyhtiön tulo-osuuden esittäminen alentaa tilikauden 
2006 liikevoittoa noin 1,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa noin 
1,2 miljoonaa euroa 

 
HOIVAPALVELUT 
 
Hoivapalveluiden liiketoimintaryhmä tarjoaa korkealaatuisia hoito- ja 
kuntoutuspalveluita kuntien, kaupunkien, yhteisöjen ja yritysten sekä myös osin 
suoraan yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Työssä hyödynnetään parhaita 
hyväksyttyjä menetelmiä, kokemuksia ja palvelutuotannon prosesseja sekä tuetaan 
niiden kehittymistä. 
 
Liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: 
 
12 kk 1-12/2006 1-12/2005 Muutos, % 
Liikevaihto, Me 9,8 5,4 84% 
Liikevoitto, Me 0,6 0,3 76% 
Liikevoitto-% 6,2% 6,5% 
 
3 kk Q4/2006 Q4/2005 Muutos, % 
Liikevaihto, Me 3,3 1,7 91% 
Liikevoitto, Me -0,1 0,0 -1266% 
Liikevoitto-% -3,7% 0,6% 
 
Tilikaudella 2006 liiketoimintaryhmän toiminta säilyi vakaana. Vuoden 2006 
viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoimintaryhmän kulut olivat keskimääräistä 
suuremmat erityisesti tilikauden 2007 alussa avattavien uusien yksiköiden 
aiheuttamista henkilöstökuluista ja muista toiminnan aloittamiseen liittyvistä 
aloituskuluista johtuen. Liiketoimintaryhmä osti syksyllä Seinäjoella toimivan 
Terveyspalvelut Mendis Oy:n koko osakekannan, mikä tulee merkittävästi vaikuttamaan 
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liiketoimintaryhmän volyymiin. Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden 
päättyessä 229 henkilöä. Liiketoimintaryhmään kuuluvat alakonsernin emoyhtiö Mikeva 
Oy sekä sen tytäryhtiöt Jussin Kodit Oy, Mikeva Vanhuspalvelut Oy, Terveyspalvelut 
Mikeva Oy, Mikon Kuntoutuskodit Oy sekä uusina vuonna 2006 hankittuina yksikköinä 
Terveyspalvelut Mendis Oy ja sen tytäryhtiö Mendis Palvelukodit Oy. Tilikaudella 
2007 liiketoimintaryhmän juridista rakennetta tullaan yksinkertaistamaan 
sulauttamalla osa alakonsernin yhtiöistä sen emoyhtiöön. Liiketoimintaryhmällä on 
palveluyksiköitä 17 paikkakunnalla, joiden yhteenlaskettu asiakasmäärä oli vuoden 
lopussa noin 420. 
 
Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu hoivapalveluiden liiketoimintaryhmässä oli 
tilikaudella 2006 noin 23 %, kun eliminoidaan Mikon Kuntoutuskodit Oy:n (hankittu 
09/2005) ja Terveyspalvelut Mendis Oy:n (hankittu 08/2006) vaikutus. Vastaavasti 
vertailukelpoinen liikevoiton kasvu oli noin 24 %. 
 
METALLITEOLLISUUS 
 
Metalliteollisuuden liiketoimintaryhmän liikevaihto ja liikevoitto: 
 
12 kk 1-12/2006 1-12/2005 Muutos, % 
Liikevaihto, Me 8,2 7,4 10% 
Liikevoitto, Me 0,3 0,2 20% 
Liikevoitto-% 3,6% 3,3% 
 
3 kk Q4/2006 Q4/2005 Muutos, % 
Liikevaihto, Me 2,5 1,6 60% 
Liikevoitto, Me 0,1 -0,0  
Liikevoitto-% 4,3%  -2,6% 
 
Tilikaudella viennin osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on ollut noin 55 %. 
Katsauskaudella liiketoimintaryhmän toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä 
muutoksia aiempaan toimintaan verrattuna. Vientimarkkinoiden suhteellinen merkitys 
on edelleen merkittävä. 
  
Liiketoimintaryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 45 henkilöä. 
Liiketoimintaryhmään kuuluvat Alumni Oy, Pan-Oston Oy ja Selka-line Oy. 
 
OSAKKUUSYHTIÖT 
 
Ruukki Group Oyj omistaa sekä suoraan että tytäryhtiöidensä kautta 
vähemmistöosuuksia useissa suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. Osakkuusyhtiöt on 
yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Osakkuusyhtiöiden 
tulo-osuus ilman puutuoteteollisuussegmentin osakkuusyhtiöitä on ollut tilikaudella 
2006 yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa positiivinen, mikä on parantanut konsernin 
liikevoittoa. Puutuoteteollisuuden liiketoimintaryhmässä on tilikaudella syntynyt 
1,7 miljoonan euron tappio-osuus, mikä esitetään osana puutuoteteollisuuden 
segmenttitulosta. Osakkuusyhtiöosakkeista ja –saamisista on tilikaudella kirjattu 
yhteensä noin 0,3 miljoonan euron arvonalentumistappiot.  
 
Ruukki Group Oyj:n syyskuussa tekemästä Container-Depot Ltd Oy:n osakkeiden 
myynnistä realisoitui merkittävä, noin 4,6 miljoonan euron myyntivoitto konsernin 
tilikauden 2006 liikevoittoon. Osakemyynnistä johtuen konsernitaseessa on tilikauden 
lopussa noin 6,8 miljoonan euron kauppahintasaaminen, jolla on turvaavat vakuudet. 
Lokakuussa Ruukki Group julkisti nostaneensa omistusosuuttaan Oplax Oy:ssä 31,95 
prosenttiin (aiemmin 24,53 %). Kesällä 2006 myytiin kaikki Ruukki Groupin omistamat 
Logium Oy:n osakkeet.  
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TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Ruukki Group Oyj toimii kehitysyhtiönä useilla eri toimialoilla. 
Kehitysyhtiötoiminnan luonteeseen kuuluu merkittävät yritys- ja rakennejärjestelyt, 
minkä vuoksi konsernin toiminnan ja tulevaisuuden kehityksen arviointi on 
poikkeuksellisen vaikeaa. 
 
Ruukki Group -konserni on keskittänyt omistuksensa ja liiketoimintansa 3 – 5 
toimialaan, ja panostaa ensisijaisesti näiden toimintojen aktiiviseen ja 
pitkäjänteiseen kehittämiseen. Näiden ydintoimintojen ulkopuolisista toiminnoista 
lähtökohtaisesti luovutaan hallitusti. Lisäksi seurataan aktiivisesti 
mahdollisuuksia investoida lisää nykyisille toimialoille ja mahdollisesti laajentua 
uusille toimialoille tai markkinoille. Mikäli suunnitellut uudet Venäjän hankkeet 
toteutuvat, se tulee muuttamaan konsernin rakennetta ja myös liiketoimintojen 
riskejä ja mahdollisuuksia merkittävästi nykyiseen tilanteeseen verrattuna. 
 
Liiketoimintasegmenttien markkinoiden tulevasta oletetusta kehityksestä alla 
tarkempi kuvaus: 
 
Talonrakentaminen 
  
- toimiala on tyypillisesti syklinen, ja on ollut voimakkaassa kasvussa viimeiset 
vuodet 
- kasvun ennustetaan jatkuvan lähivuodet pientalotuotannossa, varsinkin 
valmistalotuotannossa, jossa konsernin yhtiöllä on merkittävä markkina-asema 
- toimialalla saattaa tapahtua konsolidaatiokehitystä ja kilpailutilanne, 
erityisesti valmistalotuotannossa voi muuttua 
- kaavoitus- ja tonttitilanne, ja sen mahdolliset muutokset, sekä markkinakorkotason 
kehitys tulevat vaikuttamaan tulevaan kasvupotentiaaliin alalla. 
- tuotannon edellyttämien raaka-aine- ja tavarahankintojen sekä työvoiman 
kustannusten nousu on ollut erittäin voimakasta lähihistoriassa, eikä tilanteen 
oleteta lyhyellä aikavälillä olennaisesti muuttuvan, mikä voi vaikuttaa 
kannattavuuden kehitykseen 
 
Sahausliiketoiminta 
 
- sahatoimiala on tyypillisesti syklinen, ja toimialan tulevassa kehityksessä 
suhdannevaihtelut tulevat vaikuttamaan merkittävästi toimintaan 
- kantohintojen nousun uskotaan stabiloituvan, mutta todennäköisesti Venäjältä 
Suomeen tuodun tuontiraaka-aineen osuus toimialalla yleisesti tulee laskemaan, mikä 
voi vaikuttaa jatkossa merkittävästi raaka-aineen saatavuuteen ja hintaan 
- markkinahintojen kehityksen oletetaan olevan edelleen lähitulevaisuudessa 
suotuisaa, ja vientimarkkinoiden kysynnän hyvällä tasolla 
- toimialan eri osa-alueiden tuotantokapasiteetin määrä ja alueellinen jakauma tulee 
oletettavasti muuttumaan, ja uusinvestointien painopiste todennäköisesti 
suuntautumaan Suomen lähialueille 
- toimialalla on mahdollista erilaiset konsolidaatio- ja 
uudelleenjärjestelyratkaisut 
 
Huonekaluliiketoiminta 
 
- vuoden 2007 oletetaan olevan toimintaympäristön osalta edelleen erityisen haastava 
kohonneiden raaka-ainekustannusten johdosta 
- toteutetut saneeraustoimet ja tulevat uudelleenorganisoinnit tulevat oletettavasti 
vaikuttamaan vuoden 2007 aikana, mutta kannattavuus säilyy heikkona ainakin vuoden 
2007 
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Hoivapalvelut 
 
- hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän uskotaan kasvavan sekä orgaanisesti että 
yritysostojen kautta 
- julkisen sektorin kautta tulevat kilpailutukset ja palvelujen ulkoistukset 
yksityisille toimijoille tarjoavat hyvät kasvumahdollisuudet alalle, varsinkin 
vanhus- ja mielenterveyspalveluissa; lisäksi demografinen kehitys tulee vaikuttamaan 
vanhuspalvelukysynnän kasvuun lähivuosien aikana 
 
 
LIIKETOIMINTOJEN RISKIT 
 
Ruukki Group toimii kehitysyhtiönä useilla eri toimialoilla, jotka ovat toisistaan 
hyvin poikkeavia liiketoiminnan luonteen, riskipitoisuuden, pääoma- ja 
henkilövaltaisuuden, maantieteellisen sijainnin, kulu- ja taserakenteen, 
ulkomaankaupan osuuden ja monen muun tekijän suhteen. Lisäksi kehitysyhtiötoiminnan 
luonteen mukaisesti tunnusomaista toiminnalle on aktiivinen toimintojen kehittäminen 
ja erilaiset yritysjärjestelyt, mikä vaikuttaa konsernin ja sen liiketoimintojen 
riskien analysointiin. 
 
STRATEGISET RISKIT 
 
Kilpailutilanne ja sijainti tuotantoketjussa 
 
Todennäköisesti kilpailu kiristyy yhtiön päätoimialoilla, ja ulkomaisen suoran 
kilpailun ja alihankinnan merkitys tulee jatkossa korostumaan. Kilpailu ei 
kuitenkaan välttämättä vaikuta eri yhtiöiden kannattavuuteen. Konserni pyrkii 
tuotantotoiminnassaan soveltamaan uusia ratkaisuja, joilla taataan kilpailukyvyn 
säilyminen sekä riittävän kapasiteetin ja laatutason turvaaminen. Näihin tekijöihin 
liittyen yhtiön rakentamisen liiketoimintaryhmä on siirtynyt 
kuorielementtipohjaiseen tuotantomalliin. Konsernin talonrakentamisen 
liiketoimintaryhmä toimii suoraan asiakasrajapinnassa, jolloin se vastaa 
loppuasiakkaille kokonaistoimituksesta, mutta tuotantoprosessissa merkittävä rooli 
on ulkopuolisilla alihankkijoilla, mikä lisää joustoa ja reagointikykyä merkittäviin 
markkinamuutoksiin. Puutuoteteollisuudessa toimitaan jalostusketjussa kohtuullisen 
alkuvaiheessa, jolloin osa tuotannosta toimitetaan ulkopuolisille 
jatkojalostuslaitoksille tai tukkuportaalle, mikä voi vähentää 
reagointimahdollisuutta jos toimialalla tapahtuisi merkittäviä rakennemuutoksia. 
 
Maantieteelliset ja poliittiset riskit, sekä asiakaskeskittymät 
 
Konserni on toiminut pääsääntöisesti aiemmin kotimaassa, missä on sijainnut 
konserniyhtiöiden tuotantolaitokset, henkilöstö ja asiakkaat. Viimeisten vuosien 
aikana vientitoiminnan merkitys on kasvanut metalliteollisuuden 
liiketoimintaryhmässä ja puutuoteteollisuudessa Lappipaneli Oy:ssä, joten 
konsernissa on jonkin verran aiempaa enemmän maantieteellistä hajautusta mutta 
toisaalta myös riskiä yksittäisten markkina-alueiden epäsuotuisasta kehityksestä tai 
ulkomaisten markkina-alueiden valuuttojen epäsuotuisista muutoksista. Tilikauden 
2006 lopulla päätetty Venäjän liiketoimintojen aktiivinen kehittäminen tulevina 
vuosina, tulee lisäämään konsernin maariskiä. Konsernin sahausliiketoiminnassa on 
kohtuullisen laaja asiakaskunta, mutta erityisesti Japanin vientimarkkinoiden ja 
kotimaassa talonrakennusalan suhteellinen painoarvo on korkea, vaikka yksittäisten 
asiakkaiden merkitys ei ole suuri. Huonekaluliiketoiminnassa, jossa yhtiö toimii 
osakkuusyhtiöomistuksen kautta on merkittävä yksittäisen asiakkaan riski. 
Hoivapalveluliiketoiminta on luvanvaraista toimintaa, jossa merkittävänä 
asiakasryhmänä ovat suomalaiset kunnat. Mikäli yhteiskunta- tai aluepoliittisista 
syistä tapahtuisi rakennemuutoksia sosiaalipalveluiden ulkoistamisessa yksityiselle 
sektorille, saattaisi sillä olla merkittävä vaikutus konsernin hoivapalvelusegmentin 
tulevaisuuden toimintaedellytyksiin. 
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Yritysjärjestelyjen toteutukseen liittyvät riskit 
 
Konsernin toimintaan merkittävänä osana kuuluu yritysjärjestelyjen tekeminen, minkä 
takia yritysostojen, -myyntien tai –järjestelyjen toteutus, ajoitus, hinnoittelu ja 
integrointi konserniin vaikuttavat merkittävästi sekä lyhyen että pitkän aikavälin 
tuloksiin. Saman toimialan sisällä tapahtuvien yritysostojen oletetut 
synergiavaikutukset voivat toteutua eri suuruisina ja eri aikaan kuin 
yrityshankinnan yhteydessä on alun perin oletettu. Yrityshankinnat vaativat myös 
monipuolisia rahoitusratkaisuja, joihin sisältyy joissain tapauksissa 
kovenanttiehtoja, jotka voivat vaikuttaa toiminnan jatkorahoitusmahdollisuuksiin tai 
sen ehtoihin. Suunniteltujen uusien Venäjän liiketoimintojen käynnistäminen 
lähivuosien aikana sisältää merkittäviä rahoitus- ja investointiratkaisuja, mitkä 
ovat erityisesti Venäjän toimintaympäristössä todennäköisesti keskimääräistä 
vaativampia toteuttaa. 
  
OPERATIIVISET RISKIT 
 
Eri toimialojen markkinatilanne 
 
Eri toimialojen suhdanneherkkyys ja toiminnan kannattavuuden ja volyymin vaihtelu 
eroavat toisistaan selkeästi, eikä eri liiketoimintaryhmillä ole suoranaista 
yhteistyötä kuin rajallisesti. Tämän vuoksi konsernin eri liiketoimintaryhmien 
erilaiset, toisistaan riippumattomat liiketoiminnot hajauttavat koko konsernin 
tasolla markkinariskiä ja alentavat myös yhteenlasketun toiminnan syklisyyttä.  
Venäjälle suunnitellun CTMP-sellutehdashankkeen toteutuessa tulee konserniin uusi 
toimiala, mikä tulee muuttamaan konsernin riskiprofiilia. Vastaavasti sitä kautta 
tulevat asiakas- ja markkinariskit ovat osin uusia ja lisäksi konsernin nykyisen 
toiminnan laatuun ja laajuuteen verrattuna suuria. 
 
Raaka-aineiden hinta- ja saatavuusriskit 
 
Oletettavasti konserniyhtiöiden pääraaka-aineiden hintariski on kohtuullisen hyvin 
hallittavissa, ja lopputuotteiden myyntihintoja on ainakin osittain mahdollista 
muuttaa raaka-aineiden hintakehityksen mukaisesti. Hinta- ja saatavuusriskejä 
pyritään minimoimaan pitkäaikaisilla yhteistyösopimuksilla sekä kattavien partneri- 
ja alihankintaverkostojen luomisella. Joidenkin yksiköiden syrjäinen sijainti lisää 
toisaalta asiakaskuljetuksiin liittyviä haasteita, mutta toisaalta sen takia 
saatetaan voida varmistaa paremmin raaka-aineen korkealaatuisuus ja saatavuus sekä 
ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys. 
 
Ympäristöriskit 
 
Ympäristölupiin ja –riskeihin liittyen konsernin liiketoimintayhtiöt analysoivat 
omaa tilannettaan, ja tekevät tarvittaessa tarkennuksia ja hakevat asianmukaiset 
luvat, jos toimintaympäristö tai viranomaismääräykset muuttuvat. Ympäristöriskit 
liittyvät suoranaisiin potentiaalisiin ympäristövahinkoihin ja välillisiin, 
esimerkiksi tuotantotoiminnan jälkeisiin kunnostus- tai maisemointivelvoitteisiin. 
Konsernin tiedossa ei ole mitään merkittäviä sen nykyisen liiketoiminnan 
ympäristöasioihin liittyviä riskejä.   
 
Viranomaismääräysten muutokset 
 
Osaa konsernin liiketoimintaa säädellään viranomaismääräyksin. Rakentamisen 
liiketoimintaryhmässä toimintaa ohjaa rakentamisen teknisen toteuttamisen sille 
asetettujen laatuvaatimusten sääntely. Lisäksi hoivapalveluiden liiketoimintaryhmän 
toiminta edellyttää viranomaislupia ja esimerkiksi osin tietyn henkilöstön 
koulutustasovaatimuksen täyttämistä. Konsernissa seurataan viranomaissääntelyn 
muutoksia, ja niihin pyritään reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
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Konsernin suunniteltuihin Venäjän hankkeisiin liittyy niiden toteutuessa 
tulevaisuudessa tulevia investointivaateita, viranomaisten asettamia 
metsänhoitotoimia ja erilaisia turvallisuus-, ympäristö- ja muita lupavaatimuksia. 
 
Henkilöstö 
 
Hoivapalveluliiketoiminta on erityisen henkilöpainotteista, ja sisältää 
lakisääteisiä velvoitteita henkilöstön koulutustasosta ja määrästä suhteessa 
loppuasiakkaiden määrään. Ammattitaitoisen henkilöstön saanti ja sen turvaaminen 
jatkossa saattaa rajoittaa toimialan kasvunäkymiä. Lisäksi koska osa konsernin 
yhtiöistä sijaitsee kohtuullisen etäällä suuremmista kaupungeista yksittäisissä 
yhtiöissä henkilöstöresurssien saaminen voi olla haasteellista.  
 
Immateriaalioikeudet 
 
Konsernissa ei ole tällä hetkellä sellaista liiketoimintaa, jossa 
immateriaalioikeuksilla, patenteilla tai tuotekehitystoiminnalla olisi suuri 
merkitys. 
 
RAHOITUSRISKIT 
 
Valuuttakurssiriskit 
 
Suoranaisista valuuttakurssiriskeistä suojataan valtaosa lyhytaikaisilla 
valuuttatermiinisopimuksilla. Merkittävimmät vientitoimintaan liittyvät 
valuuttariskit aiheutuvat tällä hetkellä Japanin jenistä, Ruotsin kruunusta ja 
Englannin punnasta. Merkittävä osa osto- ja myyntisopimuksista on suoraan 
euromääräisiä. Mikäli suunnitellut uudet liiketoiminnot Venäjällä toteutuvat, 
tulevat konsernin valuuttakurssiriskit muuttumaan ja niiden merkitys 
oletusarvoisesti merkittävästi kasvamaan mm. Venäjän ruplaan kohdistuvan riskin 
vuoksi ja vientimarkkinoiden suhteellisen painoarvon kasvaessa. 
 
Korko- ja rahoitusriskit 
 
Yhtiön vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on pääosin vaihtuvakorkoista, jonka 
seurauksena konsernin korkokulut tulevat ilman suojaustoimenpiteitä seuraamaan melko 
tarkoin lyhyiden markkinakorkojen muutoksia. Koska lainojen painotettu 
keskimaturiteetti ei ole kovin pitkä, korkoriskin määrä ei ole normaalista 
poikkeava. Lisäksi merkittävä osa konsernin veloista, muun muassa yrityskauppoihin 
liittyvät lisäkauppahintavastuut, on korottomia. Korkoriskiä seurataan, ja 
tarvittaessa tehdään suojaustoimenpiteitä. Rahoituksen saatavuuden suhteen konsernin 
emoyhtiö on vahvistanut oman pääoman ehtoisen rahoituksen määrää ja muutoinkin 
pyrkinyt laajentamaan rahoituspohjaa ja –vaihtoehtoja tulevien hankkeiden rahoitusta 
varten. Venäjän liiketoimintojen toteuttaminen edellyttää  merkittäviä uusia 
rahoitusratkaisuja, jotka toteutuessaan vaikuttavat merkittävästi konsernin 
rahoituspositioon, korkoriskiin ja laajemminkin rahoitustilanteeseen lyhyellä ja 
pitkällä aikavälillä mutta joiden tarkka toteutusmalli ja –aikataulu ei ole vielä 
tiedossa. 
 
Luottotappioriskit 
 
Osa puutuoteteollisuuden luottotappioriskeistä on suojattu luottovakuutuksilla. 
Merkittävä osa konsernin kassavirroista liittyy rakentamisen liiketoimintaryhmään, 
jossa kassavirrat saadaan etukäteen laaditun, valmistumisasteen mukaan toteutuvan 
maksuohjelman mukaisesti, mikä pienentää luottotappioriskiä huomattavasti. Osassa 
liiketoimintaryhmistä tai niiden yhtiöistä yksittäisten asiakkaiden painoarvo on 
erityisen suuri, minkä takia asiakaskeskittymäriskit voivat realisoituessaan 
vaikuttaa negatiivisesti konsernin saamisten kuranttiuteen ja tulevaisuuden 
liiketoimintamahdollisuuksiin. 
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VAHINKORISKIT 
 
Omaisuus- ja vahinkoriskit 
 
Omaisuusriskit on mahdollisimman kattavasti katettu vakuutusturvalla, omavastuun 
mukaista osuutta lukuun ottamatta. Lisäksi välilliset korvausvelvoitteet, ja 
esimerkiksi merkittävimmät kuljetusvastuut, on myös vakuutettu. Omaisuusriskien 
vakuutustasoa tarkastellaan säännönmukaisesti. 
 
Takuuriskit 
 
Konserniyhtiöiden toimittamiin tuotteisiin liittyy useassa tapauksessa asiakkaille 
annettavat laatu- ja/tai määrätakuut, joihin liittyy sekä lyhyen aikavälin 
korjausvelvoite että rakentamisen liiketoimintaryhmässä myös kymmenen vuoden 
rakennevastuu. Nämä riskit on suoraan vain osittain suojattu, mutta konsernin yhtiöt 
panostavat merkittävästi laadun tarkkailuun ja tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi 
konsernin ulkopuoliset alihankintaketjun osat vastaavat omalta osaltaan 
takuuasioista. 
 
Oikeudenkäynnit 
 
Konsernin emoyhtiöllä on toiminimeen liittyvä avoin oikeusprosessikokonaisuus, jossa 
emoyhtiölle saattaa syntyä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoite tai 
uita vastuita. m
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET  
 
Yrityskauppoihin liittyvät kauppahintavastuut 
 
Konsernin suorittamiin yrityskauppoihin liittyvät lisäkauppahintavastuut on 
aktivoitu konsernitilinpäätökseen ja esitetty lyhytaikaisissa tai pitkäaikaisissa 
veloissa perustuen kauppahintavastuun maksuajankohtaan. Myös optioperusteiseen 
oikeuteen perustuvat potentiaaliset kauppahintaerät on aktivoitu taseeseen velaksi. 
Lyhytaikaisten kauppahintavelkojen määrä 31.12.2006 oli yhteensä 9,0 miljoonaa euroa 
(31.12.2005 noin 9,2 miljoonaa euroa), ja pitkäaikaisten velkojen vastaavasti 2,4 
miljoonaa euroa (6,6). 
 
Sijoitussitoumukset 
 
Ruukki Group Oyj on sitoutunut sijoittamaan yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa Finn-
Thai Technology Fund B Ky -nimiseen yhtiöön, joka tekee sijoituksia pääasiassa 
suomalaisiin ja thaimaalaisiin yhtiöihin. Ruukki Group Oyj on kyseisen 
kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ja omistaa lisäksi 30 % kommandiittiyhtiön 
vastuunalaisesta yhtiömiehestä Orienteq Capital Oy:stä. Tämä sijoitussitoumus ei 
tule oletettavasti realisoitumaan, koska Ruukki Groupin sijoitussitoumukseen 
liittyvä osa rahastosta puretaan vuoden 2007 alkupuoliskon aikana kokonaisuudessaan. 
 
Konsernin rahoitussopimuksiin liittyvät kovenanttiehdot 
 
Osassa konsernin vieraan pääoman ehtoisissa rahoitussopimuksissa on 
kovenanttiehtoja, jotka on sidottu konsernin tai yksittäisten konserniyhtiöiden 
vakavaraisuus- ja kannattavuustunnuslukuihin tai jotka rajoittavat konserniyhtiöiden 
velan maksua emoyhtiölle tai jotka edellyttävät, että emoyhtiö ei tee nykyisten 
liiketoimintojen olennaisia luovutuksia ilman neuvotteluja rahoittajan kanssa. 
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Velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset tai takaukset 
 
Konserniyhtiöt ovat lainojen ja muiden vastuiden vakuudeksi antaneet 
yrityskiinnityksiä yhteensä noin 5,7 miljoonaa euroa (31.12.2005 vastaavasti 4,0 
miljoonaa euroa). Emoyhtiön yhteensä noin 4,2 miljoonan euron yrityskiinnityksistä 
ulkopuolisille rahoituslaitoksille vakuudeksi oli 31.12.2006 annettu 1,7 miljoonaa 
euroa (0,0), ja loput ovat emoyhtiön omassa hallussa. Kiinteistökiinnitysten 
yhteismäärä on noin 2,2 (2,3) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on konserni- ja 
osakkuusyhtiöiden rahoituksen vakuudeksi antanut omavelkaisia takauksia yhteensä 6,6 
(6,8) miljoonaa euroa, joista noin 0,1 miljoonaa euroa on vapautunut helmikuun 2007 
loppuun mennessä. Lisäksi liiketoimintasegmenttien emoyhtiöt ovat 
tilinpäätöshetkellä antaneet tytäryhtiöidensä ulkopuolisen rahoituksen vakuudeksi 
takauksia yhteensä 0,4 miljoonalla eurolla. 
 
Takuuvastuut 
 
Konserniyhtiöillä on myymiinsä tuotteisiin liittyviä lyhytaikaisia takuu- tai 
korjausvastuita ja talonrakentamisen liiketoimintaryhmässä lisäksi pitkäaikaisia 
rakennevastuita. Lyhytaikainen korjausvastuu on jaksotettu kokemusperäisesti kuluksi 
tuloslaskelmaan ja vastaavaksi varaukseksi taseeseen. Taseeseen kirjaamattomilla 
takuuvastuilla ei ole oletettavasti olennaista merkitystä. Talonrakentamisen 
liiketoimintaryhmän kymmenen vuoden rakennevastuusta ei ole kirjattu tuloslaskelmaan 
kulua eikä taseeseen velkaa, koska sen estimoiminen on vaikeaa, toteutuminen 
epätodennäköistä, ja koska merkittävä osa kyseisestä takuuriskistä on ulkopuolisten 
alihankkijoiden vastuulla. 
 
Muiden puolesta annetut vakuudet tai takaukset, jotka eivät liity 
rahoitussopimuksiin 
 
Vuokranantajille on annettu 31.12.2006 vuokravakuuksia yhteensä noin 0,7 miljoonan 
euron arvosta (2005: 0,2), mistä käteistalletuksina 0,1 miljoonaa euroa. 
Tavarantoimittajille on annettu yhteensä noin 0,1 (0,1) miljoonan euron takaukset. 
  
Ostositoumukset 
 
Konserniyhtiöillä on tilinpäätöshetkellä sitovia raaka-aineiden hankintaa koskevia 
ostositoumuksia, jotka ovat tavanomaisia kyseisessä liiketoiminnassa. 
Sahausliiketoiminnan ostositoumuksille on ulkopuolinen pankkitakaus, jolle konsernin 
emoyhtiö on antanut omavelkaisen vastatakauksen yhteensä 1,5 (1,5) miljoonan euron 
määrään saakka. 
 
Leasing- ja vuokravastuut 
 
Rahoitusleasingsopimuksiksi tulkittavien sopimusten vastuut on aktivoitu taseeseen. 
Konsernin liiketoimintayksiköt toimivat osin omissa kiinteistöissä ja osin 
vuokratuissa kiinteistöissä, joihin liittyvistä vuokrasopimuksista osa on kiinteään 
määräaikaan sidottuja ja osa toistaiseksi voimassa olevia. Tuleville tilikausille 
kohdistuvien vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä tilinpäätöshetkellä on noin 6,9 
miljoonaa euroa. 
 
Lunastusvastuut 
 
Puutuoteteollisuuden konserniyhtiöillä on teollisten toimitilojen 
lunastussopimuksia, jotka on aktivoitu taseeseen ja joiden yhteenlaskettu määrä on 
noin 0,7 (2005: 0,7) miljoonaa euroa. Näistä lunastusvastuista noin 0,6 miljoonaa 
euroa liittyy sahausliiketoimintaan ja 0,1 miljoonaa euroa huonekaluliiketoimintaan. 
 
Avoimet oikeusprosessit 
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Konsernin emoyhtiöllä on useissa eri oikeusprosesseissa avoin nimikiista Rautaruukki 
Oyj:n kanssa. Osana näitä prosesseja Helsingin käräjäoikeus on marraskuussa 2006 
hylännyt Ruukki Group Oyj:n kanteen. Ruukki Group Oyj on valittanut tästä 
käräjäoikeuden päätöksestä hovioikeuteen. Konserniyhtiöillä on lisäksi joitakin 
verotukseen liittyviä keskeneräisiä prosesseja, joista ei ole kirjattu mahdollisesti 
tulevaisuudessa realisoituvia vero- tai kulueriä, koska prosessit ovat 
keskeneräisiä. 
 
 
OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET 2005 - 2007 
 
Osakepääoman muutokset  Korotus Osakkeiden lkm Osakepääoma, eur 
(rekisteröintipäivämäärä) eur rekisteröinnin rekisteröinnin
  jälkeen jälkeen 
  
Osakepääoma 31.12.2004  817.805.476 13.819.824,10 
 
2005 
Suunnattu osakeanti  

(14.6) 218.049,12 830.708.807 14.037.873,22 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(25.8) 1.689,62 830.808.810 14.039.563,14 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(21.10) 253.480,04 845.808.810 14.293.043,18 
Reverse split 10:1  

(26.11) 0,00 84.580.881 14.293.043,18 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(12.12) 290.656,94 86.300.880 14.583.700,12 
 
2006 
Rahastoanti  

(11.1) 87.449,49 86.300.880 14.671.149,60 
Suunnattu osakeanti  

(13.1) 1.190.000,00 93.300.880 15.861.149,60 
Osakeanti  

(6.4) 5.100.000,00 123.300.880 20.961.149,60 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(21.7.) 610.810,00 126.893.880 21.571.959,60 
Vvk:n vaihto osakkeiksi 

(23.8.) 116.110,00 127.576.880 21.688.069,60 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(6.10.) 102.000,00 128.176.880 21.790.069,60 
Maksuton suunnattu osakeanti  

(10.11.) 0,00 128.741.737 21.790.069,60 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(12.12.) 259.250,00 130.266.737 22.049.319,60 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(27.12.) 968.490,00 135.963.737 23.017.809,60 
 
2007 
Vvk:n vaihto osakkeiksi  

(13.2.) 620.840,00 139.615.737 23.638.649,60 
 
 
TIETOA OSAKKEENOMISTAJISTA 
 
Yhtiöllä oli 31.12.2006 yhteensä 3.226 osakkeenomistajaa, joista 
hallintarekisteröityjä oli 4. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä 
31.12.2006 on 135.963.737 osaketta.    
       



 

17(22)

Tilinpäätöstiedote 1.1 – 31.12.2006, julkaistu 28.2.2007 klo 09:25 

 

 
Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006:     
 
Osakkeenomistaja Osakkeita Osuus, %
  
 
Oy Herttakakkonen Ab 33.775.681 24,84 
Nordea Pankki Suomi Oyj 18.047.930 13,27 
EVLI Pankki Oyj 12.911.881 9,50 
Nordea Pankki Suomi Oyj,  
hallintarek. 12.617.873 9,28 
Kankaala Markku 9.880.400 7,27 
OP-Suomi Pienyhtiöt sijoitusrahasto 5.993.000 4,41 
FIM Pankkiiriliike Oy  5.992.586 4,41 
Hukkanen Esa 5.599.500 4,12 
Mandatum Pankkiiriliike Oy 4.020.000 2,96 
Rausanne Oy 1.803.500 1,33 
Moncheur & Cie SA 1.800.000 1,32 
  
Muut osakkeenomistajat 23.521.386 17,30 
Osakkeita yhteensä 135.963.737 100,00 
 
Ruukki Group Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2006 
yhteensä 83.146.388 kappaletta (31.12.2005: 74.341.849) Ruukki Group Oyj:n 
osakkeita, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita ko. 
henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta 
omistivat. Tämä vastaa 61,2 % (71,2 %) yhtiön kaikista liikkeelle lasketuista, 
31.12. kaupparekisteriin merkityistä osakkeista. 
 
Osakkeenomistuksen jakautuminen 31.12.2006 
 
Osakkeita Omistusten % osuus Osakemäärä % osake- 
 lkm omistuksista kpl kannasta 
 
1-100 390 12,09 24.923 0,02 
101-1.000 1.521 47,15 908.797 0,67 
1.001-10.000 1.054 32,67 4.003.910 2,94 
10.001-100.000 220 6,82 5.645.062 4,15 
100.001-1.000.000 28 0,87 9.491.194 6,98 
1.000.001-10.000.000 9 0,28 38.488.986 28,31 
yli 10.000.000 4 0,12 77.353.365 56,89 
 
Yhteensä 3.226 100,00 135.916.237 99,97 
joista hallinta- 
rekisteröityjä 4 0,12 14.062.303 10,34 
 
Yhteistilillä osakkeita   47.500 0,03 
Liikkeeseen laskettu määrä   135.963.737 100,00 
 
Osakkeenomistajat osakasryhmittäin 31.12.2006 
  
 % osakekannasta 
 
Suomalaiset osakkeenomistajat 96,01 
  jotka jakautuvat seuraavasti:    
  Liikeyritykset 34,30 
  Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 40,10 
  Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,16 
  Kotitaloudet 21,45 
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Ulkomaiset osakkeenomistajat 3,96 
 
Yhteistilillä osakkeita 0,03 
Yhteensä 100,00 
  joista hallintarekisteröityjä 10,34 
 
OSAKKEEN KURSSIVAIHTELU TILIKAUDELLA 2006 
 
Ruukki Group Oyj:n osake (RUG1V) on listattuna Helsingin Pörssissä OMX:n 
yhteispohjoismaisen pörssilistan ns. small cap –kategoriassa. Yhtiö toteutti 
osakkeen ns. reverse splitin suhteessa 10:1. Ensimmäinen kaupankäyntipäivä 
yhdistetyillä osakkeilla oli 28.11.2005. Alla on esitetty vuoden 2005 
kaupankäyntitiedot siten, että osakkeiden yhdistäminen on otettu kappalemäärissä ja 
osakkeen kurssissa huomioon takautuvasti.  
 
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli vuoden 2006 aikana 0,64 – 1,23 euron välillä. 
Kokonaisvaihto oli 87.827.858 (vuonna 2005 vastaavasti 46.350.847,9) kappaletta, 
mikä edustaa 64,6 % (53,7 %) tilinpäätöshetkellä rekisteröidystä osakekannasta. 
Yhtiön osakkeen päätöskurssi tilikauden päättyessä (viimeisenä kaupankäyntipäivänä) 
29.12.2006 oli 1,20 (0,63) euroa. Yhtiön rekisteröidyn osakekannan markkina-arvo 
9.12.2006 päätöskurssilla oli 163,2 (54,4) miljoonaa euroa. 2
 
 
HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Yhtiön hallitus on päättänyt esittää myöhemmin erikseen koolle kutsuttavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaisi voittovaroista osinkoa kolme (3) 
senttiä osakkeelta. 
 
Konsernin emoyhtiö Ruukki Group Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 ovat 
yhteensä 6.635.619,53 euroa, ja koostuvat seuraavista eristä: 
 
Edellisten tilikausien voitto 1.1.2006 8.859.928,21 
Tilikauden 2006 aikana jaetut osingot - 3.147.786,40 
 
Edellisten tilikausien voitto 31.12.2006 5.712.141,81 
Tilikauden voitto 1.1. – 31.12.2006 499.835,54 
Voittovarat yhteensä 6.211.977,35 
 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 423.642,18 
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 6.635.619,53 
 
 
SEGMENTTIKOHTAINEN TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
YHTEENVETO VUODEN ALUSTA 

 
Liikevaihto, Me 1-12/2006 1-12/2005  
 12kk 12kk  
 
Talonrakentaminen 53,7 45,4  
Puutuoteteollisuus 53,5 33,2 
Hoivapalvelut 9,8 5,4  
Metalliteollisuus 8,2 7,4  
Muu toiminta ja eliminoinnit 0,3 0,5  
 
Konserni 125,4 91,9  

 
Liikevoitto, Me 1-12/2006 1-12/2005  
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 12kk 12kk 
 
Talonrakentaminen 13,4 10,6  
Puutuoteteollisuus -4,0 -0,8  
Hoivapalvelut 0,6 0,3  
Metalliteollisuus 0,3 0,2  
Muu toiminta ja eliminoinnit 2,7 -1,0  
 
Konserni 13,0 9,3  

 
YHTEENVETO YHDEN VUOSINELJÄNNEKSEN AJALTA 

 
Liikevaihto, Me 10-12/2006 10-12/2005  
 3kk 3kk  
 
Talonrakentaminen 16,0 14,4 
Puutuoteteollisuus 9,7 8,5  
Hoivapalvelut 3,3 1,7  
Metalliteollisuus 2,5 1,6  
Muu toiminta ja eliminoinnit -0,1 0,2  
 
Konserni 31,4 26,4  

 
Liikevoitto, Me 10-12/2006 10-12/2005  
 3kk 3kk  
 
Talonrakentaminen 4,1 3,5  
Puutuoteteollisuus -0,8 0,0  
Hoivapalvelut -0,1 0,0 
Metalliteollisuus 0,1 -0,0  
Muu toiminta ja eliminoinnit -0,7 0,1  
 
Konserni 2,6 3,6  

 

 
Tuloslaskelmayhteenveto 1-12/2006 1-12/2005  
(tuhansina euroina) 12kk 12kk  
 
Liikevaihto  125 459 91 936  
Liiketoiminnan muut tuotot 5 712 436  
Liiketoiminnan kulut -112 398 -81 326  
Suunnitelman mukaiset poistot -4 403 -2 061 
Osuudet osakkuusyhtiöistä -968 354  
Arvonalentumiset -354 0 
Liikevoitto 13 048 9 339  
Rahoitustuotot ja –kulut -892 -874  
Tulos ennen veroja 12 156 8 465  
Verot -4 117 -2 916  
Tulos ennen vähemmistöosuuksia 7 979 5 549  
Vähemmistöosuudet 463 0  
Tulos 8 442 5 549  
 
Tuloslaskelmayhteenveto 10-12/2006 10-12/2005  
(tuhansina euroina) 3kk 3kk  
 
Liikevaihto  31 354 26 390 
Liiketoiminnan muut tuotot 473 125  
Liiketoiminnan kulut -26 910 -22 586  
Suunnitelman mukaiset poistot -970 -796  
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Osuudet osakkuusyhtiöistä -974 430  
Arvonalentumiset -332 0 
Liikevoitto 2 641 3 563 
Rahoitustuotot ja –kulut -29 -185  
Tulos ennen veroja 2 612 3 378  
Verot -1 498 -1 346  
Tulos ennen vähemmistöosuuksia 1 114 2 032  
Vähemmistöosuudet -269 0  
T
 
ulos 845 2 032  

 
Taseyhteenveto  
(tuhansina euroina) 
 
VARAT 31.12.2006 31.12.2005  
 
Pitkäaikaiset varat   
Sijoitukset ja aineettomat hyödykkeet 
Liikearvo 31 237 30 927  
Osakkuusyhtiöosakkeet 5 568 3 848 
Muut aineettomat hyödykkeet 4 002 1 437 
Sijoitukset ja aineettomat 
hyödykkeet yht. 40 807 36 212 
Aineelliset hyödykkeet 15 854 11 972  
Muut pitkäaikaiset varat 528 510  
Pitkäaikaiset varat yhteensä 57 189 48 694  
 
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 17 057 14 822  
Saamiset 17 076 7 633  
Rahoitusarvopaperit 0 8 579 
Rahavarat 24 768 9 414  
Lyhytaikaiset varat yhteensä 58 901 40 448  
 
Varat yhteensä 116 090 89 142  
 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2006 31.12.2005  
 
Osakepääoma 23 018 14 584  
Osakeanti 0 4 340 
Ylikurssirahasto 24 712 2 144  
Sijoitetun vapaan  
oman pääoman rahasto 424 0 
Käyvän arvon rahasto 0 9 
Voittovarat 9 511 3 380  
Vähemmistön osuus 1 591 0  
Oma pääoma yhteensä 59 256 24 457 
 
Velat  
Pitkäaikaiset velat 13 489 25 746  
Lyhytaikaiset velat  
Saadut ennakot 17 575 15 785  
Muut lyhytaikaiset velat 25 770 23 154  
Lyhytaikaiset velat yhteensä 43 345 38 939  
 
Velat yhteensä 56 834 64 685  
 
Oma pääoma ja velat yhteensä 116 090 89 142  
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Erittely korollisista saamisista ja veloista 
(tuhansina euroina) 
 31.12.2006 31.12.2005  
Korolliset saamiset   
 
Lyhytaikaiset 7 271 8 774 
Pitkäaikaiset 453 171 
Korolliset saamiset yhteensä 7 724 8 945 
 
Korolliset velat   
 
Lyhytaikaiset 4 510 3 018 
Pitkäaikaiset 9 205 16 567 
Korolliset velat yhteensä 13 715 19 585 
 
Tilikauden 2006 aikana on emoyhtiön liikkeelle laskeman korollisen vaihdettavan 
pääomalainan lainaosuuksia vaihdettu osakkeiksi noin 5,4 miljoonan euron 
lainapääomaa vastaava osuus. 
 
 
Rahoituslaskelmayhteenveto 1-12/2006 1-12/2005  

(tuhansina euroina) 12kk 12kk  
 
Liiketoiminnan rahavirta:   
   Liikevoitto 13 048 9 339  
   Oikaisut liikevoittoon -1 017 -2 038  
   Nettokäyttöpääoman muutos -4 973 1 947  
 
Liiketoiminnan rahavirta 7 058 9 248  
 
Investointien rahavirta -12 421 -3 876  
 
Rahoituksen rahavirta * 12 147 3 579  
 
Rahavarojen muutos 6 784 8 951  
 
* vanhojen kauppahintavastuiden maksu esitetty rahoituksen rahavirrassa 

 
 
Laskelma oman pääoman muutoksesta 
(tuhansina euroina) 
 
 Osake- Osake- Ylikurssi- SVOP* ja Voitto- Vähem- Yht. 
 pääoma anti rahasto käyvän varat mistö 
    arvon rahasto  osuus 
 
1.1. 
2005 13 820 0 1 259  -2 436 52 12 695 
       
osake- 
anti  
06/05 218  427    645 
 
osake- 
anti  
12/05  4 340     4 340 
 
vvk-konver- 
siot yht. 546  458    1 004 
 
optiokulujen 
vastaerä     50  50 
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tilikauden 
voitto     5 549  5 549 
 
vähemmistön 
osuus      -52 -52 
 
muut muu- 
tokset    9 217  226 
       
31.12. 
2005 14 584 4 340 2 144 9 3 380 0 24 457 

 
* SVOP = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
Konserniin 31.12.2004 ostetun konserniyhtiön hallussa on ollut 137 tuhannen euron arvosta yhtiön omia 
osakkeita, jotka on kokonaisuudessaan myyty 30.6.2005 mennessä. 

 
 Osake- Osake- Ylikurssi- SVOP* ja Voitto- Vähem- Yht. 
 pääoma anti rahasto käyvän varat mistö 
    arvon rah.  osuus 
     
 
 
 
1.1. 
2006 14 584 4 340 2 144 9 3 380 0 24 457 
 
rahasto- 
anti  
12/05 87  -87   
       0 
osake- 
anti  
12/05  1 190 -4 340 3 150    0 
 
osake- 
anti  
03/06 5 100  16 118    21 218 
 
 
maksuton  
suunnat- 
tu anti  
10/06    424   424 
 
maksetut  
osingot     -3 148  -3 148 
 
rahasto- 
sijoituk-  
sen myynti    -9   -9 
 
vvk-konver- 
siot yht. 2 057  3 387    5 444 
 
optiokulujen  
vastaerä     105  105 
 
tilikauden  
voitto     8 442  8 442 
  
vähemmistön 
osuus      1 591 1 591 
 
muut muu- 
tokset     732  732 
       
31.12. 
2006 23 018 0 24 712 424 9 511 1 591 59 256 
 
* SVOP = sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
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