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ETTEPLAN Q3: TASAISTA KEHITYSTÄ EPÄVARMASSA 
MARKKINATILANTEESSA  

Katsauskausi heinä-syyskuu 2012 

− Konsernin liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. 
− Liikevoitto kasvoi 1,0 % ja oli 1,9 (1,9) miljoonaa euroa.  
− Katsauskauden voitto oli 1,0 (1,3) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta pieneni ja oli -1,2 (-0,5) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,06) euroa. 
− Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 773 (1 640). 
− Etteplan täsmentää arviotaan markkinanäkymistä ja pitää Q1-osavuosikatsauksessa vuodelle 

2012 annetun talousohjauksen ennallaan. 

Katsauskausi tammi-syyskuu 2012 

− Konsernin liikevaihto kasvoi 14,8 % ja oli 99,5 (1-9/2011: 86,7) miljoonaa euroa. 
− Liikevoitto kasvoi 40,0 % ja oli 6,8 (4,9) miljoonaa euroa.  
− Katsauskauden voitto oli 4,4 (3,2) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 2,8 (-1,0) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,15) euroa. 
− Etteplan osti teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin keskittyneen hollantilaisen Tedopres Inter-

national B.V.:n koko osakekannan. 

Näkymät 2012 

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.  
Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopussa hyvällä tai tyydyttävällä 
tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän 
positiivisesti.  
Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna. 

Aiemmin julkaistut näkymät vuodelle 2012 

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. 
Etteplanin keskeisten asiakkaiden tämänhetkiset tilauskannat ovat keskimäärin hyvällä tasolla.  
Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän  
positiivisesti.  
Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna. 
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Avainlukuja 

(1 000 EUR) 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Liikevaihto 28 909 26 408 99 536 86 701 119 448
Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja 
osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
(EBITDA) 2 524 (8,7 % ) 2 248 (8,5 % ) 8 602 (8,6 % ) 6 052 (7,0 % ) 8 478 (7,1 % )
Liikevoitto (EBIT) 1 871 (6,5 % ) 1 853 (7,0 % ) 6 833 (6,9 % ) 4 882 (5,6 % ) 6 885 (5,8 % )
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,06 0,23 0,15 0,20
Omavaraisuusaste, % 31,4 44,3 31,4 44,3 31,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen 
veroja, % 15,9 17,7 20,8 15,8 17,6
Henkilöstö kauden lopussa 1 773 1 640 1 773 1 640 1 659  

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki osavuosikatsauksen yhteydessä: 

”Kolmannen vuosineljänneksen liikevoittomme ylsi edellisen vuoden tasolle ja siihen voi vallitsevassa 
markkinatilanteessa olla tyytyväinen. Etteplanin tammi-syyskuun 2012 liikevoitto oli sama kuin koko 
viime vuoden liikevoittomme. Markkinoilla pitkään jatkunut epävarmuus lisääntyi ja alkoi näkyä kysyntä-
tilanteen heikkenemisenä katsauskauden loppua kohti. Kysyntätilanne vaihteli eri asiakkaiden ja asia-
kastoimialojen kesken. Globaalisti toimivien konepajayritysten kysyntä säilyi kohtuullisen hyvällä tasolla. 
Päätöksenteko uusien projektien ja kehityshankkeiden käynnistämisestä oli selvästi varovaisempaa 
kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.  
Etteplanin valinta keskittyä globaaleihin avainasiakkuuksiin mahdollisti kasvun jatkumisen ja onnis-
tuimme palveluratkaisujemme avulla kasvattamaan markkinaosuuttamme useissa asiakkuuksis-
sa. Tedopres-yrityskaupan integrointi eteni suunnitelmien mukaisesti ja teimme katsauskaudella en-
simmäiset merkittävät sopimukset, joihin sisältyy yrityskaupan mukana tulleita uusia palveluratkaisuja. 
Jatkoimme myös määrätietoisesti toimintatapojemme yhtenäistämistä ja tehostamista. Keväällä käyn-
nistämämme toiminnanohjausjärjestelmähanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja odotamme uuden 
koko konsernin kattavan järjestelmän olevan käytössä ensi vuoden aikana.  
Vahvan alkuvuoden siivittämänä säilytämme vuoden 2012 talousohjauksemme ennallaan. Kiinnostus 
tehokkaita palveluratkaisujamme kohtaan on hyvällä tasolla ja erityisesti teknisen tuoteinformaation 
alueella voimme löytää uusia mahdollisuuksia haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.” 

Laatimisperiaatteet 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 
2011 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu 
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.   
Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikat-
saushetkellä.  

KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2012  

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu 2012  

Toimintaympäristö 
Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisten tuoteinformaation ratkaisujen kysyntä hidastui alkuvuo-
teen verrattuna. Toimintaympäristöä rasittanut talouden epävarmuus näkyi teknisten suunnittelupalve-
luiden kysynnän heikentymisenä. Kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä: globaalien suurten konepajayhti-
öiden kysynnässä ei näkynyt merkittävää heikkenemistä ja pienten ja keskisuurten asiakkaiden teknis-
ten suunnittelupalveluiden kysyntää talouden epävarmuus heikensi selvästi. Kysyntätilanteen keski-
määräinen heikentyminen näkyi erityisesti katsauskauden lopussa.       
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Kaivosteollisuuden laitevalmistajien sekä nosto- ja siirtolaitevalmistajien teknisten suunnittelupalvelui-
den kysynnän kasvu taittui, mutta säilyi keskimäärin hyvällä tasolla. Energian- ja voimansiirtoteollisuu-
den teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä kehittyi tasaisesti ja oli hyvällä tasolla. Autoteollisuuden 
teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikentyi testauspalveluiden kysynnän ollessa edelleen tyydyt-
tävällä tasolla. Metsäteollisuuden laitevalmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikkeni 
edelleen oltuaan matalalla tasolla koko alkuvuoden 2012. Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden laite-
valmistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Lääketieteen tekniikan val-
mistajien teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla. 
Uusia investointihankkeita käynnistyi katsauskaudella markkinaympäristön epävarmuuden vuoksi edel-
leen hitaasti ja käynnistyneet hankkeet olivat kooltaan keskimäärin pieniä. Venäjän investointihankkei-
den suunnittelupalveluiden kysyntä oli kuitenkin verrattain hyvällä tasolla.  
 
Liiketoimintakatsaus 
Etteplanin avainasiakkuudet vahvistuivat katsauskaudella edelleen ja myynnin kasvu avainasiakkaille 
oli 10,5 prosenttia. Avainasiakkuuksissa kasvatettiin strategian mukaisesti korkeamman lisäarvon Ma-
naged Service -palvelujen määrää erityisesti Suomessa. Talouden kasvanut epävarmuus heijastui Et-
teplanin pk-sektorilta saamiin toimeksiantoihin. Pienille ja keskisuurille yrityksille tuotettujen teknisten 
suunnittelupalveluiden ja teknisten tuoteinformaation ratkaisujen osuus kaikista Etteplanin tuottamista 
palveluista supistui katsauskaudella.    
Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli katsauskaudella keskimäärin hyvällä tasolla. Suomessa Etteplan 
käynnisti yt-neuvottelut Pohjois-Suomen ja Keski-Suomen yksiköissään uusiutuvan energian lähteiden 
laitevalmistajien, terästeollisuuden ja metsäteollisuuden laitevalmistajien alentuneen teknisten suunnit-
telupalveluiden kysynnän vuoksi.  
Henkilöstön vaihtuvuus rasitti katsauskaudella edelleen Ruotsin liiketoimintaa ja hidasti kasvua. 
Palveluliiketoiminnassa kansallisilla palkkaratkaisuilla on keskeinen merkitys. Pohjoismaiset palkkarat-
kaisut eivät tukeneet kilpailukyvyn ylläpitoa haastavassa markkinatilanteessa. Työehtosopimusten mu-
kaiset palkantarkistukset neuvoteltiin Etteplanilla katsauskauden lopussa.  
Etteplan osti hollantilaisen Tedopres International B.V.:n koko osakekannan maaliskuun alussa 2012. 
Yrityskaupan myötä tulleiden teknisen tuoteinformaation palvelujen myynti käynnistyi hyvin. Uusista 
teknisen tuoteinformaation asiakkuuksista esimerkkejä ovat Vacon Oyj ja Maillefer Extrusion Oy.  
Suomalainen, taajuusmuuttajien suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut Vacon Oyj siirsi katsaus-
kaudella merkittävän osan yhtiön teknisen tuoteinformaation tuotannosta ja kehittämisestä Etteplanille. 
Managed Service -palvelua tullaan tuottamaan Vaconille Etteplanin Suomen ja Kiinan toimistoista. 
Etteplan aloitti katsauskaudella Maillefer Extrusion Oy:n kanssa teknisen tuoteinformaation projektin, 
jossa käytetään Tedopresin edistyksellisiä sisällöntuotannon menetelmiä.  Sisällönhallinnan järjestel-
män lisäksi projektissa käytetään teknisen tekstin tuottamiseksi STE (Simplified Technical English) ja 
kuvien osalta 3D-malleja hyödyntävää STI (Simplified Technical Illustrations) -menetelmää. 
Etteplanissa käynnissä oleva liiketoimintaprosessien yhtenäistäminen ja sitä tukeva ERP-järjestelmän 
käyttöönoton valmistelu kattamaan vuonna 2013 koko yhtiön toiminnan eteni katsauskaudella suunni-
telmien mukaisesti.  

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu 2012 

Etteplanin heinä-syyskuun 2012 liikevaihto kasvoi 9,5 prosenttia ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa 
euroa. Orgaaninen kasvu oli 3,5 prosenttia. Katsauskaudella oli vertailukautta 7-9/2011 vähemmän työ-
päiviä, mikä vaikutti orgaaniseen kasvuun.  
Liikevoitto oli 1,9 (7-9/2011: 1,9) miljoonaa euroa.  
Liiketoiminnan rahavirta pieneni ja oli -1,2 miljoonaa euroa (7-9/2011: -0,5). Rahavirtaan vaikuttivat joi-
denkin asiakkaiden jatkuneet rahoitusvaikeudet ja niistä seuranneet viivästyneet maksusuoritukset.  
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KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2012  

Toimintaympäristö 
Vuosi 2012 käynnistyi ennakoitua paremmassa teknisten suunnittelupalveluiden kysyntätilanteessa. 
Alkuvuoden hyvä kysyntätilanne oli seurausta korkealla tasolla säilyneestä metallien kysynnästä, ener-
giansäästöön liittyvästä kehitystyöstä ja kaupungistumisesta. Nämä tekijät pitivät yllä tai kasvattivat tek-
nisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntää alkuvuoden ajan. Kolmannen vuosineljän-
neksen lopussa talouden epävarmuuden vaikutukset toteutuivat ja teknisten suunnittelupalveluiden ky-
syntätilanne heikkeni. Kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä vaihdellen asiakastoimialoittain. 
Kone- ja laitesuunnittelun kansainvälinen kilpailu kiristyi katsauskaudella. Globaalit kone- ja laitevalmis-
tajat keskittivät hankintojaan ja edellyttävät saavansa kasvavassa määrin globaaleja teknisen suunnitte-
lun ja tuoteinformaation palveluita. Etteplan menestyi keskittymispäätöksissä edelleen katsauskaudella. 
 
Liiketoimintakatsaus 
Etteplan jatkoi koko katsauskauden ajan panostuksiaan strategian toteuttamiseen. Tavoitteena on siir-
tyä korkeamman lisäarvon palveluihin. Globaalit konepajayhtiöasiakkaat olivat katsauskaudella kasva-
vassa määrin kiinnostuneita Etteplanin tarjoamista offshoring- ratkaisuista ja Managed Services -
palveluista. Managed Services -palveluiden osuus liiketoiminnasta kasvoi erityisesti Suomessa ja oli yli 
viidenneksen liikevaihdosta. Siirtyminen suunnittelutoimialaa leimaavasta resurssivuokrauksesta korke-
amman lisäarvon palveluihin oli erityisesti Etteplanin Ruotsin liiketoiminnassa odotettua hitaampaa.    
Myynti avainasiakkaille kasvoi 15,6 prosenttia katsauskaudella. Kumppanuussuhteet avainasiakkaiden 
kanssa vahvistuivat ja tarjosivat Etteplanille vakaan liiketoiminnan ja suunnittelukapasiteetin tehokkaan 
käytön. 
Maaliskuun alussa Etteplan jatkoi panostuksiaan teknisen tuoteinformaation menetelmiin ja laajensi 
toimintaansa Euroopassa hankkimalla Tedopres International B.V.:n. Etteplan kuuluu yritysoston jäl-
keen Euroopan suurimpiin ja edistyksellisimpiin teknisen tuoteinformaation yrityksiin. Nopeasti edennyt 
liiketoiminnan integraatio yhdessä kustannustehokkuutta lisäävien teknisen tuoteinformaation menetel-
mien kanssa vahvisti Etteplanin markkina-asemaa alkuvuoden aikana.  
Henkilöstön vaihtuvuus rasitti Ruotsin liiketoimintaa katsauskaudella.  

Liikevaihto 

Etteplanin liikevaihto kasvoi 14,8 prosenttia ja oli 99,5 (1-9/2011: 86,7) miljoonaa euroa. Orgaaninen 
kasvu oli 9,9 prosenttia. Liikevaihdon paranemiseen vaikuttivat teknisten suunnittelupalveluiden ja tek-
nisten tuoteinformaation ratkaisujen hyvä kysyntä sekä Etteplanin vahva markkina-asema. Liikevaihdon 
kasvuun vaikutti lisäksi Etteplanin globaali asiakasrakenne. Asiakkaiden kasvumarkkinoille suunnattu-
jen tuotteiden suunnittelupalvelujen liikevaihto kasvoi hyvin. Markkinoilla vallinnut epävarmuus vaikutti 
katsauskauden lopussa Etteplanin liiketoimintaan.  
Etteplanin liiketoiminta sisältää kausivaihtelun. Kausivaihteluun vaikuttavat loma-ajat sekä asiakasyri-
tysten tuotekehitys- ja investointiprojektien ajoittuminen pääosin alkuvuoteen ja syksyyn. Kolmannen 
vuosineljänneksen liikevaihto on tyypillisesti muiden vuosineljännesten liikevaihtoa matalampi. Ettepla-
nin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kehittyi normaaliin kausivaihteluun suhteutettuna tasaises-
ti. 

Tulos  

Liikevoitto kasvoi 40,0 prosenttia ja oli 6,8 (1-9/2011: 4,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon sisältyy toisella 
vuosineljänneksellä tehty 0,2 miljoonan euron luottotappiovaraus. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti siir-
tyminen korkeamman lisäarvon palveluihin. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 12,8 prosenttia liiketoiminnan 
kasvun seurauksena. Liikevoittoprosentti parani edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 
6,9 (5,6) prosenttia. Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
(EBITDA) parani ja oli 8,6 (6,1) miljoonaa euroa. EBITDA kasvoi liikevoittoa enemmän Tedopres Inter-
national B.V.:n yrityskauppaan liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistojen vuoksi. 
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Rahoituskulujen määrä oli 1,0 (1-9/2011: 0,6) miljoonaa euroa. 
Tuloslaskelman verot olivat 26,1 (1-9/2011: 27,5) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Vero-
jen määrä oli 1,6 (1,2) miljoonaa euroa. 
Katsauskauden voitto ennen veroja oli 5,9 (1-9/2011: 4,4) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 
0,23 (0,15) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,23 (1,46) euroa. Sitoutuneen pääoman tuotto 
(ROCE) ennen veroja oli 20,8 (15,8) prosenttia. 
Katsauskauden voitto oli 4,4 (1-9/2011: 3,2) miljoonaa euroa.  

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta 

Taseen loppusumma 30.9.2012 oli 75,9 (31.12.2011: 65,6) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 40,2 
(31.12.2011: 36,3) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu aiheutuu Tedopres International B.V.:n hankin-
nasta ja valuuttakurssien muutoksista. Tedopresin hankinnasta syntynyt liikearvon määrä on 2,5 mil-
joonaa euroa.  
Konsernin rahavarat olivat 1,0 (31.12.2011: 3,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kat-
sauskauden lopussa 24,7 (31.12.2011: 20,2) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottoli-
miittien määrä on 9,9 (31.12.2011: 11,8) miljoonaa euroa.   
Omavaraisuusaste oli 31,4 (31.12.2011: 31,1) prosenttia ja siihen vaikutti ensimmäisen neljänneksen 
aikana tehty yritysosto. Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 2,8 (1-9/2011: -1,0) miljoonaa euroa. Ra-
havirta investointien jälkeen oli -2,4 (1-9/2011: -4,2) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat tehostunut 
myyntisaamisten käsittely sekä myynti. 

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 8,8 (1-9/2011: 1,7) miljoonaa euroa. Investoinnit 
koostuivat pääasiassa yritysostosta ja suunnitteluohjelmistojen lisenssimaksuista.  

Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 753 (1-9/2011: 1 612) henkilöä ja 
katsauskauden lopussa 1 773 (30.9.2011: 1 640) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palve-
luksessa ulkomailla toimi 682 (30.9.2011: 639) henkilöä. 

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2011 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perus-
tamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuo-
det 2011, 2012 ja 2013. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat 
tavoitteet. Ansaintajaksolla 2011 järjestelmän kohderyhmään kuului 16 henkilöä. Ansaintajakson 2011 
ansaintakriteerit olivat Etteplan-konsernin liikevoitto ja liikevaihto. 
Järjestelmästä maksettavat palkkiot kaikilta ansaintajaksoilta 2011, 2012 ja 2013 vastaavat yhteensä 
enintään noin 810 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). 
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 pidetyssä kokouksessa, että ansaintajaksolta 2011 ei luovuteta 
omia osakkeita.  
Ansaintajaksolla 2012 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 16 henkilöä. Ansaintajakson 2012 an-
saintakriteeri on Etteplan-konsernin liikevoitto. 

Varsinainen yhtiökokous 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. 
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mu-
kaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo 
Rintamäki. 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 
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Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammas-
sa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kap-
paletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen 
suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. 
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoi-
tetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäyn-
nissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julki-
sessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on 
enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankinta-
hinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta 
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voi-
massaoloaikana. 
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeen-
omistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta pai-
nava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskau-
poissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön 
kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. 
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 
30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

Osinko 

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2012 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jae-
taan osinkona 0,10 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pää-
omaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä oli merkitty Eu-
roclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 4.4.2012. 
Osinko maksettiin 13.4.2012. 

Osakkeet 

Etteplanin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small cap -markkina-arvoryhmässä Te-
ollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETT1V. 
Yhtiön osakepääoma 30.9.2012 oli 5 000 000,00 euroa ja koko osakemäärä 20 179 414 kappaletta. 
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 
Varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen an-
tamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain  
10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oi-
keuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voi-
massa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus 
korvaa aikaisemman valtuutuksen. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan.   
Yhtiön hallussa 30.9.2012 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita, joka vastaa 2,34 prosenttia koko osa-
kekannasta ja äänimäärästä (31.12.2011: 471 302). Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut tammi-
syyskuussa 2012 omia osakkeita. 
Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 2 886 553 kappaletta. Osakkeen alin kurssi 
oli 2,26 euroa, ylin kurssi 2,93 euroa, keskikurssi 2,56 euroa ja päätöskurssi 2,80 euroa. Osakekannan 
markkina-arvo 30.9.2012 oli 55,2 miljoonaa euroa. 
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 30.9.2012 osakkeita 1 589 220 kappaletta eli 7,88 
prosenttia koko osakemäärästä. 
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Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. 
Etteplanissa on vuonna 2011 tehty kattava riskikartoitus. Riskikartoitus on esitetty vuoden 2011 vuosi-
kertomuksessa sivuilla 25-27. 

Arvio katsauskauden toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus kasvoi vuoden 2011 lopussa. Riski säilyi en-
simmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden 2011 lopun kohonneella tasolla ja kasvoi hieman toisen ja 
kolmannen vuosineljännesten aikana. Taloudellisen epävarmuuden lisääntymisen vaikutukset näkyivät 
erityisesti pk-sektorin teknisten suunnittelupalveluiden kysynnän heikkenemisenä. 
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on 
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Katsauskaudella ammattitaitoisen 
henkilöstön vaikeutunut saatavuus Ruotsissa oli kasvanut liiketoimintariski, joka toteutui ja rasitti liike-
vaihtoa ja liikevoittoa vuoden 2012 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Arvio lähiajan toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus on edelleen Etteplanin liiketoiminnan riski. 
Asiakkaiden liiketoiminnan mahdolliset ennakoimattomat muutokset aiheuttavat edelleen kasvaneen 
riskin Etteplanin liiketoiminnalle.  
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on 
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Yhtiö ennakoi riskin säilyvän alkuvuo-
den verrattain korkealla tasolla.  

Näkymät 2012 

Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.  
Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopussa hyvällä tai tyydyttävällä 
tasolla. Arvioimme markkina-asemamme säilyvän vahvana ja tuoteratkaisujemme myynnin kehittyvän 
positiivisesti.  
Odotamme vuoden 2012 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan selvästi vuoteen 2011 verrattuna. 
 
Hollolassa 31. lokakuuta 2012 
 
Etteplan Oyj 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372 
 
LIITE: 
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 

Konsernin laaja tuloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot 
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Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 
 
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 
(1 000 EUR) 7-9/2012 7-9/2011 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011
Liikevaihto 28 909 26 408 99 536 86 701 119 448
Liiketoiminnan muut tuotot 44 53 243 216 347
Materiaalit ja palvelut -2 398 -1 915 -7 885 -5 814 -8 465
Henkilöstökulut -19 779 -18 370 -68 222 -61 687 -84 550
Liiketoiminnan muut kulut -4 253 -3 928 -15 070 -13 364 -18 302
Poistot -652 -394 -1 769 -1 169 -1 593
Liikevoitto (EBIT) 1 871 1 853 6 833 4 882 6 885
Rahoitustuotot -2 32 136 136 304
Rahoituskulut -366 -130 -988 -638 -866
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -104 2 -35 35 24
Voitto ennen veroja 1 399 1 757 5 946 4 415 6 347
Tuloverot -404 -448 -1 550 -1 216 -1 724
Tilikauden voitto 996 1 309 4 395 3 199 4 623

Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus -273 22 -390 77 -148
Muuntoerot 1 047 -223 1 463 -928 -28
Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 6 -4 10 -11 1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 779 -205 1 084 -862 -175
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 775 1 104 5 479 2 337 4 448

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 060 1 309 4 546 3 231 4 660
Määräysvallattomille omistajille -64 0 -151 -32 -37

996 1 309 4 395 3 199 4 623
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 834 1 118 5 631 2 382 4 500
Määräysvallattomille omistajille -59 -14 -152 -45 -52

1 775 1 104 5 479 2 337 4 448
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,06 0,23 0,15 0,20

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,06 0,23 0,15 0,20  
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KONSERNITASE 

 

(1 000 EUR) 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011

Aineelliset hyödykkeet 1 918 2 311 1 685
Liikearvo 40 168 35 347 36 331
Muut aineettomat hyödykkeet 6 401 738 1 394
Osuudet osakkuusyhtiöissä 296 69 331
Myytävissä olevat sijoitukset 605 605 593
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 4 4
Laskennalliset verosaamiset 134 234 164
Pitkäaikaiset varat yhteensä 49 522 39 307 40 503

Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 033 25 182 22 028
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 328 0 0
Rahavarat 1 019 512 3 023
Lyhytaikaiset varat yhteensä 26 380 25 694 25 051
VARAT YHTEENSÄ 75 902 65 001 65 554

Osakepääoma 5 000 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 584 2 584 2 584
Omat osakkeet -1 913 -1 942 -1 958
Muuntoerot 979 -774 -96
Muut rahastot 151 10 129 140
Kertyneet voittovarat 6 123 3 939 3 433
Tilikauden voitto 4 546 3 231 4 660
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 24 172 28 868 20 466
Määräysvallattomat omistajat -347 -180 -195
Oma pääoma yhteensä 23 825 28 689 20 271

Laskennalliset verovelat 1 316 243 237
Rahoitusvelat 15 597 4 411 13 429
Muut pitkäaikaiset velat 623 0 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 535 4 654 13 667

Rahoitusvelat 9 078 10 858 6 811
Ostovelat ja muut velat 24 122 19 856 24 337
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 343 943 467
Lyhytaikaiset velat yhteensä 34 543 31 657 31 615
Velat yhteensä 52 077 36 311 45 282
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 75 902 65 001 65 554

Lyhytaikaiset varat

Pitkäaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat

VARAT
Pitkäaikaiset varat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 
(1 000 EUR) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011

Liiketoiminnan rahavirta
Asiakkailta saadut maksut 101 616 84 037 120 629
Maksut liiketoiminnan kuluista -96 776 -83 881 -110 548
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 4 840 156 10 081

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -800 -530 -1 758
Saadut korot liiketoiminnasta 58 42 83
Maksetut välittömät verot -1 304 -701 -1 374
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 793 -1 033 7 032

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -895 -174 -245
Tytäryhtiöhankinnat -4 614 -2 986 -2 981
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 20 7 22
Lainasaamisten vähennys 275 0 1
Luovutusvoitot muista sijoituksista 13 0 0
Investointien rahavirta (B) -5 201 -3 153 -3 203

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -2 409 -4 186 3 829

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 3 095 5 205 951
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 716 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 000 0 10 147
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 112 -2 886 -4 187
Hybridilainan takaisinmaksu 0 0 -10 000
Rahoitusleasing -velkojen takaisinmaksu -764 -587 -811
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 971 -1 971 -1 971
Rahoituksen rahavirta (C) 532 -239 -5 871

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -1 877 -4 425 -2 042

Rahavarat kauden alussa 3 023 5 017 5 017
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -128 -80 48
Rahavarat kauden lopussa 1 019 512 3 023  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 
Taulukon sarakkeiden selitteet: 
A) Osakepääoma 
B) Ylikurssirahasto 
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
D) Muut rahastot 
E) Omat osakkeet 
F) Muuntoerot 
G) Kertyneet voittovarat 
H) Yhteensä 
I) Määräysvallattomat omistajat 
J) Oma pääoma yhteensä 

 
 
(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 
1.1.2011 5 000 6 701 2 584 10 139 -1 958 63 6 734 29 264 101 29 365
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 4 660 4 660 -37 4 623
Käyvän arvon 
muutos 
myytävissä olevat 
rahoitusvarat 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Ulkomaisen 
tytäryhtiön 
nettosijoituksen 
suojaus 0 0 0 0 0 -148 0 -148 0 -148
Muuntoerot 0 0 0 0 0 -11 -3 -14 -14 -28
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 1 0 -159 4 657 4 500 -52 4 448

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -1 971 -1 971 0 -1 971
Hybridilaina 0 0 0 -10 000 0 0 -713 -10 713 0 -10 713
Omistusosuuden 
muutokset 0 0 0 0 0 0 -614 -614 -244 -858
Liiketoimet 
omistajien 
kanssa yhteensä 0 0 0 -10 000 0 0 -3 298 -13 298 -244 -13 542
Oma pääoma 
31.12.2011 5 000 6 701 2 584 140 -1 958 -96 8 093 20 466 -195 20 271  
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(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 
1.1.2012 5 000 6 701 2 584 140 -1 958 -96 8 093 20 466 -195 20 271
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 4 546 4 546 -151 4 395
Käyvän arvon 
muutos 
myytävissä olevat 
rahoitusvarat 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
Ulkomaisen 
tytäryhtiön 
nettosijoituksen 
suojaus 0 0 0 0 0 -390 0 -390 0 -390
Muuntoerot 0 0 0 0 0 1 464 0 1 464 -1 1 463
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 10 0 1 075 4 546 5 631 -152 5 479

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -1 971 -1 971 0 -1 971
Osakepalkkiot 0 0 0 0 45 0 0 45 0 45
Liiketoimet 
omistajien 
kanssa yhteensä 0 0 0 0 45 0 -1 971 -1 926 0 -1 926
Oma pääoma 
30.9.2012 5 000 6 701 2 584 150 -1 913 979 10 668 24 171 -347 23 824  
 
(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 
1.1.2011 5 000 6 701 2 584 10 139 -1 958 63 6 734 29 264 101 29 365
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 3 231 3 231 -32 3 199
Käyvän arvon 
muutos 
myytävissä olevat 
rahoitusvarat 0 0 0 -11 0 0 0 -11 0 -11
Ulkomaisen 
tytäryhtiön 
nettosijoituksen 
suojaus 0 0 0 0 0 77 0 77 0 77
Muuntoerot 0 0 0 0 0 -914 0 -914 -14 -928
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 -11 0 -837 3 231 2 383 -46 2 337

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -1 971 -1 971 0 -1 971
Osakepalkkiot 0 0 0 0 16 0 0 16 0 16
Hybridilaina 0 0 0 0 0 0 -233 -233 0 -233
Omistusosuuden 
muutokset 0 0 0 0 0 0 -591 -591 -235 -826
Liiketoimet 
omistajien 
kanssa yhteensä 0 0 0 0 16 0 -2 795 -2 779 -235 -3 014
Oma pääoma 
30.9.2011 5 000 6 701 2 584 10 128 -1 942 -774 7 170 28 868 -180 28 689  
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT 

Yleistä 

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mu-
kaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola. 
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin 
erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan 
tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimi-
vat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voiman-
siirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.  
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- 
ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palve-
luissa. 
Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 1 800 asi-
antuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä tunnuksella ETT1V. 
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 31.10.2012 tämän osavuosikatsauksen julkistet-
tavaksi. 

Laatimisperiaatteet 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 
2011 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu 
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.   
Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jon-
ka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. 
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Vuo-
sitilinpäätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.fi/investors/annual-and-interim-reports/2012.aspx ja 
laatimisperiaatteet vuosikertomuksen 2011 sivuilta 38-44. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät tämän 
osavuosikatsauksen lopusta.  

Arvioiden käyttö 

Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikat-
saushetkellä. 

Tuloverot 

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden 
odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty 
kunkin maan osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 26,1 % (27,9 %). 

Riskit 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Ku-
vaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2011 vuosikertomuksesta sivuilta 25-27. Yksityiskohtainen ana-
lyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2011 vuosikertomuksessa sivulla 44. 
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TUNNUSLUVUT 

 
(1 000 EUR) 1-9/2012 1-9/2011 1-12/2011 Muutos ed. 

vuodesta

Liikevaihto 99 536 86 701 119 448 14,8 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) 8 602 6 052 8 478 42,1 %
EBITDA, % 8,6 7,0 7,1
Liikevoitto (EBIT) 6 833 4 882 6 885 40,0 %
EBIT, % 6,9 5,6 5,8
Voitto ennen veroja 5 946 4 415 6 347 34,7 %
Voitto ennen veroja, % 6,0 5,1 5,3
Oman pääoman tuotto, % 26,6 14,7 18,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 20,8 15,8 17,6
Omavaraisuusaste, % 31,4 44,3 31,1
Korolliset bruttovelat 24 675 15 269 20 240 61,6 %
Nettovelkaantumisaste, % 99,3 51,4 84,9
Taseen loppusumma 75 902 65 001 65 554 16,8 %
Bruttoinvestoinnit 8 825 1 666 3 221 429,7 %

Tulos/osake, EUR 0,23 0,15 0,20 53,3 %
Tulos/osake, EUR laimennusvaikutuksella oikaistu 0,23 0,15 0,20 53,3 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,23 1,46 1,04 -15,8 %

Henkilöstö keskimäärin 1 753 1 612 1 625 8,7 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 773 1 640 1 659 8,1 %  
 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO (EBIT) NELJÄNNEKSITTÄIN 

 
(1 000 EUR) 1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012

Liikevaihto 35 626 35 002 28 909
Liikevoitto (EBIT) 2 609 2 353 1 871
EBIT, % 7,3 6,7 6,5  
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VARAUKSET 

 

(1 000 EUR)

Uudelleen- 
järjestely- 

varaus

Varaukset 1.1.2012 0
Varaukset 30.9.2012 0

Varaukset 1.1.2011 106
Käyttämättömien varausten peruutukset -106
Varaukset 30.9.2011 0

Varaukset 1.1.2011 106
Käyttämättömien varausten peruutukset -106
Varaukset 31.12.2011 0  

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)

(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta - verot )  x 100
(oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) keskiarvo

Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti (ROCE), ennen veroja
(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
(taseen loppusumma - korottomat velat) keskiarvo

Omavaraisuusaste (%)
(oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste (%)
(korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus

Osakekohtainen tulos

osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Osakekohtainen oma pääoma
oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta - verot - 
määräysvallattomien omistajien osuus - hybridilainan korot verovaikutuksella oikaistuna)
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