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PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2013 (tilintarkastamaton) 

 

SIILI KASVAA JA ETENEE STRATEGIANSA MUKAISESTI  

 

Tammikuu - Kesäkuu 2013: 

 

 Liikevaihto 9 414 (1-6/2012: 7 698) tuhatta euroa – kasvua 22,3 % 

 Käyttökate (EBITDA) oli 805 (773) tuhatta euroa – kasvua 4,0 % 

 Käyttökate (EBITDA) 8,5 % liikevaihdosta (10,0 %) 

 Katsauskauden voitto oli 506 (466) tuhatta euroa – kasvua 8,6 % 

 Taseen loppusumma oli 7 148 (4 295) tuhatta euroa 

 Yhtiö jatkoi strategisten yritysostojen sarjaa ostamalla kesäkuussa Comvise Oy:n osakekannan. 

Yritysosto vahvisti mobiililaiteosaamista sekä mahdollistaa projektityön toteuttamisen 

pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 

 Suunnatut osakeannit kesäkuussa liittyen Comvise-yrityskauppaan ja Suunnittelutoimisto Fusionin 

liiketoiminnan lisäkauppahintaan. Yhteensä 105 762 uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin 

9.7.2013. 

 Jyväskylän projektinjohtotehtävät siirrettiin Helsinkiin  

 

 

Keskeiset tunnusluvut 1-6/2013 1-6/2012 2012   

Liikevaihto, 1000 € 9 414 7 698 16 065   

Käyttökate (EBITDA), 1000 € 805 773 1 537   

EBITDA, % liikevaihdosta 8,5 % 10,0 % 9,6 %   

Liikevoitto, 1000 € 683 655 1 289   

Liikevoitto, % liikevaihdosta 7,3 % 8,5 % 8,0 %   

Tilikauden tulos, 1000 € 506 466 760   

Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 5,4 % 6,1 % 4,7 %   

Taseen loppusumma, 1000 € 7 148 4 295 6 069   

Omavaraisuusaste, % 50,4 % 27,1 % 46,8 %   

Nettovelkaantumisaste -36,7 % -17,9 % -74,9 %   

Oman pääoman tuotto, % * 31,4 % 75,5 % 36,7 %   

Sijoitetun pääoman tuotto, % * 42,4 % 91,3 % 56,8 %   

Osakekohtainen tulos 0,32 0,36 0,54   

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 565 575 1 287 375 1 414 813   

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ** 1 565 575 1 310 700 1 565 575   

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 154 125 149   

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu         

** Suunnatuissa osakeanneissa 28.6. merkityt 105 762 osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin  

    katsauskauden päättymisen jälkeen 9.7.2013       
 
 
TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT 

 

”Siili jatkoi odotetusti kasvuaan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla, ylläpitäen hyvää kannattavuutta. 

Liikevaihto kasvoi hieman yli 22 %, ja käyttökate (EBITDA) oli 8,5 % (10,0 %). Siilin ketterän liiketoimintamallin 

mukaisesti liiketoiminnan kasvu edellyttää myös jatkuvaa rekrytointia. Edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 

verrattuna 29 uutta osaajaa on löytänyt kotinsa Siilistä. 

 



 
Liikevaihdon kasvu rakennettiin uusasiakashankinnalla, mikä oli erinomainen suoritus makrotalouden 

epävarmuuden aiheuttamassa markkinatilanteessa. Makrotalouden epävarmuus vaikutti myös joihinkin 

vanhoihin asiakkuuksiimme erityisesti finanssisektorilla. Kasvun ylläpitäminen odotetulla kannattavuustasolla 

kuvastaa Siilin osaamisen vahvuutta sekä läpinäkyvän ja ketterän liiketoimintamallin arvostusta 

asiakkaidemme keskuudessa.  

 

Siilin jatkuvan parantamisen teemana on vuoden alusta ollut kulttuurilla johtaminen. Tavoitteenamme on 

parantaa edelleen Siiliyhteisön hyvinvointia ja tuottavuutta, sekä ylläpitää kevyttä ohjauskulttuuria ihmisiä 

arvostaen.  

 

Vuonna 2012 toteutetun Fusion-yritysoston jälkeen olemme olleet maan johtavia monipäätelaiteympäristöön 

suunniteltujen modernien verkkopalvelujen kehittäjiä. Katsauskaudella toteuttamamme Comvise-yritysosto 

vahvisti edelleen käyttöliittymäosaamistamme erityisesti mobiilipäätelaiteympäristössä. Lisäksi Comvise luo 

perustan projektityön toteuttamiselle pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mikä laajentaa 

rekrytointimarkkinaamme. Vastaavasti Jyväskylän toimipisteemme projektinjohtotehtävät siirrettiin Helsinkiin, 

lähelle asiakkaita.  

 

Vuoden toisen puoliskon markkinanäkymä on vuoden alkua parempi, joskin makrotaloustilanteen jatkuva 

epävarmuus tullee edelleen näkymään tavanomaista pidempinä myyntiaikoina. Arvioimme kykenevämme 

ylläpitämään 5.6.2013 päivitetyn tavoitteemme mukaista kasvua ja kannattavuutta koko vuoden.” 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS 

 

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2013 yhtiön liikevaihdon kasvu oli 22,3 % edellisen vuoden vastaavaan 

ajanjaksoon verraten. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi yhteensä 1 716 tuhatta euroa ollen yhteensä 9 414 

(7 698) tuhatta euroa.  

 

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Siili on onnistunut saavuttamaan kasvutavoitteensa 

katsauskaudella sekä ylläpitämään hyvää kannattavuutta. Kesäkuun lopussa toteutetun Comvisen 

yrityskaupan myötä Siili vahvisti sovelluskehityksen resursseja sekä mobiilipäätelaitteiden 

käyttöliittymäosaamista. Comvise raportoidaan Siilin tytäryhtiönä 1.7.2013 alkaen, eikä kaupalla näin ollen ole 

vaikutusta katsauskauden lukujen vertailukelpoisuuteen.  

 

Ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat katsauskaudella yhteensä 

1 232 (1 678) tuhatta euroa, jossa oli laskua viime vuoden ensimmäiseen puolivuotisjaksoon nähden 446 

tuhatta euroa. Edellisvuoden alihankintakustannukset olivat tavallista korkeammat johtuen silloisesta omien 

osaajien vajeesta. Vaje on sittemmin saatu uusien rekrytointien kautta paikattua ja ulkopuoliset 

palvelukustannukset ovat laskeneet.  

 

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä puolivuotiskaudella yhteensä 6 595 (4 571) tuhatta euroa, mikä oli noin 

70,1 % (59,4 %) liikevaihdosta. Haastava markkinatilanne näkyi viiveenä osaajien työllistymisessä erityisesti 

vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana. Tästä johtuen alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet 

kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat 2,0 % korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla 

ajanjaksolla. Liiketoiminnan muut kulut suhteessa liikevaihtoon olivat 8,3 % (8,8 %) laskien 0,5 % 

edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.  

 

Yhtiön käyttökate (EBITDA) katsauskaudella 2013 oli 805 (773) tuhatta euroa eli 8,5 % (10,0 %) liikevaihdosta. 

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja päätyi 680 (650) tuhanteen euroon. Osakekohtainen tulos oli 

puolestaan 0,32 (0,36) euroa. 

 

  



 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

 

Yhtiön taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 7 148 (4 295) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste      

50,4 % (27,1 %). Siilin omavaraisuusaste vahvistui katsauskaudella 31.12.2012 tilanteesta noin 3,6 %-

yksikköä ollen kauden päättyessä 50,4 % ja rahoitusasema säilyi kassavaroilla toteutetusta yrityskaupasta 

huolimatta vahvana.  

 

Puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2013 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 449 (327) tuhatta euroa. Investoinnit 

ensimmäisellä puolivuotiskaudella 2013 olivat 736 (193) tuhatta euroa. Yhtiön merkittävimmät investoinnit 

liittyvät yritysostoihin, joiden osuus investoinneista oli katsauskaudella 690 (174) tuhatta euroa.  

 

Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla 2013 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 517 (370) tuhatta euroa. 

Yhtiöllä ei ole katsauskauden päättyessä korollista velkaa. Yhtiön likvidit rahavarat katsauskauden lopussa 

olivat 1 323 (208) tuhatta euroa.  

 

YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT 

 

Kesäkuussa Siili jatkoi strategisten yritysostojen sarjaa ja vahvisti sovelluskehityksen resurssejaan sekä 

mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista ostamalla Comvise Oy:n koko osakekannan. Yritysostot liittyvät 

tavoitteeseen vahvistaa Siiliä edelleen Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden luotettuna IT-

neuvonantajana ja tietojärjestelmäintegraattorina. 

 

Kesäkuun lopussa 28.6.2013 yhtiön hallitus päätti kahdesta erillisestä yhteensä 105 762 osakkeen 

suunnatusta osakeannista liittyen Comvise Oy:n kauppahinnan suorittamiseen ja aikaisemmin 31.5.2012 

hankitun Suunnittelutoimisto Fusionin liiketoiminnan ehdollisen lisäkauppahinnan maksamiseen. Päätökset 

suunnatuista osakeanneista perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2013 hallitukselle myöntämään 

valtuutukseen.      

 

Comvise Oy:n hankinta 

 

5.6.2013 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa oululaisen 

ohjelmistokehitykseen erikoistuneen Comvise Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyivät 

28.6.2013. 

 

Comvisen erityisosaamista ovat ohjelmisto- ja ohjelmistokomponenttien kehitys sekä projektin hallinta. Yhtiöllä 

on vahvaa osaamista tietoliikenteen, teollisuuden, pankki- ja vakuutustoimialojen sekä julkishallinnon 

hankkeista. Sekä Siilin että Comvisen toimintafilosofiat ovat samankaltaisia ja molemmat toimijat liputtavat 

ketterän kehityksen ja nopeasti käyttöönotettavien tulosten puolesta. Yhdessä yhtiöt kykenevät palvelemaan 

asiakkaitaan myös paikallisesti entistä laajemmin. 

 

Comvise Oy:n liikevaihto, käyttökate (EBITDA) ja taseen loppusumma on esitetty tarkemmin seuraavassa 

taulukossa: 

 

Keskeiset tunnusluvut, Comvise Oy 1-6/2013 1-6/2012 2012 

Liikevaihto, 1000 € 950 874 1 706 

Käyttökate (EBITDA), 1000 € 320 197 408 

EBITDA, % liikevaihdosta 34 % 23 % 24 % 

Taseen loppusumma, 1000 € 468 999 1 318 

 

 

Comvise raportoidaan osana Siili Solutions-konsernia 1.7.2013 alkaen.  

 



 
Kauppahinta määritettiin liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti ja koostui toteuttamispäivänä 28.6.2013 

annettavista Siili Solutions Oyj:n uusista osakkeista, käteisvastikkeesta sekä vuoden 2013 liikevoiton 

perusteella maksettavasta ehdollisesta lisäkauppahinnasta. Kaupassa annetut uudet osakkeet vastasivat noin 

6,0 % Siili Solutions Oyj:n kesäkuun lopun osakemäärästä ja käteisvastike suoritettiin Siilin kassavaroista. 

 

Kauppahinnan suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 28.6.2013 osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Comvise Oy:n entisille osakkeenomistajille. 

Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi          

94 512 uutta osaketta merkintähintaan 8,20 euroa / osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions 

Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 2.5. – 31.5.2013. Comvise Oy:n 

myyjät ovat sitoutuneet 24 kuukauden pituiseen myyntirajoitukseen omistuksensa osalta transaktion 

toteuttamisesta alkaen. Uudet osakkeet merkittiin ja niiden merkintähinta katsottiin maksetuksi kauppakirjan 

ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Comvise Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista 

kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

 

5.6.2013 tiedotetun mukaisesti yhtiö arvioi yritysoston kasvattavan toisen puolivuotiskauden liikevaihtoa, 

minkä seurauksena koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittyvän hieman aiemmin asetetusta 20 % vuotuisen 

kasvun tavoitteesta. Kannattavuuden osalta näkymä säilyy ennallaan.  

 

Ehdollinen lisäkauppahinta Suunnittelutoimisto Fusionin liiketoiminnasta 

 

Yhtiön hallitus päätti 28.6.2013 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta 

maksuttomasta osakeannista Suunnittelutoimisto Fusion Oy:n liiketoiminnasta maksettavan lisäkauppahinnan 

suorittamiseksi. Osakeannissa annettiin Tivoli12 Holding Oy:lle vastikkeetta kauppakirjan ehtojen mukaisesti 

yhteensä 11 250 Siili Solutions Oyj:n uutta osaketta hankitun liiketoiminnan kauden 1.6.2012 – 31.5.2013 

liikevaihdon perusteella. 

 

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO 

 

Henkilöstön määrä puolivuotiskauden lopussa oli 154 (125) jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 29 henkilöä 

eli 23,2 %. Tilikauden 2012 loppuun henkilöstön määrä kasvoi 3,4 %. 

 

Siili käynnisti 20.6.2013 yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän toimipisteessään projektinjohtotehtävien 

siirtämiseksi Helsinkiin. Neuvotteluiden lähtökohtana oli toiminnan tehostaminen ja toimintojen siirtäminen 

lähelle asiakkaita. Neuvotteluiden piiriin kuului neljä Jyväskylässä projektinjohtotehtävissä työskennellyttä 

henkilöä.  

 

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2013 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, Mika 

Mäkeläisen ja Markku Toivasen. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Björn Mattsson. Hallitus valitsi 

järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen. 

 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus perusti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. 

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Petri Niemi ja Mika 

Mäkeläinen. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Markku Toivanen (puheenjohtaja), Petri Niemi ja Björn 

Mattsson. 

 

Siili on katsauskaudella vahvistanut organisaatiotaan tukemaan kasvustrategiaansa. Resursseja lisättiin 

erityisesti myynnissä, mikä näkyi katsauskaudella onnistuneena uusasiakashankintana. Siilin strategiana on 

toimia suurten yritysten ja julkishallinnon edelläkävijäorganisaatioiden tietojärjestelmien kehittämisen 

luotettuna asiantuntijana.  

 



 
Katsauskaudella johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui muutoksia, kun Comvise-yrityskaupan myötä 

johtoryhmään nimitettiin Comvise Oy:n toimitusjohtaja Tommi Paananen ja aiemmat jäsenet Olli Nokso-

Koivisto ja Jari Siitonen siirtyivät yhtiön ulkopuolelle uusiin tehtäviin. Jo aiemmin johtoryhmään kuulunut Aki 

Ahlroth nimitettiin tehtävänimikkeellä Johtaja, HR ja kulttuuri sekä Kirsi Narvanto tehtävänimikkeellä Johtaja, 

HR-prosessit. Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli 

Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (COO), Kirsi Narvanto (johtaja, 

HR-prosessit), Saku Laitinen (teknologiajohtaja) ja Tommi Paananen (toimitusjohtaja, Comvise Oy).  

 

Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena tilintarkastajana 

toimii KHT Toni Aaltonen. 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 

Siilin riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen taloussuhdanteeseen ja asiakkaiden 

toimintaympäristön muutoksiin. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi 

olla IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia vaikutuksia 

yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen. 

 

Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai 

useamman avainasiakkuuden ennakoimaton menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai 

asiakkaiden taloudelliset ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja 

tulokseen. 

 

Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on 

rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikea-

aikaisesti kysyntään. 

 

Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen 

menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin 

strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja pitäminen 

yhtiön palveluksessa. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

 

Yhtiö arvioi markkina-analyytikoiden ennusteisiin pohjautuen, että Suomen ja Pohjoismaiden tietotekniikan 

palvelumarkkina jatkaa reilun 2 % kasvuaan. Siili uskoo ylläpitävänsä voimakasta kasvua myös haastavassa 

markkinatilanteessa ja kasvavansa merkittävästi alan markkinakasvua nopeammin, ylläpitäen edelleen hyvää 

kannattavuutta.  

 
Kasvun ajureita Siilille vuonna 2013 ovat edelleen modernit verkkopalvelut (HTML5) huomioiden erilaisten 

päätelaitteiden vaatimukset, informaation- ja erityisesti ydintiedon (MDM) hallinnan kehitystarpeet sekä 

asiakkaan liiketoimintatarvelähtöinen tietojärjestelmäkehitys ja -optimointi (BDD, DDD & Rapid Prototyping).  

 

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön 

kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, yli 10 %). Yhtiö arvioi, että Comvisen yritysosto tulee 

kasvattamaan yhtiön toisen puolivuotiskauden liikevaihtoa, minkä seurauksena koko vuoden liikevaihdon 

arvioidaan ylittävän hieman aiemmin asetetun 20 % vuotuisen kasvutavoitteen. Kannattavuuden osalta 

näkymä säilyy ennallaan. 

 

 

 

 



 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2013 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2012 

tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2012. Osinkoa 

päätettiin jakaa yhteensä 517 tuhatta euroa eli 0,33 euroa osaketta kohti. 

 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia 

yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on alle 10 % yhtiön osakkeiden 

tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten 

suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvan hankintahetken käypään 

arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan 

varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti. 

 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-

oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 225 000 osaketta. 

Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. 

 

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä 

suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen 

suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön 

pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien 

järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen tai palkkaus- ja kannustusjärjestelmien toteuttaminen. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä 

ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 

30.4.2014 asti. 

 

Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 28.6.2013 yhteensä 105 762 osakkeen suunnatuista 

osakeanneista Comvisen yritysoston ja Fusionin lisäkauppahinnan suorittamiseksi. Valtuutuksen nojalla 

voidaan tämän jälkeen antaa enintään 119 238 osaketta.  

 

OSAKE 

 

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. 30.6.2013 Siili Solutions 

Oyj:n osakkeita oli kaupparekisteriin merkittynä 1 565 575. Suunnatuissa osakeanneissa 28.6.2013 merkittyjä 

105 762 osaketta ei ollut katsauskauden lopussa merkitty kaupparekisteriin. Yhtiön hallussa ei ole omia 

osakkeita, eikä yhtiöllä ole ulkona olevia optio-oikeuksia tai voimassaolevia osakepohjaisia 

kannustinjärjestelmiä. 

 

Ensimmäisen puolivuotiskauden 2013 aikana kurssi oli korkeimmillaan 9,15 euroa, alimmillaan 7,35 euroa, 

keskikurssi 8,01 euroa ja päätöskurssi 28.6. 8,40 euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 13,2 

miljoonaa euroa. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP)-

toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa. 

 

Yhtiöllä oli 28.6.2013 yhteensä 307 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi 2012 vuoden 

lopusta noin 25,3 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.siili.fi. 

 

 

 

 

 

http://www.siili.fi/


 
KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 

Suunnatuissa osakeanneissa 28.6.2013 merkityt yhteensä 105 762 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 

9.7.2013. Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 

1 671 337 osaketta. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet rekisteröintipäivästä lukien ja 

kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North 

Finland -markkinapaikalla 10.7.2013. 

 

Yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän projektinjohtotehtävien siirtämiseksi Helsinkiin päätettiin 19.7.2013. 

Yhtiö tarjosi projektinjohtotehtävissä Jyväskylässä työskenteleville työntekijöilleen mahdollisuuden siirtyä 

Helsingin toimipisteeseen. Neuvotteluiden lopputuloksena Jyväskylässä työskentelevän henkilöstön määrä 

vähenee 4 henkilöllä. Ohjelmistotuotanto jatkuu ennallaan Jyväskylässä.  

 

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET  

 

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. 

Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 

Comvisen luvut yhdistetään Siili Solutions-konserniin 1.7.2013 alkaen. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja 

niiden kaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2012. 

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 

 

Siili järjestää 12.8.2013 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle 

tiedotustilaisuuden ensimmäisen puolivuotiskauden tuloksesta sekä katsauskauden aikana toteutetusta 

yrityskaupasta 21.8.2013 kello 12:00 alkaen. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.siili.fi 

tiedotustilaisuuden päätyttyä. 

 

Vuoden 2013 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2014. Muilta osin vuoden 2014 taloustiedotteiden aikataulu 

julkaistaan vuoden 2013 loppuun mennessä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.siili.fi/


 
Tuloslaskelma  
 

1 000 €     1-6/2013 1-6/2012 2012 

 LIIKEVAIHTO   9 414 7 698 16 065 

 Materiaalit ja palvelut -1 232 -1 678 -3 155 

 Henkilöstökulut   -6 595 -4 571 -9 931 

 Poistot ja arvonalentumiset -121 -119 -248 

 Liiketoiminnan muut kulut -783 -676 -1 443 

            

 LIIKEVOITTO   683 655 1 289 

            

 Rahoituskulut netto   -3 -4 -225 

            

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- 
680 650 1 065 

SIIRTOJA JA VEROJA 

            

 Tuloverot     -173 -184 -305 

 TILIKAUDEN VOITTO 506 466 760 

 

  



 
Tase  

 

1 000 € 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 

 V A S T A A V A A       

     PYSYVÄT VASTAAVAT       

     Aineettomat hyödykkeet yhteensä 521 723 622 

          Liikearvo 521 723 622 

     Aineelliset hyödykkeet yhteensä 156 101 130 

          Koneet ja kalusto 156 101 130 

     Sijoitukset 1 711 0 0 

          Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 711 0 0 

     PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 389 825 753 

        

     VAIHTUVAT VASTAAVAT       

     Saamiset       

        Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 436 3 262 3 190 

          Myyntisaamiset 2 880 2 727 2 680 

          Muut saamiset 14 48 19 

          Siirtosaamiset 542 487 491 

     Rahat ja pankkisaamiset 1 323 208 2 127 

     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 759 3 470 5 316 

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 7 148 4 295 6 069 

 
 
 
 

1 000 € 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012 

 V A S T A T T A V A A       

     OMA PÄÄOMA       

     Osakepääoma yhteensä 100 100 100 

          Osakepääoma 100 100 100 

     Muut rahastot yhteensä 2 564 165 1 789 

         Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 564 165 1 789 

     Edellisten tilikausien voitto (tappio) 433 433 190 

     Tilikauden voitto (tappio) 506 466 760 

     OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 603 1 164 2 839 

        

     VIERAS PÄÄOMA       

     Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3 545 3 131 3 230 

          Ostovelat 532 1 438 767 

          Muut velat 1 407 844 809 

          Siirtovelat 1 606 849 1 653 

     VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 545 3 131 3 230 

        

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 148 4 295 6 069 

 
 
  



 
Rahavirtalaskelma  

 

1 000 € 1.1.-30.6.2013 1.1.-30.6.2012 2012 

Liiketoiminta       

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 680 650 1 065 

Poistot ja arvonalentumiset 121 119 248 

Välittömät verot -136 -164 -323 

Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) -247 -127 -55 

Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) 68 564 109 

Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) -37 -715 -141 

Liiketoiminnan rahavirta 449 327 903 

        

Investoinnit       

Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -47 -193 -232 

Investointi tytäryritykseen -690 0 0 

Investointien rahavirta -736 -193 -232 

        

Rahoitus       

Maksullinen osakeanti 0 65 1 689 

Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-) 0 -120 -120 

Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-) 0 -280 -280 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -517 -797 -1041 

Rahoituksen rahavirta -517 -1 133 248 

        

Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-) -803 -1 000 919 

        

Rahavarat kauden alussa 2 127 1 208 1 208 

Rahavarat kauden lopussa 1 323 2 08 2 127 

 

 

 

 

 

 

  



 
Laskelma oman pääoman muutoksista 

 (1 000 EUR)   
Osake-
pääoma 

Sij. vapaan oman 
pääoman rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pää- 
oma yht. 

            
Oma pääoma 1.1.2012   100 429 803 1 332 

            

Tilikauden tulos       760 760 

            

Osakeperusteiset maksut     1 788   1 788 

Pääoman palautus     -428   -428 

Osingonjako       -613 -613 

Oma pääoma 31.12.2012   100 1 789 950 2 839 

 

 

(1 000 EUR)   
Osake-
pääoma 

Sij. vapaan oman 
pääoman rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pää- 
oma yht. 

            
 Oma pääoma 1.1.2012   100 429 803 1 332 

            
Tilikauden tulos       466 466 

            
Osakeperusteiset maksut     164   164 
Pääoman palautus     -428   -428 
Osingonjako       -370 -370 

Oma pääoma 30.6.2012   100 165 899 1 164 
 

 

 

(1 000 EUR)   
Osake-
pääoma 

Sij. vapaan oman 
pääoman rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pää- 
oma yht. 

            
 Oma pääoma 1.1.2013    100 1 789 950 2 839 

            
Tilikauden tulos       506 506 

            
Osakeperusteiset maksut     775   775 
Pääoman palautus         0 
Osingonjako       -517 -517 

Oma pääoma 30.6.2013   100 2 564 939 3 603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet  

 

          
1-6/2013 1-6/2012 2012 

Vuokravakuudet       14 14 14 

Vuokratakaukset       35 35 35 

Yrityskortit       1 2 5 

Leasingvastuut alle vuoden *)     5 5 10 

Yhteensä         56 57 65 

*)Yhtiöllä ei ole yli vuoden mittaisia leasingvastuita.       
 

 

          
1-6/2013 1-6/2012 2012 

Yrityskiinnitykset        1 150 1 150 1 150 

Yhteensä         1 150 1 150 1 150 

 

 

Yrityskiinnitykset luottolimiitin 1 miljoonaa euroa vakuutena. Limiitti ei ollut katsauskauden lopussa käytössä. 

Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 54 tuhatta euroa, josta katsauskauden 2013 lopussa oli käytössä 1 

tuhatta euroa.  

 

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä yhtiön 

yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. 

 

Helsingissä 21. päivänä elokuuta 

 

Siili Solutions Oyj hallitus 

 

Lisätietoja:  

Toimitusjohtaja Seppo Kuula  

puhelin: 040 370 0032  

 

Talousjohtaja Samuli Siljamäki  

puhelin: 040 709 2848  

 

Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy  

puhelin: 09 6129 670 


