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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2012 (tilintarkastettu) 

 

SIILI SOLUTIONS OYJ SAAVUTTI TAVOITTEENSA TILIKAUDELLA 2012 

 

Tammi – Joulukuu 2012:  

- Liikevaihto 16 065 (13 156) tuhatta euroa – kasvua 22,1 % 

- Käyttökate (EBITDA) oli 1 537 (1 622) tuhatta euroa – laskua 5,3 % 

- Käyttökate (EBITDA) 9,6 % (12,3 %) liikevaihdosta  

- Yhtiön osake listattiin NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle 15.10.2012. 

Listautumiseen liittyvät asiantuntijapalkkiot 217 tuhatta euroa on kirjattu rahoituskuluksi. 

- Tilikauden voitto oli 760 (1 012) tuhatta euroa laskua 24,9 % 

- Taseen loppusumma oli 6 069 (4 939) tuhatta euroa 

- Yhtiö osti suomalaisen Suunnittelutoimisto Fusion Oy:n liiketoiminnan, joka yhdistettiin osaksi Siili 

Solutions Oyj:n liiketoimintaa 1. kesäkuuta alkaen. Kaupan myötä Siili vahvisti strategian mukaisesti 

käyttöliittymien suunnitteluosaamistaan. 

- Vuoden 2011 vertailuluvut esitetään konsernilukuina, 31.12.2011 tehdyn tytäryhtiöfuusion 

seurauksena yhtiössä ei ole konsernirakennetta 1.1.2012 alkaen 

- Hallituksen ehdotus osingoksi 0,33 euroa osakkeelta 

 

Heinä – Joulukuu 2012: 

- Liikevaihto 8 367 (7-12/2011: 6 698) tuhatta euroa – kasvua 24,9 % 

- Käyttökate (EBITDA) oli 764 (495) tuhatta euroa – kasvua 54,3 % 

- Käyttökate (EBITDA) oli 9,1 % (7,4 %) liikevaihdosta  

- Katsauskauden voitto oli 294 (263) tuhatta euroa – kasvua 11,6 % 

 

Keskeiset tunnusluvut 7-12/2012 7-12/2011 2012 2011 konserni 

Liikevaihto, 1000 € 8 367 6 698 16 065 13 156 

Käyttökate (EBITDA), 1000 € 764 495 1 537 1 622 

EBITDA, % liikevaihdosta 9,1 % 7,4 % 9,6 % 12,3 % 

Liikevoitto, 1000 € 635 396 1 289 1 437 

Liikevoitto, % liikevaihdosta 7,6 % 5,9 % 8,0 % 10,9 % 

Tilikauden tulos, 1000 € 294 263 760 1 012 

Tilikauden tulos, % liikevaihdosta 3,5 % 3,9 % 4,7 % 7,7 % 

Taseen loppusumma, 1000 € 6 069 4 939 6 069 4 939 

Omavaraisuusaste, % 46,8 % 26,4 % 46,8 % 26,4 % 

Nettovelkaantumisaste, % -74,9 % -61,9 % -74,9 % -61,9 % 

Oman pääoman tuotto, % * 28,4 % 41,6 % 36,7 % 79,9 % 

Sijoitetun pääoman tuotto, % * 44,7 % 46,5 % 56,8 % 86,5 % 

Osakekohtainen tulos 0,20 0,21 0,54 0,80 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 1 438 138 1 264 050 1 414 813 1 262 175 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 1 565 575 1 264 050 1 565 575 1 264 050 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 149 106 149 106 

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu 

 

 



 
TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT 

 

”Vuosi 2012 oli Siilille monellakin tapaa kasvun, kehittymisen ja uusien asioiden aikaa. Se oli 

kokonaisuudessaan Siilille hyvä vuosi.  Suunnitelman mukaisesti 54 uutta Siiliä löysi kotinsa, ja toteutimme 

strategisen yritysoston vahvistamaan tarjoamaamme. Lisäksi terävöitimme palveluiden tuotteistusta, 

laajensimme omaa osaamisen kehitystä, tehostimme hallintoa, vahvistimme myyntiä ja prosesseja sekä 

kehitimme niitä tukevia työkaluja edelleen. Siiliä ulkopuolelta seuranneille näkyvimpänä yksittäisenä yritystä 

kehittävänä tapahtumana oli yhtiön osakkeen ottaminen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingin 

ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Lean -filosofian mukaisesti voin todeta, että kaikki nämä 

kehitystoimet veivät meitä kohti visiotamme.  

 

Siili on vahvempi osaamisessaan läpi tietojärjestelmän kuin koskaan ennen. Fusionin liiketoiminnan osto 

keväällä toi Siiliin maan johtavaa osaamista niin eri käyttöliittymätekniikoista kuin ketteristä ja tehokkaista 

käyttöliittymän kehitysprosesseista. Vaikka yritysoston merkitys ei ollut taloudellisesti mittava, oli se 

osaamisen kehityksemme kannalta tärkeä. Palveluidemme kehityksen fokus on tänä vuonna ollut pitkälti eri 

arkkitehtuureissa, informaationhallinnassa ja projektiohjauksessa, ja erityisesti niiden sovittamisessa jo 

edellisenä vuonna toteutettuun ketterään ja läpinäkyvään ohjelmistokehitys- ja integrointimalliin. 

 

Liiketoiminnallisesti kulunut vuosi oli toimintaympäristön varovaisuuden vuoksi haastava, mutta saavutimme 

hyvin myös liiketoiminnalliset tavoitteemme. Liikevaihdon kasvu ylitti asetetun 20 % tavoitteen, ja 

kannattavuus pysyi hyvänä listautumisen aiheuttamista kertaluonteisista kuluista huolimatta. Palveluidemme 

kysyntä pysyi hyvänä, mutta päätöksenteko oli syklistä, yleisen makrotaloustilanteen vaihtelujen mukaan.” 

 

 

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS 

 

Tilikaudella 2012 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 22,1 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verraten. 

Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 2 909 tuhatta euroa ollen yhteensä 16 065 (13 156) tuhatta euroa. 

Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella 7-12/2012 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 24,9 % edellisen vuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verraten. Ohjelmistojärjestelmien kehityspalveluiden kysyntä pysyi haastavasta 

markkinatilanteesta huolimatta hyvänä. 

 

Ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 3 155 (2 682) tuhatta euroa 

ollen 19,6 % (20,4 %) liikevaihdosta. Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla alihankintakustannukset kasvoivat 

suhteessa edelliseen vuoteen rekrytointien viivästymisien aiheuttaman omien osaajien vajeen vuoksi. 

Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella yhtiö saavutti koko tilikauden rekrytointitavoitteensa, mikä näkyi myös 

ulkopuolisen palvelutyövoiman kustannusten suhteellisena laskuna.  

 

Yhtiön henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 9 931 (7 723) tuhatta euroa ja henkilömäärä tilikauden 

lopussa 149 (106). Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon olivat katsauskaudella noin 61,8 % (58,7 %). 

Rekrytointien painottuminen vuoden 2012 kolmelle viimeiselle neljännekselle heikensi hieman käyttöastetta 

edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 443 (1129) tuhatta euroa. Tilikauden 2012 

aikana tehdyt panostukset yhtiön liiketoiminnan kehitykseen ja listautumisen valmisteluun näkyivät kasvuna 

liiketoiminnan muissa kuluissa. Liikevaihtoon suhteutettuna liiketoiminnan muut kulut olivat 9,0 % (8,6 %), 

mikä oli kokonaisuutena hieman yli edellisen vuoden tason.      

 

Yhtiön käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2012 oli 1 537 (1 622) tuhatta euroa eli 9,6 % (12,3 %) liikevaihdosta. 

Toisen puolivuotiskauden käyttökate (EBITDA) oli 9,1 % (7,4 %) nousten edellisestä vuodesta 1,7 %. 

Kesäkuussa 2012 Siilin palvelutarjoaman edellyttämää laaja-alaista teknologiaosaamispohjaa vahvistettiin 

ostamalla käyttöliittymäosaamista tarjonneen Suunnittelutoimisto Fusion Oy:n liiketoiminta. Hankinnasta on 

kirjattu vuodelle 2012 liikearvon poistoina 32 tuhatta euroa. Nettorahoituskulut kasvoivat katsauskaudella 

merkittävästi, ollen yhteensä 225 (9) tuhatta euroa. Rahoituskuluista 217 tuhatta euroa liittyvät listautumisen 



 
asiantuntijapalkkioihin. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 065 (1 428) tuhatta euroa. 

Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,54 (0,80) euroa.   

 

RAHOITUS JA INVESTOINNIT 

 

Yhtiön taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 6 069 (4 939) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste 46,8 % 

(26,4 %). Siilin omavaraisuusaste ja rahoitusasema vahvistuivat tilikaudella 2012 merkittävästi entisestään 

listautumisen yhteydessä toteutetun osakeannin seurauksena.  

 

Tilikaudella 2012 liiketoiminnan rahavirta oli 903 (1 697) tuhatta euroa. Yhtiön liiketoiminnan kehityksen ja 

listautumisen kustannukset rasittivat tuloskehitystä ja liiketoiminnan rahavirtaa, käyttökatteen jäädessä 85 

tuhatta euroa viime vuoden tasosta samanaikaisesti rahoituksen nettokulujen noustessa 216 tuhatta euroa. 

Käyttöpääoman muutoksen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli -87 tuhatta euroa kun edellisellä 

tilikaudella kassavirtavaikutus oli lyhytaikaisten velkojen kasvun seurauksena positiivinen 445 tuhatta euroa. 

Investoinnit tilikauden aikana olivat 232 (244) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyvät 

yritysostoihin joiden osuus investoinneista oli 174 (150) tuhatta euroa.  

 

Tilikaudella 2012 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina ja pääomanpalautuksena yhteensä 1 041 (946) tuhatta 

euroa. Keväällä 2012 yhtiö järjesteli rahoituksensa uudelleen maksamalla takaisin 400 tuhannen euron 

lainan ja neuvotteli samassa yhteydessä 1 miljoonan euron luottolimiitin, joka ei ollut käytössä tilikauden 

lopussa. Yhtiön uusien osakkeiden myynnin osuus rahoituksen rahavirrasta oli 1 689 (10) tuhatta euroa. 

Yhtiön likvidit rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 127 (1 208) tuhatta euroa. 

 

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO  

 

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 149 (106). Tässä oli nousua katsauskauden 2011 loppuun 43 

henkilöä eli 40,6 %. 

 

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2012 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen, 
Klaus Bernerin, Petteri Kilpisen, Mika Mäkeläisen ja Markku Toivasen. Hallitus valitsi 
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Seppo Kuula.  
 

Elokuussa 2012 liiketoimintayksikön päällikkö Olli Nokso-Koivisto valittiin johtoryhmään. 

 

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

tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen. 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

 
Yhtiön 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 avainasiakkaan 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  

 

Yleinen markkina-analyytikoiden antama markkinaennuste Suomen ja Pohjoismaiden tietotekniikan 

palvelumarkkinalle osoittaa pientä elpymistä, ollen arviolta 2 % luokkaa. 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 informaation- ja erityisesti ydintiedon (MDM) hallinnan 

kehitystarpeet, modernit verkkopalvelut (HTML5) huomioiden erilaisten päätelaitteiden vaatimukset, 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 %).  

 

OSINKOEHDOTUS 

 

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden 

tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.  

 

Siili Solutions Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2012 oli 2 738 849,41 euroa, josta tilikauden voittoa 

760 041,84 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksettaisiin osinkoa 0,33 euroa 

osakkeelta eli yhteensä 516 639,75 euroa tilinpäätöshetkellä ulkona olevalla osakemäärällä. Loppuosa 

jätetään kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 68 % tilikauden 2012 nettotuloksesta.   

 

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön 

maksukykyä. 

 

YHTIÖKOKOUKSET 

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2012. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2011 tilinpäätös ja 

myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011. Osinkoa päätettiin jakaa 

yhteensä 370 tuhatta euroa ja lisäksi päätettiin jakaa pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastosta 428 tuhatta euroa. Yhtiökokouksessa valtuutettiin hallitus päättämään enintään 3 000 

(vastaa 225 000 nykyistä splitin jälkeistä osaketta) kappaleen yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus 

valtuutettiin myös päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja OYL:n 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla annettavien 

osakkeiden määrä voi olla enintään 3 000 (vastaa 225 000 nykyistä splitin jälkeistä osaketta). Hallitus 

valtuutettiin myös valmistelemaan yhtiön listaamista NASDAQ OMX Helsingin First North –markkinapaikalle. 

 

Ylimääräinen yhtiökokous 18.9.2012 valtuutti hallituksen päättämään ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet 

siirretään arvo-osuusjärjestelmään, päättämään osakkeiden hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle ja kaikista tähän liittyvistä 

muista toimenpiteistä. Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään yhdestä tai useammasta yhteensä enintään 

262 500 uuden osakkeen osakeannista, valtuutus kumosi yhtiökokouksen 27.3.2012 myöntämän 

osakeantivaltuutuksen.  Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös ylimääräisestä enintään 250 tuhannen euron 

voitonjaosta, yhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj), yhtiön osakkeen jakamisesta 



 
jakosuhteessa 1:75 (ns. split) sekä olemassa olleen optio-ohjelman ehtojen ja yhtiöjärjestyksen 

muuttamisesta. 

 

OSAKE 

 

Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. 31.12.2012 Siili Solutions 

Oyj:n osakkeita oli 1 565 575. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita, eikä yhtiöllä ole ulkona olevia optio-

oikeuksia tai voimassaolevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.  

 

Lokakuussa 2012 yhtiö järjesti listautumisannin, jonka tuloksena merkittiin liikkeellelasketut 214 000 uutta 

osaketta merkintähinnalla 7,00 euroa. Kaupankäynti Siili Solutions Oyj:n osakkeilla aloitettiin 15.10.2012. 

Vuoden loppuun mennessä kurssi oli korkeimmillaan 7,74 euroa, alimmillaan 7,10 euroa, keskikurssi 7,44 ja 

päätöskurssi 7,59. Markkina-arvo vuoden lopun päätöskurssilla oli 11,9 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 31.12.2012 yhteensä 245 osakkeenomistajaa. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä 

yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi. 

 

 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

 

Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia tilikauden 2012 päättymisen jälkeen.  

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET 

 

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Vuoden 2011 

vertailuluvut esitetään konsernilukuina, 31.12.2011 tehdyn tytäryhtiöfuusion seurauksena yhtiössä ei ole 

konsernirakennetta 1.1.2012 alkaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Esitetyt 

luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 

 

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2013 

 

Viikko 12/2013 Vuosikertomus 2012 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi 

4.4.2013 Varsinainen yhtiökokous 

21.8.2013 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2013  

 
  



 
Tuloslaskelma  

1 000 €     
7-12/2012 7-12/2011 2012 2011 

konserni 

 LIIKEVAIHTO   8 367 6 698 16 065 13 156 

 Materiaalit ja palvelut -1 477 -1 484 -3 155 -2 682 

 Henkilöstökulut   -5 360 -4 057 -9 931 -7 723 

 Poistot ja arvonalentumiset -129 -99 -248 -185 

 Liiketoiminnan muut kulut -766 -663 -1 443 -1 129 

              

 LIIKEVOITTO   635 396 1 289 1 437 

              

 Rahoituskulut netto   -221 -5 -225 -9 

              

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- 
414 391 1 065 1 428 

SIIRTOJA JA VEROJA 

        0     

 Tuloverot     -120 -127 -305 -416 

 TILIKAUDEN VOITTO 294 263 760 1 012 

 
 
 
 

 

 

 

  



 
Tase  

1 000 € 
31.12.2012 31.12.2011 

konserni 

 V A S T A A V A A     

     PYSYVÄT VASTAAVAT     

     Aineettomat hyödykkeet yhteensä 622 528 

          Liikearvo 622 0 

          Konserniliikearvo 0 528 

     Aineelliset hyödykkeet yhteensä 130 95 

          Koneet ja kalusto 130 95 

     PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 753 623 

      

     VAIHTUVAT VASTAAVAT     

     Saamiset     

        Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3190 3108 

          Myyntisaamiset 2680 2713 

          Muut saamiset 19 5 

          Siirtosaamiset 491 391 

     Rahat ja pankkisaamiset 2127 1208 

     VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5316 4316 

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6069 4939 

 

 

1 000 € 31.12.2012 
31.12.2011 

konserni 

 V A S T A T T A V A A     

     OMA PÄÄOMA     

     Osakepääoma yhteensä 100 100 

         Osakepääoma 100 100 

     Muut rahastot yhteensä 1789 429 

         SVOP-rahasto 1789 429 

     Edellisten tilikausien voitto (tappio) 190 -237 

     Tilikauden voitto 760 1012 

     OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2839 1304 

      

     VIERAS PÄÄOMA     

     Pitkäaikaiset lainat yhteensä 0 280 

          Lainat rahoituslaitoksilta 0 280 

     Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3230 3355 

          Lainat rahoituslaitoksilta 0 120 

          Ostovelat 767 1027 

          Muut velat 809 664 

          Siirtovelat 1653 1544 

     VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3230 3635 

      

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6069 4939 

 

 

 

 

 

 



 
Rahoituslaskelma 

1 000 € 7-12/2012 7-12/2011 2012 
2011 

konserni 

Liiketoiminta         

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 414 391 1065 1428 

Poistot ja arvonalentumiset 129 99 248 185 

Välittömät verot -139 -270 -323 -361 

Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 72 -437 -55 -943 

Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-) -454 631 109 765 

Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) 554 321 -141 623 

Liiketoiminnan rahavirta 576 735 903 1697 

          

Investoinnit         

Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -38 -63 -232 -94 

Investointi tytäryritykseen 0 0 0 -150 

Investointien rahavirta -38 -63 -232 -244 

          

Rahoitus         

Maksullinen osakeanti 1624 0 1689 10 

Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-) 0 82 -120 10 

Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-) 0 -100 -280 0 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -243 -547 -1041 -946 

Rahoituksen rahavirta 1381 -565 248 -926 

          

Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-) 1918 106 919 527 

          

Rahavarat kauden alussa 208 1101 1208 680 

Rahavarat kauden lopussa 2127 1208 2127 1208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
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 1332 

            

Tilikauden tulos       760 760 

            

Osakeannit     1788   1788 

Pääoman palautus     -428   -428 

Osingonjako       -613 -613 

Oma pääoma 31.12.2012   100 1789 950 2839 

*) Oma pääoma emoyhtiön mukaan, koska yhtiön konsernirakenne lakkasi 31.12.2011 

 

(1 000 EUR)   
Osake-

pääoma 
Sij. vapaan oman 
pääoman rahasto 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma pää- 
oma yht. 

            

Oma pääoma 1.1.2011   100 539 591 1229 

            

Tilikauden tulos       1012 1012 

            

Osakeannit     10   10 

Pääoman palautus     -119   -119 

Osingonjako       -828 -828 

Oma pääoma 31.12.2011   100 429 775 1304 

 

 

Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet 

 

 (1 000 EUR)         
2012 2011 

konserni 
2011 

emoyhtiö 

Vuokravakuudet       14  15 15 

Vuokratakaukset       35 35 35 

Yrityskortit       5 0 0 

Leasingvastuut alle vuoden *)     10 0 0 

Yhteensä         65 51 51 

*)Yhtiöllä ei ole yli vuoden mittaisia leasingvastuita.       

                

          
2012 2011 

konserni 
2011 

emoyhtiö 

Yrityskiinnitykset          1 150 1 150 1 150  

Yhteensä         1 150 1 150 1 150 

 

Yrityskiinnitykset luottolimiitin 1 miljoonaa euroa vakuutena. Limiitti ei ollut tilikauden 2012 lopussa käytössä. 
Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 54 tuhatta euroa, josta tilikauden 2012 lopussa oli käytössä 5 
tuhatta euroa. 

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

yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. 



 
 

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 

 

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 


