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SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2007 
 
 
- Liikevaihto kasvoi 16,8 % ja oli 19,4 miljoonaa e uroa (16,6 
  miljoonaa euroa) 
- Liiketulos oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,5 miljoona a euroa) 
- Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuositasolla yl i 20 prosenttia 
- Yhtiö täsmentää aikaisempaa tulosennustettaan (li iketulos paranee 
  merkittävästi tasolta -0,5 miljoonaa euroa) ja ar vioi koko vuoden 
  liikevoiton asettuvan 1,5 miljoonan euron tasolle  
 
 
 
AVAINLUVUT 
 
Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain: 
 
%                       1–09/07    1–09/06   1-12/0 6 
 
Palvelut                     65         61        6 0 
Lisenssit                    24         26        2 6 
Laitemyynti                  11         13        1 4 
 
Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin: 
 
Me                      1–09/07    1–09/06    Muuto s 
 
Kauppa                     12,6       11,0      +1, 6 
Teollisuus ja palvelut      6,8        5,6      +1, 2 
Yhteensä                   19,4       16,6      +2, 8 
 
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin: 
 
Me                      1–09/07    1–09/06    Muuto s 
 
Kauppa                      0,4       -0,8      +1, 2 
Teollisuus ja palvelut      0,4        0,3      +0, 1 
Yhteensä                    0,8       -0,5      +1, 3 
 
 
Toimitusjohtaja Hannu Ahola: 
 
 
”Liikevaihdon kasvuvauhti nopeutui kolmannella vuos ineljänneksellä 
entisestään ollen nyt noin 26 prosenttia. Samoin yh tiön suhteellinen 
kannattavuus on parantunut tänä vuonna kvartaaleitt ain. Uskomme että 
sama suuntaus niin liikevaihdon kuin kannattavuuden kin kehityksen 
osalta jatkuu myös vuoden viimeisellä kvartaalilla.  Keskeisenä syynä 
tunnuslukujen parantumiseen on systemaattinen työ m yyntihankekannan 
lisäämiseksi, joka näkyy enenevässä määrin myös tot eutuneina kauppoina. 
Toisaalta ostettujen yritysten integraatioprosessi konserniin on 
edennyt hyvin, mikä on tuonut sekä merkittäviä syne rgiaetuja että 
kustannustehokkuutta. Tämän vuoden toimenpiteet sek ä liiketoiminnan 
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kehitys antavat erittäin hyvät lähtökohdat ensi vuo delle sekä 
hallituksen viime osavuosikatsauksessa asettamien p itkän aikavälin 
tavoitteiden saavuttamiselle.” 
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppa ni, jonka 
ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratka isut. Solteq 
yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyrity sten tuotteita 
yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden liiketoimin nan kehitykseen ja 
toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu  tieto auttaa 
asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa entistä teho kkaammin ja 
parantamaan kannattavuuttaan. 
 
KAUPPA 
 
Toimintaympäristö 
 
Vähittäiskaupan nopea kehittyminen sekä pienissä et tä suurissa 
ketjuissa on vaikuttanut myymäläjärjestelmien kysyn tään positiivisesti 
katsauskaudella. Kaikki ratkaisut, jotka liittyvät asiakaspalvelun 
kehittämiseen ja tehostamiseen kiinnostavat vähittä iskauppaa ja ovat 
siten vaikuttaneet oleellisesti Solteqin myyntiin. Asiakaspalvelua 
parantavia ratkaisuja kysytään entistä useammin myö s tukkukaupan 
puolella. 
 
Kysyntää kasvattaa edelleen myymälöiden ketjuuntumi nen ja 
kansainvälistyminen, jonka vaikutus ulottuu kaikkii n myymälöihin 
liittyviin järjestelmiin. Tiedon oikeellisuus ja ti ukka integraatio 
ovat edellytyksiä sille, että uusi tieto saadaan jä rjestelmään 
katkeamattomana virtana ja toiminta säilyy tehokkaa na niin ketjun 
kotimaisissa kuin ulkomaisissa toimipisteissä. 
 
Myös kassapäätteen muuttunut rooli on oleellisesti vaikuttanut 
toimintaympäristöön - kassa on kaupan aivot. Keskit etyn järjestelmän 
kautta saadaan näkyville liikkeen ja koko ketjun ti lanne, tuotemenekki, 
tuotetiedot ja kanta-asiakkuudet. Jopa pienet ketju t ovat 
kiinnostuneita kanta-asiakasjärjestelmistä, ja selv ityksiä tehdään nyt 
paljon. 
 
Kasvaneeseen kassajärjestelmien kysyntään vaikuttaa  myös se, että 
liikkeissä on käytetty pitkään vanhoja ratkaisusuku polvia ja 
kassajärjestelmien uusinta on luonnollisestikin ede ssä. Myös 
tutkimusyhtiö Market-Vision selvityksen mukaan kass ajärjestelmäuusinnat 
ovat yksi kaupan IT-markkinan merkittävimmistä kehi tyssuunnista ja 
ajureista. 
 
Samassa murroksessa myös itse maksutapahtuman osuus  on korostunut. 
Ihmiset tottuvat käyttämään kortteja yhä enemmän, m utta maksutapahtuman 
tehokkuudesta ja turvallisuudesta ei voida tinkiä. Toimiala odottaa 
edelleen EU:n linjauksia maksukorttien säännöksistä , mutta 
maksulaitteiden kehitys on edennyt huikeasti. 
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Merkittävää on myös, että vähittäiskauppa ja ketjuu ntunut kauppa 
lähestyvät koko ajan toisiaan. Toiminta lomittuu ja  rajoja ylitetään, 
mikä piristää Solteqin myyntiä. 
 
Autokaupan yksikön toimintaympäristö on säilynyt va kaana. Sekä 
kuluttajat että autokauppiaat ovat odottaneet halli tuksen päätöksiä 
autoveron uudistuksista. Solteq ei odota tulevaisuu den veropäätöksillä 
olevan välitöntä vaikutusta järjestelmäkysyntään. S uurin osa autokaupan 
IT-investoinneista kohdistuu tällä hetkellä olemass a olevien 
järjestelmien kehittämiseen. 
 
Tutkimusyhtiö Market-Vision mukaan autokaupan tieto tekniikan tärkeimmät 
ajurit vuoden 2008 loppuun mennessä ovat asiakaspal velun parantaminen 
ostotilanteessa ja asiakastiedon tehokkaampi hyödyn täminen. Molemmat 
ajurit ovat Solteqin autokaupan yksikön ydinosaamis ta. Yksikkö jatkaa 
kehitystyötään näillä osa-alueilla vahvistaakseen e delleen 
ratkaisutarjontaansa. 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Kaupan liiketoimintayksikkö lähestyy sille annettuj a taloudellisia 
tavoitteita. Erityisesti alkuvuonna järjestelmiä ke hitettiin 
voimakkaasti. Asiantuntijapalveluiden myynti on jat kunut tehokkaana ja 
järjestelmämyynti vetää loppuvuotta kohden, minkä o letetaan vaikuttavan 
koko vuoden tavoitteisiin positiivisesti. 
 
Erityisen myönteisesti kehittyi kanta-asiakasjärjes telmien ja 
verkkokaupan kysyntä. Yksi katsauskauden merkittävi mmistä hankkeista 
oli verkkokaupan perustaminen sekä oston optimointi a tehostavan 
järjestelmän käynnistyminen autoalan teknisen kaupa n monialayritys 
Koivunen Oy:lle. 
 
Oston optimoinnissa on käynnissä useita muitakin pr ojekteja, joten 
muutaman vuoden työ ratkaisun parissa alkaa nyt kan taa hedelmää. 
Järjestelmän automatisoinnin avulla pystytään ostoj a tehostamaan 
entistä paremmin. Tämä vaikuttaa myös hyllytilan kä yttöön, jonka 
tehokkuudesta liikkeet ovat kiinnostuneita. 
 
Myymäläratkaisujen myynnin nousu on edistänyt myös Solteqin 
harmonisointiratkaisun myyntiä. Kaupan puolella tuo te- ja 
asiakasrekisterit ovat toiminnan kivijalka. Päällek käisestä ja 
puutteellisesta tiedosta halutaan eroon, koska ne a iheuttavat 
liikkeille lisäkuluja. Harmonisoinnin jälkeen tieto  on yhdenmukaista, 
ajan tasalla ja tehokkaassa muodossa, mikä lisää kä ytettävyyttä ja 
tehokkuutta. 
 
Solteq julkisti katsauskaudella Solteq Store -konse ptin, jonka 
tavoitteena on lisätä kaupan ymmärrystä tietoteknii kan tuomista 
mahdollisuuksista myymälässä ja edistää ratkaisumyy ntiä. Solteq Store 
on ratkaisukokonaisuus, joka sisältää myymäläjärjes telmän lisäksi myös 
esimerkiksi verkkokaupan, taloushallinnon, tietolii kenneratkaisut ja 
teknisen ylläpidon. Konseptista voi valita oman lii ketoiminnan 
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tarvitsemat ominaisuudet, jotka tehostavat kaupan m yyntiä ja 
viestintää. 
 
Autokaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauska udella suotuisasti 
ja yksikkö saavutti sille asetetut liikevaihto- ja tulostavoitteet. 
Pääosa autokaupan yksikön liikevaihdosta muodostui asiakkaiden jo 
käytössä olevien järjestelmien kehitystyöstä. Katsa uskauden suurimpia 
yksittäisiä projekteja olivat aikaisemmin tänä vuon na käynnistyneet 
Automaan IT-järjestelmien uudistaminen sekä Renault in maahantuonnin 
toiminnanohjaus. 
 
 
TEOLLISUUS JA PALVELUALA 
 
Toimintaympäristö 
 
Suomen vientiteollisuudessa vientihankkeiden määrä oli edelleen 
kasvussa. Vientiyritysten vahva kehitys vauhdittaa Solteqin tarjoamien 
teollisuuden IT-ratkaisujen kysyntää. 
 
Market-Vision mukaan suomalaisyritykset haluavat pa rantaa olemassa 
olevan tiedon hyödyntämistä. Tämä näkyy markkinoill a kasvaneena 
kiinnostuksena Business Intelligence -järjestelmien  kehittämiseen sekä 
integraatiohankkeisiin, joissa eri järjestelmien, k uten 
toiminnanohjauksen ja asiakkuudenhallinnan välille rakennetaan 
rajapintaliittymiä. 
 
Kunnossapito- ja harmonisointipalveluiden toimintay mpäristössä ei 
katsauskaudella tapahtunut suuria muutoksia. Kansan talouden 
korkeasuhdanne ja teollisuuden positiivinen kehitys  jatkui 
katsauskaudella ja tämä näkyi vilkkaana kunnossapit o- ja 
harmonisointipalvelujen kysyntänä. 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Solteqin teollisuustoimiala ylitti sille asetetut l iikevaihto- ja 
tulostavoitteet. Parhaiten kehittyi kunnossapito- j a 
harmonisointipalvelujen kysyntä, näiden liikevaihto  ja tulos kasvoivat 
asetettuja odotuksia nopeammin. Teollisuuden toimin nanohjauksen 
palvelut puolestaan jäivät hieman jälkeen asetetuis ta tavoitteista 
johtuen kahden hankkeen aikataulumuutoksista. Hankk eet siirtyivät 
toteutettaviksi vuoden 2007 viimeiselle ja vuoden 2 008 ensimmäiselle 
neljännekselle. 
 
Teollisuuden laajojen ja kokonaisvaltaisten toiminn anohjausratkaisujen 
kysyntä oli alkuvuoden tapaan melko vaimeaa. Sen si jaan 
toiminnanohjauksen osajärjestelmien, kuten talousha llinnon, 
asiakkuudenhallintaratkaisujen ja raportointijärjes telmien sekä 
palvelujen kysyntä kasvoi. Toiminnanohjausratkaisuj en myyntihankekanta 
olikin katsauskauden päättyessä selvästi suurempi k uin vuosi sitten 
vastaavaan aikaan. Solteq odottaa, että muutaman uu den 
toiminnanohjaushankkeen käynnistyminen ratkeaa vuod en viimeisellä 
neljänneksellä. 
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Yksittäisistä toiminnanohjaushankkeista merkittävin  oli IDO:n Sanitec-
yksikön SAP-toiminnanohjausjärjestelmä, jonka käytt öönottoprojekti 
jatkui katsauskaudella. 
 
Teollisuuden kunnossapito- ja harmonisointipalveluj en liiketoiminta 
kehittyi katsauskaudella vahvasti. Teollisuusyritys ten kiinnostus 
harmonisoinnin mahdollisuuksia kohtaan on kasvanut voimakkaasti 
katsauskaudella. Tämä näkyy yksikön myyntihankekann assa, joka on 
historian suurin. 
 
Katsauskaudella kunnossapito- ja harmonisointipalve luissa on jatkettu 
alkuvuonna alkaneita rekrytointeja. Kasvaneen kysyn nän myötä yksikkö 
palkkaa lisää työntekijöitä myös loppuvuoden aikana . 
 
Suurista yksittäisistä projekteista Ruukin (Rautaru ukki Oyj) kanssa 
käynnistettiin nimiketietojen harmonisointiprojekti . Harmonisointi on 
jatkoa huhtikuussa aloitetulle Raahen tuotantolaito ksen 
kunnossapitojärjestelmätoimitukselle. 
 
Solteqin kunnossapitohankkeet Venäjällä etenivät su unnitelmien mukaan. 
Yhtiö käynnisti yhden uuden kunnossapitoprojektin j a jatkaa 
kunnossapitoliiketoiminnan laajentamista Pietarin a lueelle loppuvuoden 
aikana. 
 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Liikevaihto kasvoi 16,8% edellisvuoteen verrattuna ja oli 19.382 
tuhatta euroa (16.592 tuhatta euroa). 
 
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuk sista. 
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta  on alle viisi 
prosenttiyksikköä. 
 
Raportoidut tuloverot ovat positiiviset johtuen pää osin konsernin 
sisäisistä rakennejärjestelyistä. Vuonna 2005 synty nyt verotuksessa 
vahvistettu purkutappio 3.559 tuhatta euroa on kirj attu ja kirjataan 
laskennallisen verovelan muutoksena tulokseen tilik ausina 2006–2007. 
Vuoden 2007 raportoitavia veroja pienentää vielä vi imeisellä 
vuosineljänneksellä 77 tuhannen euron suuruinen las kennallinen erä. 
 
Katsauskauden liiketulos oli 758 tuhatta euroa (-51 9 tuhatta euroa), 
tulos ennen veroja oli 630 tuhatta euroa (-453 tuha tta euroa) ja 
katsauskauden voitto 719 tuhatta euroa (0 tuhatta e uroa). 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 20.101 tuhatta euroa (17.435 tuhatta euroa). 
Likvidit varat olivat 108 tuhatta euroa (315 tuhatt a euroa). 
 
Yhtiön korolliset velat olivat 6.996 tuhatta euroa (4.161 tuhatta 
euroa) 
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Yhtiön omavaraisuusaste oli 46,0 prosenttia (53,3%) . 
 
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 1.702 tuhat ta euroa (4.509 
tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuvat pääo sin katsauskauden 
aikana toteutetusta yrityskaupasta. 
 
Yrityskaupat 
 
Solteq ilmoitti 13.3.2007 ostavansa perustietojen h armonisoinnin 
globaaleihin projekteihin ja ylläpitopalveluihin er ikoistuneen 
Fulmentum Oy:n koko osakekannan. Yhtiö on yhdistelt y konserniin 
1.5.2007 alkaen. 
 
Peruskauppahinta oli 1.500 tuhatta euroa ja se on k auppasopimuksen 
mukaisesti maksettu käteisellä. Lisäkauppahinta on maksimissaan 1.400 
tuhatta euroa ja se muodostuu Fulmentumin hankintah etkellä käynnissä 
olleiden ja tulevien projektien tuottaman mahdollis en taloudellisen 
lisäarvon perusteella seuraavan kolmen vuoden aikan a. 
 
Fulmentumin yhdistelyhetken oman pääoman ylittävä o suus kauppahinnasta, 
summaltaan 1.422 tuhatta euroa, on kohdistettu kons erniliikearvoksi. 
Konserniliikearvo muodostuu tulonodotuksista, jotka  liittyvät 
asiakaskunnan ristiin hyödyntämiseen, osaavaan henk ilöstöön sekä 
tuoteosaamisen täydentymiseen. 
 
Muutokset konsernirakenteessa 
 
Yhtiö on katsauskaudella käynnistänyt toimenpiteet täysin omistamiensa 
liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden sulautt amiseksi emoyhtiöön. 
Artekus Oy:n sulautuminen toteutui 1.10.2007. Fulme ntum Oy:n ja 
Tampereen Systeemitiimi Oy:n arvioitu sulautumisaja nkohta on 
31.12.2007. 
 
Tuotekehitys 
 
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin hen kilöstökuluja. 
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana  on toimia 
yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wi ncor-Nixdorfin ja 
Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resursseja an ja 
jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisä arvotuotteiden ja 
asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämis een. 
 
Tilikauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti ak tivoitu 
tuotekehityskuluja yhteensä 95 tuhatta euroa (331 t uhatta euroa). 
Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi 
esitetty vuosikuluina. Tuotekehityshankkeista kaksi  on saatettu 
päätökseen edellisen tilikauden aikana ja taseeseen  merkittyjen 
tuotekehityskustannusten suunnitelman mukaiset pois tot on käynnistetty. 
Kaksi hanketta on vielä käynnissä ja poistot aloite taan hankkeiden 
kaupallisen käyttöönoton myötä. 
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HENKILÖSTÖ 
 
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 25 7 vakinaisessa 
työsuhteessa olevaa henkilöä (242 henkilöä). Henkil östön määrä 
katsauskaudella oli keskimäärin 243 henkilöä (243 h enkilöä). 
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui ni in, että kaupan 
liiketoimintojen palveluksessa oli 116 henkilöä, te ollisuuden ja 
palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 101 henki löä ja yhteisten 
toimintojen palveluksessa 40 henkilöä. 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitu sjohtaja sekä 
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2006 jälkeen. 
 
 
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2007 oli 1.000.498,41  euroa ja osakkeiden 
lukumäärä on 12.044.229. Osake on nimellisarvoton. 
 
Vaihto ja kurssi 
 
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Hel singin Pörssissä oli 
1,9 miljoonaa osaketta (2,7 milj. osaketta) ja 3,0 miljoonaa euroa (5,2 
milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus ol i 1,84 euroa ja alin 
1,28 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi o li 1,54 euroa ja 
päätöskurssi 1,60 euroa. Yhtiön osakekannan markkin a-arvo katsauskauden 
lopussa oli 19,3 miljoonaa euroa (16,7 milj. euroa) . 
 
Omistus 
 
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2. 258 
osakkeenomistajaa (2.603 osakkeenomistajaa). Solteq in 10 suurinta 
osakkeenomistajaa omistivat 7.441 tuhatta osaketta eli heidän 
hallussaan on 61,8 prosenttia yhtiön osake- ja ääni määrästä. Solteq 
Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 4.862 tuhatta osaketta, 
mikä oli 40,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärä stä. 
 
Katsauskauden aikana tehtiin yksi omistukseen liitt yvä liputusilmoitus, 
kun Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus yli tti 28.5.2007 
arvopaperimarkkinalain mukaisen 5 prosentin rajan. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2007 vahv isti vuoden 2006 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä  toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti  valtuuttaa 
hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai varo jen jakamisesta 
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sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molem mista yhdessä siten, 
että ne yhdessä voivat olla enintään 0,10 euroa osa kkeelta. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen al kuun saakka. 
 
Yhtiökokous päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouk sessa 9.9.2005 
muodostetusta yhtiökokouksen hallinnoimasta vapaan oman pääoman 
rahastosta siirretään 5.962.338,50 euroa sijoitetun  vapaan oman pääoman 
rahastoon. Sijoitetun vapaan oman rahasto on uuden osakeyhtiölain 
mukainen rahasto, jota voidaan käyttää muun muassa osingonjakoon tai 
muuhun varojen jakamiseen. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma korotet aan 993.654,69 
eurosta yhteen miljoonaan (1.000.000) euroon siirtä mällä osakepääomaan 
korotusta vastaava määrä varoja sijoitetun vapaan o man pääoman 
rahastosta. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön  omien osakkeiden 
hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien o sakkeiden 
kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen  prosenttia kaikkien 
osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai  muiden 
liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja to teuttamiseksi tai 
käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmä ä tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osa kkeita voidaan 
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten s uhteessa. Ne tulee 
hankkia julkisessa kaupankäynnissä ja kulloinkin vo imassa olevaan 
markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaat a omaa pääomaa. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö kokoukseen saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan tai luov uttamaan enintään 
3.000.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Ne voidaan a ntaa tai luovuttaa 
yrityskauppojen ja muiden vastaavien järjestelyiden  rahoittamiseksi ja 
niiden ehtojen toteuttamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi tai 
osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseksi. Valtuutus sisältää o ikeuden poiketa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihe n on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää halli tukselle oikeuden 
määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteiden edell yttämistä muista 
seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Val tuutus on voimassa 
viisi vuotta päätöksen tekemisestä lukien. 
 
Yhtiökokous päätti, että ylikurssirahastossa yhtiök okousajankohtana 
olevat varat 2.164.197,45 euroa siirretään sijoitet un vapaan oman 
pääoman rahastoon. 

 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Hallit uksen jäseninä 
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokini va, Ali Saadetdin ja 
Jukka Sonninen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitu s valitsi 
puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin. 
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Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisen a 
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT. 
 
PÄÄOMAN PALAUTUS JA YLIKURSSIRAHASTON PURKU 
 
Hallitus päätti 7.8.2007 kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 
valtuutuksen perusteella jakaa pääoman palautusta 0 ,10 euroa osakkeelta 
eli koko valtuutuksen määrän. Palautuksen irtoamisp äivä oli 14.8.2007, 
täsmäytyspäivä 16.8.2007 ja maksupäivä 23.8.2007. 
 
Yhtiö on saanut Kaupparekisteriviranomaiselta 5.9.2 007 päivätyn 
ilmoituksen, jonka mukaan varsinaisen yhtiökokoukse n päättämä 
2.164.197,45 euron suuruinen siirto ylikurssirahast osta vapaaseen omaan 
pääomaan saadaan toteuttaa. Uuden osakeyhtiölain mu kaan 
ylikurssirahaston alentamisesta ei tehdä erillistä merkintää 
kaupparekisteriin. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen ei ole uusia merkittäviä tapa htumia. 
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit l iittyvät 
liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoituksee n ja hinnoitteluun, 
kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallit a laajoja sopimus- 
ja toimituskokonaisuuksia. 
 
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä  ja 
epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja 
johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä s isäistä 
tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa. 
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
 
Tähän mennessä on yhtiön liikevaihdon kasvun koko v uoden osalta 
arvioitu olevan yli 20 prosenttia ja tuloksen paran evan merkittävästi. 
 
Liikevaihdon osalta näkymä on ennallaan. Yhtiö täsm entää aikaisempaa 
tulosennustettaan ja arvioi nyt koko vuoden liikevo iton asettuvan 1,5 
miljoonan euron tasolle. 
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO   

      

KONSERNITULOSLASKELMA   

(TEUR)      

 1.7.-  1.7.-  1.1.-  1.1.-  1.1.-  

 30.9.2007  30.9.2006  30.9.2007  30.9.2006  31.12.2006  

      

      

LIIKEVAIHTO 5 857  4 652  19 382  16 592  23 166  

      

Liiketoiminnan      

muut tuotot 10  1 65 22 42 

      

Materiaalit      

ja palvelut -1 426  -1 106  -4 099  -3 708  -5 378  

      

Henkilöstökulut -2 907  -2 610  -10 341  -9 273  -12 831  

      

Poistot -179  -169  -566  -502  -698  

      

Liiketoiminnan      

muut kulut -1 052  -1 464  -3 683  -3 650  -4 799  

      

LIIKETULOS 303  -696  758  -519  -498  

      

Rahoitustuotot      

ja -kulut -58  -33  -128  66 19 

      

VOITTO (TAPPIO)  
ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 
JA VEROJA 245  -729  630  -453  -479  

      

Tuloverot 29  536  89 453  602  

       
TILIKAUDEN VOITTO 
(TAPPIO) 274  -193  719  0 123  

      

Tulos/osake,      

e(laimentamaton) 0,02  -0,02  0,06  0,00  0,01  

Tulos/osake,      

e(laimennettu) 0,02  -0,02  0,06  0,00  0,01  
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KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2007  30.9.2006  31.12.2006    

      

VARAT      

      

PITKÄAIKAISET VARAT      

      

Aineettomat hyödykkeet      

   Aineettomat oikeudet 2 091  2 137  2 140    

   Liikearvot 8 086  5 394  6 600    

      

Aineelliset hyödykkeet 2 784  3 128  3 019    

      

Sijoitukset      

   Muut osakkeet      

   ja osuudet 117  89 81   

   Muut pitkä-      

   aikaiset saamiset 0  140  0   

      

Laskennalliset      

verosaamiset 801  554  663    

      

Pitkäaikaiset      

varat yhteensä 13 879  11 442  12 503    

      

LYHYTAIKAISET VARAT      

      

Lyhytaikaiset saamiset 6 114  5 472  5 619    

      

Rahoitusarvopaperit 0  206  1 579    

      

Rahat ja pankkisaamiset 108  315  646    

      

Lyhytaikaiset      

varat yhteensä 6 222  5 993  7 844    

      

VARAT YHTEENSÄ 20 101  17 435  20 347    
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OMA PÄÄOMA JA VELAT      

      

OMA PÄÄOMA      

   Osakepääoma 1 001  994  994    

   Osakeanti 3  0 0   

   Ylikurssirahasto 4  2 164  2 164    

   Oman pääoman rahasto 0  5 962  5 962    

   Sijoitetun vapaan oman      

   pääoman rahasto 7 213  0 298    

   Edellisten      

   tilikausien      

   voitto/tappio 302  172  173    

   Tilikauden      

   voitto/tappio 719  0 123    

      

Oma pääoma yhteensä 9 242  9 292  9 714    

      

VELAT      

      

Pitkäaikaiset velat 163  163  163    

      

Lyhytaikaiset velat 10 696  7 980  10 470    

      

Velat yhteensä 10 859  8 143  10 633    

      

OMA PÄÄOMA      

JA VELAT YHTEENSÄ 20 101  17 435  20 347    

      

      

      



Solteq Oyj  Pörssitiedote 24.10.2007 klo 9.00  13/1 7   
_______________________________________________________________________ 

 
 

TUNNUSLUVUT  1-09/2007   1-09/2006   1-12/2006    

      

Liikevaihto MEUR 19,38  16,59  23,17    

Liikevaihdon muutos 16,81 %  7,01 %  7,41 %    

Liiketulos MEUR 0,76  -0,52  -0,50    

% liikevaihdosta 3,91 %  -3,13 %  -2,15 %    

Tulos ennen      

veroja MEUR 0,63  -0,45  -0,48    

% liikevaihdosta 3,25 %  -2,73 %  -2,07 %    

Omavaraisuusaste, % 45,98  53,29  47,74    

Nettovelkaantumis-      

aste, % 74,53 %  39,18 %  15,78 %    

Bruttoinvestoinnit       

käyttö-      

omaisuuteen MEUR 1,70  4,51  7,68    

Oman pääoman      

tuotto, % 10,38 %  0,01 %  1,20 %    

Sijoitetun      

pääoman tuotto, % 6,95 %  -3,61 %  -2,44 %    

Henkilöstö      

kauden lopussa 257  242  234    

Henkilöstö      

keskimäärin 243  243  240    

      

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   

      

Tulos/osake, e 0,06  0,00  0,01    

Tulos/osake,       

e(laimennettu) 0,06  0,00  0,01    

Oma pääoma/osake, e 0,77  0,79  0,81    

      

      

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)  

 4Q/05  1Q/06  2Q/06  3Q/06   

Liikevaihto 6,06  5,78  6,16  4,65   

Liiketulos 0,46  0,22  -0,04  -0,70   

Tulos ennen veroja 0,46  0,35  -0,07  -0,73   

      

 4Q/06  1Q/07  2Q/07  3Q/07   

Liikevaihto 6,58  6,38  7,14  5,86   

Liiketulos 0,02  0,13  0,33  0,30   

Tulos ennen veroja -0,03  0,10  0,29  0,24   
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RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)   

  1-09/2007   1-09/2006   1-12/2006    

      

Liiketoiminnan      

rahavirta -0,66  -0,14  0,25    

Investointien      

rahavirta -3,38  0,07  1,86    

Rahoituksen rahavirta       

   Maksullinen      

   osakeanti 0,01  0,02  0,02    

   Pääoman palautus -1,20  -3,54  -3,54    

   Lainojen nosto 3,24  3,67  3,27    

Rahoituksen      

rahavirta yhteensä 2,04  0,15  -0,24    

       

Rahavarojen muutos -2,00  0,08  1,87    

      

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (MEUR)   

  1-09/2007   1-09/2006   1-12/2006    

Jatkuvat toiminnot,      

konserni yhteensä 1 702  4 509  7 680    

      

      

VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2007  30.9.2006  31.12.2006    

      

Toimitustakaukset 0,05  0,00  0,05    

Leasing yms. vastuut 0,77  0,95  0,71    

Toimitilojen      

nimellisvuokravastuut  3,09  3,38  3,42    
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (TEUR)    

        

A=Osakepääoma         

B=Osakeanti        

C=Ylikurssirahasto      

D=Oman pääoman rahasto    
E=Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto      

F=Voittovarat        

G=Yhteensä        

        

 A  B C D E F G 

         

OMA PÄÄOMA        

1.1.2006 908  0 234  9 500  0 167  10 809  

        

Myönnetyt        

optiot      5 5 

Tilikauden        

voitto      0 0 

        

Kokonaisvoitot        

ja -tappiot      0 0 

        

Uusmerkintä 2       2 

Suunnattu anti 84       84 

Emissiovoitto   1 930     1 930  

Pääoman palautus    -3 538    -3 538  

        

OMA PÄÄOMA         

30.9.2006 994  0 2 164  5 962  0 172  9 292  

        

OMA PÄÄOMA         

1.1.2007 994  0 2 164  5 962  298  296  9 714  

        

Myönnetyt optiot      5 5 
Tilikauden 
voitto      719  719  

        
Kokonaisvoitot ja -
tappiot     719  719  

        

Uusmerkintä 1  3 4    8 

Siirrot         
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rahastojen 
välillä 6  -2 164  -5 962  8 120   0 

Pääoman palautus     -1 204   -1 204  

        

OMA PÄÄOMA        

30.9.2007 1 001  3 4 0 7 214  1 020  9 242  

        
Katsauskauden veroina on esitetty tulosta vastaavat  
verot.   

        

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.   

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET    

        

        

Oman pääoman tuotto prosentteina:    

 tilikauden tulos     

 ---------------------------------------- x 100 

 taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)  

        

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:   

 tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +  

 rahoituskulut      

 ---------------------------------------- x 100 

 taseen loppusumma - korottomat velat   

 (keskim. kauden aikana)    

        

Omavaraisuusaste prosentteina:     

 oma pääoma      

 ----------------------------------  x 100 

 taseen loppusumma - saadut ennakot   

        

Nettovelkaantumisaste:      

 korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja  

 rahoitusarvopaperit     

 ------------------------------------------- X 100 

 oma pääoma      

        

Laimennettu osakekohtainen tulos:    

 tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus   

 ----------------------------------------------- 

 osakkeiden kappalemäärä keskim lisättynä vuoden 

 lopun optioiden määrällä    
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Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoj a 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 200 6. 
 
 
Taloudellinen raportointi 
 
Solteq Oyj julkaisee vuoden 2007 tilinpäätöstiedott een 30.1.2008. 
 
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoi tteesta 
www.solteq.com. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Toimitusjohtaja Hannu Ahola  
Puhelin 020 1444 211 tai 040 8444 211 
Sähköposti hannu.ahola@solteq.com 
 
Talousjohtaja Antti Kärkkäinen 
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393 
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com 
 
Jakelu: 
 
Helsingin pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 

Osakekohtainen tulos:      

 tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus   

 ------------------------------------   

 osakkeiden kappalemäärä keskimäärin   

        

Osakekohtainen oma pääoma:     

 taseen oma pääoma     

 -----------------------    

 osakkeiden kappalemäärä    


