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SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008 
 
 
- Liikevaihto kasvoi 8,8 % ja oli 30,4 miljoonaa eu roa (27,9 miljoonaa 
euroa) 
- Liiketulos kasvoi 0,2 miljoonaa euroa ja oli 1,5 miljoonaa euroa (1,3 
miljoonaa euroa 
- Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,09 euroa) 
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona 
jaetaan 0,04 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta k ohden. 
- Hallitus ottaa kantaa vuoden 2009 taloudellisiin tavoitteisiin 
helmikuun kokouksessaan. 
 
 
 

AVAINLUVUT    

    

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:  

    

% 1-12/08  1-12/07   

    

Palvelut 61  63  

Lisenssit 26  24  

Laitemyynti 13  13  

    

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:  

    

Me 1-12/08  1-12/07  Muutos  

    

Kauppa 19,8  18,5  +1,3  

Teollisuus ja palvelut 10,6  9,4  +1,2  

Yhteensä 30,4  27,9  +2,5  

    

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:  

    

Me 1-12/08  1-12/07  Muutos  

    

Kauppa 1,6  1,0  +0,6  

Teollisuus ja palvelut -0,1  0,3  -0,4  

Yhteensä 1,5  1,3  +0,2  
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Toimitusjohtaja Hannu Ahola: 
 
”Vuoden 2008 loppua kohti lisääntyneestä yleisestä taloudellisesta 
epävarmuudesta huolimatta saavutimme koko vuoden os alta aikaisemmin 
ennakoimamme liikevaihto- ja liiketulostason, joiss a kummassakin oli 
parannusta edelliseen vuoteen. Myös uusmyynti jatku i monilla 
sektoreilla hyvänä, mikä tuo työkuormaa myös alkuvu oteen 2009. 
Toisaalta on kuitenkin selkeästi näköpiirissä, että  toiminnassamme on 
osa-alueita, joilla työt tulevat vuonna 2009 selkeä sti vähenemään. 
Niinpä jouduimme suotuisan tuloskehityksen turvaami seksi käynnistämään 
tämän vuoden alussa YT-neuvottelut. 
 
Vaikka joillakin osa-alueilla karsintaa on pakko te hdä, on tällaisena 
aikana kuitenkin entistä tärkeämpää, että asiakaspa lvelumme, 
prosessiemme ja tuotteidemme kehittämiseksi tehtävi ä toimenpiteitä 
lisätään entisestään kannattavuuskehitystä kuitenka an vaarantamatta. 
Tämä on ainoa tapa varmistaa yhtiömme pitkän aikavä lin kilpailukyky ja 
menestys.”  
 
 
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. 
 
Solteqin toiminta on jaettu sisäisesti viiteen eri yksikköön. Tulosta 
seurataan kahden liiketoimintasegmentin kautta. Kau pan segmenttiin 
kuuluvat Kaupan ja Autokaupan yksiköt. Teollisuus j a palvelut -
segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja Tiedonhallintay ksiköt. 
Sovelluspalvelut on yrityksen sisäinen palveluyksik kö. OOO Solteq 
Russia toimii itsenäisenä tytäryhtiönään, joka palv elee Venäjällä 
toimivaa asiakaskuntaa emoyhtiön organisaation tuel la. 
 
 
KAUPPA 
 
Toimintaympäristö – Kauppa 
 
Vuoden 2008  viimeinen neljännes oli kaupan toimialalla kaksijak oinen. 
Joulumyynti vastasi Suomen Kaupan Liiton mukaan suu rin piirtein vuoden 
2007 tasoa. Vielä marraskuussa ennakoitu 2-3 prosen tin kasvu jäi 
kuitenkin toteutumatta. Suhdannenäkymien sumentuess a moni kaupan alan 
yritys on aloittanut yt-neuvottelut, asettanut inve stointikieltoja tai 
käynnistänyt muita kannattavuuden parantumiseen täh tääviä 
toimenpiteitä.  
 
Kaupan IT-ratkaisukysynnälle suhdannetilanne on sek ä haaste että 
mahdollisuus. Vuoden viimeisellä neljänneksellä oli  nähtävissä, että 
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päätöksentekoa vanhojen järjestelmän uusimisesta si irretään seuraavalle 
tilikaudelle. Samanaikaisesti erilaiset toiminnan t ehokkuutta 
parantavat järjestelmät, kuten varastonarvon ja ost ojen 
optimointijärjestelmien kysyntä jatkaa kasvuaan. So lteq on laajan 
ratkaisuportfolionsa ja kumppaniverkostonsa ansiois ta asemoitunut 
tukevasti nykyiseen markkinatilanteeseen, joka suos ii 
kokonaisratkaisujen tarjoajia.  
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä markkinoilla oli nähtävissä trendi, 
jossa asiakkaat hakevat syvempää kumppanuutta. Tavo itteena on löytää 
kehityskohteita, joilla loppuasiakkaille tarjottava a palvelua voidaan 
parantaa ja siten vahvistaa asiakassuhdetta. Solteq in kannalta tämä 
kehitys on ollut positiivista, sillä yhtiö on vahvi mmillaan syvälle 
asiakkaan liiketoimintaprosesseihin menevissä proje kteissa.  
 
Talousnäkymien sumentumisella on vaikutusta myös ka upan toimialan 
kilpailuasetelmaan. Kustannuksia karsivien kansainv älisten 
kilpailijoiden ensimmäiset leikkaukset kohdistuvat usein pienemmille 
markkinoille. Tämä luo paikallisille toimijoille ma hdollisuuksia 
vahvistaa asemiaan kilpailukentässä.    
 
 
Toimintaympäristö - Autokauppa 
 
Katsauskaudella Autokaupan yksikön toimintaympärist ön merkittävin 
muutos oli hallituksen esitys autoveron uudistukses ta, johon autokaupat 
ryhtyivät valmistautumaan. Autojen verotus muuttuu siten, että autojen 
autoveron osuudesta kannettavasta arvonlisäverotuks esta (ELV) luovutaan 
ja vastaavasti autovero nousee. Muutoksella ei ole vaikutusta autojen 
vähittäismyyntihintoihin, mutta autokauppojen järje stelmiin uudistus 
aiheuttaa muutostarpeita. Muutokset vaikuttavat eri  järjestelmiin ja 
niiden välisiin liityntärajapintoihin. Muutostyöt t yöllistävät alan IT-
palveluyrityksiä varsinkin vuoden 2009 ensimmäisell ä puoliskolla.  
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä autokauppojen näk ymät ovat edelleen 
heikentyneet. Kun vuonna 2008 tehtiin noin 140 000 henkilöautojen 
ensirekisteröintiä, vaihtelevat vuoden 2009 myyntie nnusteet 90 000 – 
100 000 ensirekisteröinnin välillä. Mikäli ensireki steröinneissä 
koetaan ennustetun kaltainen pudotus, on todennäköi stä, että 
autokauppojen kyky tehdä uusia mittavia tietojärjes telmäuudistuksia on 
hyvin rajoitettu.     
 
Uusinvestointien sijaan autokaupat panostavat jatku vasti käytössä 
olevien järjestelmien kehitykseen. Autokaupan toimi alan tietotekniikan 
kysyntä kohdistuu erilaisiin palveluihin ja lisäarv otuotteisiin, jota 
Solteq ja autoalan eri sidosryhmät tarjoavat. Solte q toteuttaa 
rajapintaliittymiä lisäarvotuotteiden ja autokaupan  olemassa olevien 
järjestelmien välille. 
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Liiketoiminnan kehitys – Kauppa 
 
Kaupan yksikön liiketoiminta kehittyi vuoden 2008 v iimeisellä 
neljänneksellä odotusten mukaisesti ja yksikkö saav utti sille asetetut 
taloudelliset tavoitteet. Sekä kaupan yksikön liike vaihto että 
liiketulos olivat edellisvuotta paremmat. 
 
Solteqin erikoistavarakaupan asiakkaiden kysyntä ko hdistui 
katsauskaudella erityisesti myymäläjärjestelmien la ajennuksiin, 
konsultointiin ja koulutuspalveluihin. Asiakkaiden varautuminen PCI-
standardiin (Payment Card Industry) kasvatti konsul tatiivisten 
palvelujen kysyntää, jonka ennakoidaan jatkuvan vil kkaina vuoden 2009 
aikana.  
 
Tukkukaupassa kysynnän painopiste oli logistiikkake tjua tehostavissa 
ratkaisuissa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuk kukaupan asiakkaat 
panostivat ostojen ja varaston optimointiin. Asiakk aat ovat 
kiinnostuneita säästömahdollisuuksista, joita esime rkiksi varaston 
hyllypaikkojen ja trukkireittien optimoinnilla void aan saada 
aikaiseksi.  
 
Tokmanni-konsernille toteutettiin katsauskaudella i so 
järjestelmäuudistus, joka kattoi konsernin toiminna n- ja 
varastonohjauksen, ostojen optimoinnin ja puheohjat un keräilyn. 
Logistiikkakeskuksen sydän on Solteq Merx -toiminna nohjausjärjestelmä, 
jonka avulla Tokmanni pystyy varmistamaan, että kon sernin yli 130 
myymälässä on oikeaa tavaraa oikeaan aikaan asiakka iden saatavilla. 
Mittava hanke työllistää Kaupan yksikön henkilöstöä  myös vuoden 2009 
aikana.   
 
Marraskuussa 2008 Solteq kertoi Suomen apteekkarili iton omistaman 
Pharmadatan kanssa toteutettavasta yhteistyöstä, jo ka tähtää 
suomalaisten apteekkien toiminnanohjauksen uudistam iseen. Solteqin 
toteuttama uusi pd3-apteekkijärjestelmä koostuu Mic rosoft Dynamics NAV 
-toiminnanohjausjärjestelmästä, Solteq HUB -integra atiotyökalusta sekä 
Solteqin erikoistavarakaupalle toteuttamasta kassaj ärjestelmästä.   
 
Vihannes- ja hedelmätukkukauppa Satotukulle käynnis tettiin uudistus, 
jonka myötä Satotukku saa reaaliaikaisen näkymän er i vihanneserien 
osto- ja myyntihistoriaan. Uudistuksen myötä Satotu kun toimitusketjua 
ohjaa Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjes telmä.   
 
Katsauskaudella saavutettiin palvelutuotannossa ja tuotekehityksessä 
merkittävä kiintopiste, kun Solteqin uusi projektin hallintamenetelmä 
otettiin käyttöön koko laajuudessaan. Lisäksi panos tuksia jatkettiin 
osaamisen sertifiointiin ja omien järjestelmien keh itystyöhön.  
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Liiketoiminnan kehitys - Autokauppa 
 
Autokaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauska udella odotetusti. 
Vuoden viimeiselle neljännekselle asetetut liikevai hto- ja 
tulostavoitteet saavutettiin. Koko vuoden 2008 liik evaihto oli samalla 
tasolla kuin vuonna 2007. Palvelujen kysyntä painot tui asiakkaiden 
olemassa olevien järjestelmien kehitykseen.  
 
Autokaupan yksikön toiminnassa vuoden 2009 alkua le imaa epävarmuus. 
Uusjärjestelmämyynnin osalta markkinatilanne on eri ttäin vaikea. 
Palvelumyynnin odotetaan kehittyvän vakaammin, vaik ka joitain 
leikkauksia sektorilla saatetaankin nähdä.  
 
Haasteellisessa markkinatilanteessa Solteq lisää pa nostuksia omien 
tuotteidensa kehitykseen, jotta tuotevalikoima on e ntistä 
kilpailukykyisempi investointien käynnistyessä uude lleen.   
 
 
TEOLLISUUS JA PALVELUALA 
 
Solteqin Teollisuuden ja palvelualan liiketoimintas egmentti muodostuu 
Teollisuuden ja Tiedonhallinnan liiketoimintayksikö istä. Teollisuuden 
liiketoimintayksikköön on keskitetty toiminnanohjau ksen ja 
kunnossapitojärjestelmien osaaminen. Vuoden 2008 al ussa uutena 
yksikkönä aloittanut Tiedonhallinta tarjoaa tietojä rjestelmien 
perustietojen harmonisointiprojekteja ja perustieto jen 
ylläpitopalveluita sekä tiedonkeruupalveluita. Näit ä toteutetaan sekä 
kotimaassa että kansainvälisten asiakkaiden myötä g lobaalisti. 
Tiedonhallinta-yksikön eriyttämisen tavoitteena on se, että 
harmonisointipalvelut ovat tehokkaasti koko Solteqi n asiakaskunnan 
saatavilla. 
 
 
Toimintaympäristö - Teollisuus 
 
Vuoden 2008 lopussa Solteqin Teollisuus-yksikön mar kkinaympäristöä 
leimasi yleinen epävarmuus. Syyskuussa finanssimark kinoilta alkanut 
levottomuus levisi katsauskaudella suomalaisiin suu riin ja keskisuuriin 
yrityksiin. Solteqin asiakaskunnassa neuvotellaan u seiden tuhansien 
työpaikkojen vähentämisestä. Epävarmuus näkyi katsa uskaudella uusien 
toiminnanohjausjärjestelmähankkeiden lykkääntymisen ä ja kehityksen 
ennakoidaan jatkuvan koko alkaneen vuoden.   
 
Heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta IT-ra tkaisujen kysyntä 
säilyi vakaana energiatoimialalla sekä julkisen sek torin hankinnoissa. 
Solteq arvioi, että näille toimialoilla kysyntätila nne säilyy 
kohtalaisen hyvänä myös vuonna 2009.  
 
Kunnossapidon ja materiaalinhallinnan tietojärjeste lmissä 
kysyntätilanne kuitenkin säilyi hyvällä tasolla myö s vuoden 2008 
viimeisellä neljänneksellä. Kunnossapito- ja 
materiaalinhallintajärjestelmien kehityshankkeilla haetaan 
mittakaavaetuja, kun esimerkiksi isossa konsernissa  eri toimipaikkojen 
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ostot voidaan keskittää. Solteq arvioi, että yritys ten 
säästötoimenpiteet ja tuottavuuden parannusohjelmat  ruokkivat 
kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestel mien kysyntää 
edelleen vuonna 2009.  
 
Venäjän markkinoilla toimivan OOO Solteq Russian to imintaympäristö 
muuttui aiempaa haastavammaksi, kun ulkomaisten yri tysten 
tehdasinvestoinneissa Venäjälle on monessa tapaukse ssa otettu aikalisä. 
Vaikka rahoitusehtojen kiristyminen hidastaa 
tuotantolaitosinvestointeja ja siten siirtää tietoj ärjestelmätarpeita 
tulevaisuuteen, ovat kunnossapitojärjestelmien mark kinat esimerkiksi 
Pietarin alueella edelleen hyvin lupaavat. Vuonna 2 009 Solteq lisää 
myyntipanostuksia alueella.    
 
 
Toimintaympäristö – Tiedonhallinta 
 
Solteqin Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö tarjo aa asiakkaille 
perustietojen harmonisointia ja hallintaa. Harmonis oinnin tavoitteena 
on tietojärjestelmiin tallennetun datan laadun para ntaminen. 
Perustietojen hallinnalla asiakas mahdollistaa tied olla johtamisen 
integroiduissa järjestelmissä. 
 
Harmonisointipalvelujen kysyntä hidastui vuoden vii meisellä 
neljänneksellä merkittävästi. Teollisuusyritysten i nvestointipäätösten 
tekeminen hidastui, mikä näkyy uusien projektien al oituksissa. 
Kuitenkin vuoden viimeisinä päivinä sovittiin kaksi  projektia vuodelle 
2009. Vähittäis- ja tukkukaupan toimialoilla harmon isointiratkaisujen 
myyntihankekanta jatkoi kasvua vuoden viimeisellä n eljänneksellä.  
 
Yritysten tarpeet harmonisointiratkaisuille ovat si irtyneet isoista 
järjestelmäuudistuksista hankkeisiin, joilla pyritä än hakemaan 
nykyjärjestelmiin lisää tehokkuutta sekä kustannuss äästöjä. Suuntaus on 
näkynyt harmonisointiprojektien lukumäärän kasvuna ja keskikoon 
pienentymisenä.    
 
 
Liiketoiminnan kehitys – Teollisuus 
 
Solteqin Teollisuus-yksikön liiketoiminta kehittyi vuoden 2008 paremmin 
kuin vuonna 2007, mutta jäi kuitenkin vuoden alussa  laadituista 
tavoitteista.  
 
Katsauskauden merkittävin uusi hanke oli Helsingin yliopiston kanssa 
sovittu toiminnanohjausjärjestelmätoimitus. Uudistu ksessa Helsingin 
yliopisto vaihtaa henkilöstö- ja taloushallintojärj estelmäkseen SAP:n. 
Mittava uudistus toteutetaan pääosin vuoden 2009 ai kana.   
 
Kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestel mien kysyntä oli 
katsauskaudella vilkasta. Solteq toimittaa metsäyht iö UPM:lle 
kunnossapidon- ja materiaalihallintajärjestelmän Vi ron ja Venäjän 
yksiköille. Projekti on Solteqille merkittävä, sill ä siinä yhdistyvät 
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yhtiön SAP- ja kunnossapitojärjestelmäosaaminen sek ä Venäjän 
markkinatuntemus.   
 
Yhteistyö Rautaruukin kanssa jatkui käynnistämällä materiaalihallinnan 
jatkokehityshankkeita kolmella paikkakunnalla. Toim intojen 
kehittämisellä haetaan ostojen volyymietuja keskitt ämällä yhtiön ostot 
yhteen järjestelmään. Samalla kunnossapitojärjestel miä yhtenäistetään.  
 
Tuotekehityksen kannalta vuoden viimeinen neljännes  oli Solteqille 
tärkeä. Marraskuussa yhtiö julkaisi yhdessä Microso ftin kanssa uuden 
kunnossapidon, materiaalihallinnan sekä operatiivis en 
omaisuudenhallinnan ohjelmistoratkaisun. Microsoft Dynamics AX -
teknologiaan perustuva ohjelmistoratkaisu on tarkoi tettu yrityksille, 
jotka haluavat seurata tarkasti käyttöomaisuusinves tointien 
kustannusvaikutuksia niiden koko elinkaaren ajan. R atkaisun avulla 
organisaatiot saavat tarkan kuvan käyttöomaisuutens a tehokkuudesta ja 
panostustarpeista. 
 
 
Liiketoiminnan kehitys – Tiedonhallinta 
 
Tiedonhallinta-yksikön liiketoiminta hidastui katsa uskaudella edellisen 
neljänneksen tapaan. Koko vuoden tasolla yksikön pr ojektitoiminta jäi 
tavoitteistaan, mutta palveluliiketoiminta saavutti  tavoitteensa. 
 
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit l iittyvät 
liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoituksee n. Nykyisen 
taloudellisen epävarmuuden vaikutusta asiakkaiden p äätöksentekoon ja 
hankkeiden ajoitukseen on erittäin vaikea arvioida luotettavasti.  
 
Haastavassa taloustilanteessa Solteq on uudelleenor ganisoinut myynnin 
resursseja ja siirtänyt lisää henkilöitä myymään yk sikön palveluja. 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä Tiedonhallinta-yk sikköön perustettiin 
erillinen tiimi, joka keskittyy tuottamaan asiakkai lle säästöjä 
asiakkaiden olemassa olevista järjestelmistä. Tiimi  analysoi 
järjestelmän sisältämät tiedot ja laskee asiakkaall e harmonisoinnilla 
saavutettavissa olevat kustannussäästöt. Uusi keihä änkärkitiimi teki 
ensimmäiset kauppansa vuoden lopussa. 
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LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Liikevaihto kasvoi 8,8% edellisvuoteen verrattuna j a oli 30.383 tuhatta 
euroa (edellinen tilikausi 27.926 tuhatta euroa). 
 
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuk sista. 
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta  on alle viisi 
prosenttiyksikköä. 
 
Tilikauden liiketulos oli 1.460 tuhatta euroa (1.30 4 tuhatta euroa), 
tulos ennen veroja oli 1.136 tuhatta euroa (1.090 t uhatta euroa) ja 
tilikauden voitto 867 tuhatta euroa (1.118 tuhatta euroa). 
 
Tilikauden aikaista henkilöstökulujen sopimusperust eista nousua ei 
kyetty vielä tilikauden aikana siirtämään täysimäär äisesti 
asiakasveloituksiin, mistä johtuen liiketulos ei ka svanut liikevaihdon 
kasvua vastaavasti. 
 
Vaikka tilikauden tulos ennen veroja oli vertailuvu oden tasolla, 
tilikauden voitto jäi vertailuvuotta pienemmäksi. T ämä johtuu 
vertailuvuonna esitetyistä, konsernin sisäisistä yr itysjärjestelyistä 
johtuvista positiivisista laskennallisten verojen m uutoksista. 
 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 22.033 tuhatta euroa (22.046 tuhatta euroa). 
Likvidit varat olivat 695 tuhatta euroa (345 tuhatt a euroa). 
 
Yhtiön korolliset velat olivat 6.316 tuhatta euroa (7.052 tuhatta 
euroa). Yhtiön lainakannan kokonaisjärjestelyn johd osta 3.500 tuhatta 
euroa on lainasopimuksen ehtojen mukaisesti siirret ty lyhytaikaisista 
korollisista veloista pitkäaikaisiin korollisiin ve lkoihin. 
 
Yhtiön omavaraisuusaste oli 43,6 prosenttia (44,1%) . 
 
 
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 920 tuhatta eu roa (1.833 tuhatta 
euroa).  
 
Bruttoinvestointeihin sisältyy Fulmentum Oy:n hanki nnasta johtuva 
lisäkauppahinta 200 tuhatta euroa. 
 
 
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 
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asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämis een. 
 
Tilikauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti ak tivoitu 
tuotekehityskuluja yhteensä 587 tuhatta euroa (129 tuhatta euroa). 
Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi 
esitetty vuosikuluina. Aktivoidut kustannukset kohd istuvat kahteen 
tuotekehityshankkeeseen. Suunnitelman mukaiset pois tot aloitetaan 
hankkeiden kaupallisen käyttöönoton myötä. 
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 268 v akinaisessa 
työsuhteessa olevaa henkilöä (259 henkilöä). Henkil östön määrä 
tilikaudella oli keskimäärin 266 henkilöä (252 henk ilöä). Henkilöstön 
määrä tilikauden lopussa jakautui niin, että kaupan  liiketoimintojen 
palveluksessa oli 126 henkilöä, teollisuuden ja pal velujen 
liiketoimintojen palveluksessa 111 henkilöä ja yhte isten toimintojen 
palveluksessa 31 henkilöä. 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitu sjohtaja sekä 
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2007 jälkeen. 
 
 
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET 
 
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2008 oli 1.009.154,1 7 euroa ja 
osakkeiden lukumäärä on 12.148.429. Osake on nimell isarvoton. 
 
Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien  omien osakkeiden 
määrä oli 188.600 kappaletta. Hankittujen osakkeide n määrä vastasi 1,55 
prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja äänimäär ästä. Hankittujen 
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 15.667 e uroa. 
 
 
Vaihto ja kurssi 
 
Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsin gin Pörssissä oli 
1,0 miljoonaa osaketta (2,7 milj. osaketta) ja 1,5 miljoonaa euroa (4,3 
milj. euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1 ,77 euroa ja alin 
1,16 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi o li 1,44 euroa ja 
päätöskurssi 1,16 euroa. Yhtiön osakekannan markkin a-arvo tilikauden 
lopussa oli 14,1 miljoonaa euroa (21,1 milj. euroa) . 
 
 
Omistus 
 
Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 2.003  osakkeenomistajaa 
(2.117 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osa kkeenomistajaa 
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omistivat 8.101 tuhatta osaketta eli heidän halluss aan on 66,7 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oy j:n hallituksen 
jäsenet omistivat yhteensä 5.189 tuhatta osaketta, mikä oli 42,7 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2008 vahv isti vuoden 2007 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä  toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti  jakaa osinkoa 0,06 
euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2. 4.2008 ja osinko 
maksettiin 9.4.2008. 
 
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. 
 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallit uksen jäseninä 
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokini va, Ali Saadetdin ja 
Jukka Sonninen. Uudeksi jäseneksi valittiin Markku Pietilä. 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheen johtajakseen Ali 
Saadetdinin. 
 
Hallituksen jäsenistä Seppo Aalto on ollut syyskaud en estynyt 
hallitustyöskentelystä sairasloman vuoksi. Sairaslo ma jatkuu 
toistaiseksi. 
 
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisen a 
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT. 
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen Solteq Oyj on antanut 5.1.200 9 pörssitiedotteen 
YT-neuvottelujen käynnistämisestä. 
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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  
 
Solteq on osavuosikatsauksessaan 8.8.2007 asettanut  pitkän aikavälin 
tavoitteekseen vuosille 2008-2010 liikevaihdon kasv attamisen 
orgaanisesti keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, mi nkä lisäksi kasvua 
haetaan kohdennetuilla yritysostoilla. Liiketulokse ssa tavoitetasoksi 
on määritelty 10 prosentin tason saavuttaminen yllä  mainitulla 
aikavälillä.  
 
Hallitus ottaa kantaa vuoden 2009 tarkempiin tavoit teisiin helmikuun 
kokouksessaan.  
 
  
HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA 
 
Tilikauden 2008 lopussa konsernin emoyhtiön jakokel poinen oma pääoma on 
9.047.660,34 euroa. 
 
Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiöko koukselle, että 
tilikaudelta 2008 jaetaan osinkoa 0,04 euroa kullek in ulkona olevalle 
osakkeelle (2007: 0,06 euroa/osake) 
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO   

      

KONSERNITULOSLASKELMA   

(TEUR)      

 1.10.-  1.10.-  1.1.-  1.1.-   

 31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008  31.12.2007   

      

      

LIIKEVAIHTO 8 653  8 544  30 383  27 926   

      

Liiketoiminnan      

muut tuotot 3  4 44 69  

      

Materiaalit      

ja palvelut -2 320  -2 299  -7 744  -6 398   

      

Henkilöstökulut -4 211  -4 015  -15 583  -14 356   

      

Poistot -178  -176  -718  -742   

      

Liiketoiminnan      

muut kulut -1 290  -1 512  -4 922  -5 195   

      

LIIKETULOS 657  546  1 460  1 304   

      

Rahoitustuotot      

ja -kulut -83  -86  -324  -214   

      

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  

JA VEROJA 573  460  1 136  1 090   

      

Tuloverot -99  -61  -269  28  

       

TILIKAUDEN VOITTO 

 474  399  867  1 118   

      

Tulos/osake,      

e(laimentamaton) 0,04  0,03  0,07  0,09   

Tulos/osake,      

e(laimennettu) 0,04  0,03  0,07  0,09   
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KONSERNITASE (TEUR) 31.12.2008  31.12.2007    

     

VARAT     

     

PITKÄAIKAISET VARAT     

     

Aineettomat hyödykkeet     

   Aineettomat oikeudet  2 417  2 069    

   Liikearvot 8 286  8 086    

     

Aineelliset hyödykkeet 2 707  2 743    

     

Sijoitukset     

   Muut osakkeet     

   ja osuudet 93  117    

     

Laskennalliset     

verosaamiset 268  661    

     

Pitkäaikaiset     

varat yhteensä 13 771  13 676    

     

LYHYTAIKAISET VARAT     

     

Lyhytaikaiset saamiset 7 567  8 025    

     

Rahat ja pankkisaamiset  695  345    

     

Lyhytaikaiset     

varat yhteensä 8 262  8 370    

     

VARAT YHTEENSÄ 22 033  22 046    
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OMA PÄÄOMA JA VELAT   

   

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 

   Osakepääoma 1 009  1 002  

   Osakeanti 0  64 

   Omat osakkeet -255  0 

   Ylikurssirahasto 75  18 

   Sijoitetun vapaan oman   

   pääoman rahasto 7 213  7 213  

   Edellisten   

   tilikausien   

   voitto 693  304  

   Tilikauden   

   voitto 867  1 118  

   

Oma pääoma yhteensä 9 602  9 719  

   

VELAT   

   

Pitkäaikaiset velat 3 663  163  

   

Lyhytaikaiset velat 8 768  12 164  

   

Velat yhteensä 12 431  12 327  

   

OMA PÄÄOMA   

JA VELAT YHTEENSÄ 22 033  22 046  
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TUNNUSLUVUT (IFRS) 2008  2007  2006  2005  2004  

      

Liikevaihto MEUR 30,4  27,9  23,2  21,6  21,7  

Liikevaihdon muutos 8,8 %  20,6 %  7,4 %  -0,7 %  4,4 %  

Liiketulos MEUR 1,5  1,3  -0,5  1,2  0,9  

% liikevaihdosta 4,8 %  4,7 %  -2,1 %  5,7 %  4,2 %  

Tulos ennen      
veroja MEUR 1,1  1,1  -0,5  1,5  1,4  

% liikevaihdosta 3,7 %  3,9 %  -2,1 %  6,8 %  6,3 %  

Omavaraisuusaste, % 43,6  44,1  47,7  75,2  65,6  

Nettovelkaantumis-      
aste, % 58,5 %  69,0 %  15,8 %  -7,9 %  -34,5 %  

Bruttoinvestoinnit       
käyttö-      
omaisuuteen MEUR 0,9  1,8  7,7  1,3  2,7  

Oman pääoman      
tuotto, % 9,0 %  11,5 %  1,2 %  11,4 %  8,7 %  

Sijoitetun      

pääoman tuotto, % 9,0 %  8,7 %  -2,4 %  13,3 %  12,4 %  

Henkilöstö      

kauden lopussa 268  259  234  187  199  

Henkilöstö      

keskimäärin 266  252  240  193  202  

      

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT   

      

Tulos/osake, e 0,07  0,09  0,01  0,11  0,09  

Tulos/osake,       

e(laimennettu) 0,07  0,09  0,01  0,11  0,09  

Oma pääoma/osake, e 0,80  0,81  0,81  1,00  0,99  
 

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR) 

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

Liikevaihto 6,38  7,14  5,86  8,55  

Liiketulos 0,13  0,33  0,30  0,54  

Tulos ennen veroja 0,10  0,29  0,24  0,45  

     

 1Q/08  2Q/08  3Q/08  4Q/08  

Liikevaihto 6,89  8,55  6,29  8,65  

Liiketulos 0,05  0,37  0,38  0,66  

Tulos ennen veroja -0,02  0,28  0,30  0,58  
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RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)  

  1-12/2008   1-12/2007    

     

Liiketoiminnan     

rahavirta 2,94  -0,46    

Investointien     

rahavirta -0,88  -3,47    

Rahoituksen rahavirta     

   Maksullinen     

   osakeanti 0,00  0,08    

   Osingonjako -0,73  0,00    

   Pääoman palautus 0,00  -1,20    

   Omat osakkeet -0,26  0,00    

   Lainojen nosto/maksu -0,72  3,29    

Rahoituksen     

rahavirta yhteensä -1,71  2,17    

      

Rahavarojen muutos 0,35  -1,76    

     

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)  

  1-12/2008   1-12/2007    

Jatkuvat toiminnot,     

konserni yhteensä 920  1 833    

     

     

VASTUUERITTELY (MEUR) 31.12.2008  31.12.2007    

     

Yrityskiinnitykset 1,18  1,18    

Toimitustakaukset 0,05  0,05    

Leasing yms. vastuut 0,59  0,56    

Toimitilojen     

nimellisvuokravastuut 2,48  2,93    

     

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia va stuita. 
 

OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2008   

     

  Omistajien    Osakkeita ja ääniä 

  määrä  % kpl  

Yritykset  88 18,9 %  2 295 870  

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7  0,7 %  89 918  

Julkisyhteisöt  1 0,1 %  11 300  

Kotitaloudet  1 896  80,2 %  9 741 480  
Voittoa tavoittelemattomat 
yhteisöt 5 0,0 %  3 971  
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Ulkomaat  6 0,0 %  5 890  

Kaikki yhteensä  2 003  100,0 %  12 148 429  

joista hallintarekisteröityjä 4  0,7 %  84 026  

     

     

OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2008   

     

  Omistajien    Osakkeita ja ääniä 

Osakkeiden määrä  määrä  % kpl  

1 - 100  353  0,2 %  28 059  

101 - 1 000  1 109  4,4 %  537 952  

1 001 - 10 000  459  11,8 %  1 439 213  

10 001 - 100 000  71 16,0 %  1 938 866  

100 001 - 1 000 000  8 14,4 %  1 743 920  

1 000 000 -  3 53,2 %  6 460 419  

Yhteensä  2 003  100,0 %  12 148 429  

joista hallintarekisteröityjä 4  0,7 %  84 026  
 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2008  

    

    Osakkeita ja ääniä 

  kpl  % 

1.  Saadetdin Ali  3 481 383  28,7 %  

2.  Aalto Seppo  1 662 206  13,7 %  

3.  Profiz Business Solution Oyj 1 316 830  10,8 %  

4.  TP-Yhtiöt Oy  513 380  4,2 %  

5.  Roininen Matti  331 300  2,7 %  

6.  Hakamäki Jorma  228 430  1,9 %  

7.  Solteq Oyj  188 600  1,6 %  

8.  Saadetdin Katiye  156 600  1,3 %  

9.  Kiiveri Jouko  118 280  1,0 %  

10. Halmet Jarmo  104 100  0,9 %  

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 8 101 109  66,7 %  

Hallintarekisteröidyt yhteensä 84 026  0,7 %  

Muut  3 963 294  32,6 %  

Yhteensä  12 148 429  100,0 %  
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (TEUR) 

     

A=Osakepääoma     

B=Osakeanti     

C=Omat osakkeet     

D=Ylikurssirahasto   

E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   

F=Oman pääoman rahasto     

G=Voittovarat     

H=Yhteensä     
 

 A B C D E F G H 

         

OMA PÄÄOMA 1.1.2007 994  0 0 2 164  298  5 962  296  9 714  

         

Myönnetyt optiot       7  7 

Tilikauden voitto       1 118  1 118  

         

Kokonaisvoitot ja -tappiot      1 118  1 118  

         

Uusmerkintä 2  64  18    84 
Siirrot rahastojen 
välillä 6    -2 164  8 120  -5 962   0 

Pääoman palautus     -1 204    -1 204  

         

OMA PÄÄOMA 31.12.2007 1 002  64 0 18 7 213  0 1 422  9 719  

         

         

OMA PÄÄOMA 1.1.2008 1 002  64 0 18 7 213  0 1 422  9 719  

         

Tilikauden voitto       867  867  

         

Kokonaisvoitot ja -tappiot      867  867  

         

Uusmerkintä 7  -64   57    0 

Omien osakkeiden hankinta  -255      -255  

Osingonjakopäätös       -728  -728  

         

OMA PÄÄOMA 31.12.2008 1 009  0 -255  75 7 213  0 1 560  9 602  

 

Tilikauden veroina on esitetty tulosta vastaavat ve rot. 
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET     

      

      

Omavaraisuusaste prosentteina:     

 oma pääoma     

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

 taseen loppusumma - saadut ennakot   

      

Nettovelkaantumisaste:      

 korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja  

 rahoitusarvopaperit    

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

 oma pääoma     

      

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)    

      

Osakekohtainen tulos:      

 tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus   

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

 osakkeiden kappalemäärä keskimäärin   

      

Laimennettu osakekohtainen tulos:     

 tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus   

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

 osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden 

 lopun optioiden määrällä    

      

Osakekohtainen oma pääoma:     

 taseen oma pääoma    

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

 osakkeiden kappalemäärä    
 
 
 



Solteq Oyj  Pörssitiedote 28.1.2009 klo 9.00  20/20    
_______________________________________________________________________ 

 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standard in mukaisesti. 
Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu sa moja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 200 7. 
 
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arv iot perustuvat 
johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. 
Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi jo htuen muutoksista 
taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä  muutoksista laissa 
ja säännöksissä.  
 
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu. 
 
 
Taloudellinen raportointi 
 
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 20 09 on seuraava: 

-  osavuosikatsaus 1-3/2009 keskiviikkona 22.4.2009 
-  osavuosikatsaus 1-6/2009 keskiviikkona 12.8.2009 
-  osavuosikatsaus 1-9/2009 keskiviikkona 21.10.2009 

 
Vuosikertomus 2008 julkaistaan maaliskuussa 2009. 
  
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi  perjantaina 
27.maaliskuuta 2009. 
 
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: 
 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 


