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Yleistä 
 
Katsauskausi oli yhtiön tilikauden ensimmäinen ja toinen neljännes (1.1.2003 – 30.6.2003). A Company 
Finland Oyj (myös Yhtiö tai A Company) jatkoi katsauskaudella toimintaansa monialayhtiönä, jonka 
liiketoiminta perustuu suoriin osakkuuksiin kannattavissa, nopeasti kasvavissa suomalaisissa liike-
toimintayhtiöissä. 
 
Katsauskaudella A Company hankki ensimmäisen kerran osake-enemmistön toisessa yhtiössä, kun 
toukokuussa 2003 sovittiin Ruukki Group Oy:n osake-enemmistön siirtymisestä yhtiölle osakevaihdolla. 
Lisäksi kesäkuussa 2003 A Company hankki osakevaihdolla Jussin Kodit Oy:n osakekannan. Kesäkuussa 
2003 A Company luopui 33,5 %:n omistuksestaan Viestintäosakeyhtiö Wysiwygissä. 
 
Ruukki Group Oy:n osake-enemmistön vaihdossa laskettiin liikkeelle uusia osakkeita määrä, joka 
karkeasti yli kaksinkertaistaa A Companyn ulkonaolevan osakemäärän. Samassa yhteydessä A Companyn 
johdossa toteutettiin merkittäviä muutoksia ja yhtiön kotipaikka siirtyi Helsingistä Oulunsaloon. 
 
 
Katsauskauden tulos 
 
A Company muutti tilikauttaan vuoden 2002 aikana siten, että edellinen tilikausi oli 14 kuukauden 
mittainen ajanjaksolla 1.11.2001-31.12.2002. Tilikauden muutoksen johdosta yhtiö ei ole laatinut 
osavuosikatsausta 30.6.2002. Tämän vuoksi teksti- ja taulukko-osan vertailutietona on esitetty osavuosi-
katsauksen 31.7.2002 tiedot (9 kk). 
 
Ennen touko-kesäkuussa 2003 tapahtuneita yritysostoja A Company ei muodostanut osakeyhtiölaissa 
tarkoitettua konsernia. Kun Ruukki Group Oy:n ja Jussin Kodit Oy:n osake-enemmistöjen kaupat 
hyväksyttiin A Companyn varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.6.2003, muodostaa A Company tarkastelu-
jakson päättymispäivästä ja käytännössä 1.7.2003 alkaen osakeyhtiölaissa tarkoitetun konsernin. Tässä 
osavuosikatsauksessa esitettävän taulukon luvut sisältävät siksi vain emoyhtiö A Companyn oman 
tuloslaskelman ja taseen luvut.  
 
Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla 1,04 Me (1,05 Me). 
 
Yhtiön tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,18 M€ (0,84 M€). Tappio syntyi tavanomaisista 
liiketoiminnan kuluista. 
 
Osakekohtainen tulos oli – 0,00082€/osake (-0,004€) ja osakekohtainen oma pääoma oli 0,021 €/osake 
(0,03€). Omavaraisuusaste oli 81,6 % (91,3 %). Laskelmien perusteena on tällöin yhtiön oma pääoma per 
30.6.2003 (4,63 M€) ja osakelukumäärä (218.315.471) ilman yhtiökokouksen 30.6.2003 päättämää 
kolmea osakeantia. Mikäli yhtiökokouksen 30.6.2003 päättämät kolme yhteismäärältään 6.219.290,95 
euron osakepääoman korotusta otettaisiin tässä emoyhtiötä koskevassa laskelmassa huomioon, olisi 
emoyhtiön oman pääoman määrä 6.578.714,79 euroa korkeampi eli yhteensä 11,2 miljoonaa euroa ja 
osakelukumäärä 586.349.838 kappaletta. Emoyhtiön omavaraisuusaste olisi muiden tekijöiden pysyessä 
ennallaan tällöin 97,3 % ja emoyhtiön osakekohtainen oma pääoma 0,019 euroa osakkeelta. 
 
Yhtiön omat investoinnit kuluvaan käyttöomaisuuteen tarkastelujaksolla olivat 0,0 euroa (0,0€). 



 
 
A Companyn liiketoiminta 
 
A Companyn liiketoimintastrategia perustuu suoriin osakkuuksiin kannattavissa, nopeasti kasvavissa 
suomalaisissa liiketoimintayhtiöissä. Yhtiön oma liiketoiminta rajoittuu likvidihallintoon. 
 
Enemmistöomistettujen tytäryhtiöiden liikevaihto ja tulos esitetään konsernin liikevaihtona ja tuloksena 
kirjanpitolainsäädännön mukaisesti. Tarkastelujaksolla A Companylla ei ollut tytäryhtiöitä, eikä yhtiö 
muodostanut konsernia. A Company muodostaa konsernin tarkastelujakson päättymishetkestä eli 1.7.2003 
alkaen. 
 
A Companyn toimintakonsepti perustuu keskeisesti yrittäjyyden tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä 
yrittäjyyteen liittyvien kehitysesteiden ymmärtämiseen. A Company tarjoaa ja edellyttää syvällistä 
sitoutumista osakkuusyhtiöidensä toimintaan. Yhteistyö tarjoaa osakkuusyhtiöille liiketoimintaosaamista, 
kokemusta, pääomia, uskottavuutta ja toimivaa suomalaista ja kansainvälistä käytännön 
yhteistoimintaverkkoa.  
 
 
Tapahtumat katsauskaudella 1.1- 30.6.2003 
 
Tammikuussa 2003 SportsLink Group Oy:n hallitus päätti aloittaa yrityksen alasajon heikkojen 
kehitysnäkymien vuoksi. Varovaisuussyistä A Companyn omistuksen kirjanpitoarvo SportsLinkissä 
kirjattiin alas nollaan vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä. 
 
Helmikuussa 2003 SG Systems Oy:n hallitus päätti aloittaa yrityksen alasajon heikkojen kehitysnäkymien 
vuoksi. Varovaisuussyistä A Companyn omistuksen kirjanpitoarvo SG Systems Oy:ssä kirjattiin alas 
nollaan vuoden 2002 viimeisellä neljänneksellä. 
 
Helmikuussa 2003 päätettiin osakkuuden arvo Widian Oy:ssä varovaisuussyistä kirjata alas nollaan yhtiön 
heikon historiallisen kehityksen vuoksi. Arvonalennukset kirjattiin vuoden 2002 viimeiselle neljännek-
selle. Widian Oy:n oma pääoma oli 30.11.2002 negatiivinen. Tarkastelujakson aikana Widianin 
rahoittajat, omistajat ja avainhenkilöt aloittivat tervehdyttämisohjelman, jonka lopputuloksena yhtiön 
oman pääoman arvioidaan olevan positiivinen syksyyn 2003 mennessä. Menneisyyden 
liiketoiminnallisista tappioista huolimatta yhtiön liiketoiminta ja kassavirta ovat kehittyneet tyydyttävästi 
ja yhtiön kehitysnäkymät ovat hyvät. 
 
Huhtikuussa 2003 A Companyn omistusosuus (40,0%) Epocore Oy:ssä myytiin kokonaisuudessaan 
yksityishenkilöille. Myynnillä ei ole taloudellista vaikutusta A Companylle. 
 
Toukokuussa 2003 A Company hankki enemmistön Ruukki Group Oy:n osakekannasta. Järjestelyn 
suuren taloudellisen merkityksen vuoksi tätä osakevaihtoa käsitellään jäljempänä erikseen. 
 
Kesäkuussa 2003 A Company myi kokonaisuudessaan omistamansa 33,5 % Viestintäosakeyhtiö 
Wysiwygin osakekannasta Menire Oyj:lle. A Company sai osakevaihdossa vastikkeena 1.729.685 Menire 
Oyj:n uutta osaketta, mikä vastaa n. 6,6 % Menire Oyj:n osakekannasta korotuksen jälkeen. Menire Oyj:n 
osakkeet noteerataan HEX:n I-listalla. Wysiwygin osakkeiden kirjanpitoarvo A Companyn taseessa oli 
404.582,44 euroa, josta laskettuna vaihdossa saatujen Menire- osakkeiden hankintahinnaksi tulisi n. 0,234 
euroa per osake. 
 
Kesäkuussa 2003 A Company hankki Jussin Kodit Oy:n osakekannan. Järjestelyn suuren taloudellisen 
merkityksen vuoksi tätä osakevaihtoa käsitellään jäljempänä erikseen. 



 
 
Ruukki Group Oy 
 
Toukokuussa 2003 A Company hankki osakevaihdolla 90,5 % Oulussa pääkonttoriaan pitävän Ruukki 
Group Oy:n osakekannasta. Järjestelyssä suunnattiin Esa Hukkaselle ja Markku Kankaalalle tasaosuuksin 
yhteensä 280.600.000 uutta A Companyn osaketta. A Companyn varsinainen yhtiökokous 30.6.2003 
hyväksyi suunnatun osakeannin. 
 
Ruukki Group Oy on vuonna 1993 muodostettu, sijoitus- ja kehitysyhtiönä toimiva Ruukki-konsernin 
emoyhtiö, jonka palveluksessa on 2 henkilöä. Konsernin liikevaihto tilikaudella 1.4.2002- 31.3.2003 oli 
14,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto – 0,66 miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma 31.3.2003 oli ennen 
0,9 miljoonan euron vähemmistöosuutta 2,7 miljoonaa euroa. Konserni- ja osakkuusyhtiöiden 
palveluksessa on yhteensä n. 140 henkilöä. 
 
Ruukki Group Oy:n kokonaan tai osittain omistamat liiketoimintaa harjoittavat konserni- ja 
osakkuusyhtiöt toimivat mekaanisen puunjalostuksen eri aloilla. Päätuotteet ovat jalostusketjun eri 
vaiheissa syntyvät liimalevyt, huonekalujen komponentit, huonekalut, 
erikoispakkauslavat ja sahatavara. Tärkeimmät tytär- ja osakkuusyhtiöt ovat Ruukki Wood Oy (Ruukki), 
Ruukki Components Oy (Nivala), Ruukki Furniture Oy (Hollola), Lappipaneli Oy (Kuusamo) ja Oplax Oy 
(Oulu). 
 
Ruukki Group Oy:n tytäryhtiöiden operatiivisessa johdossa, organisaatiorakenteessa tai henkilöstön 
asemassa ei tapahtunut järjestelyn yhteydessä tai seurauksena mitään muutoksia. Konsernin emoyhtiön 
Ruukki Group Oy:n sekä A Companyn ammattimaiseen omistamiseen perustuvat liiketoiminnat 
yhdistetään synergiseksi kokonaisuudeksi. Yhdistämisen tavoitteena on muodostaa kehitysyhtiönä toimiva 
korkealaatuinen ja monipuolinen osaamiskeskus kaupan, palvelujen ja teollisuuden parissa suomalaisessa 
liiketoimintaympäristössä toimivia pk- yrityksiä varten. Toiminta nojautuu jatkossa suomalaiseen 
yrittäjyyteen, joka on sekä Ruukki Groupin että A Companyn tähänastisenkin toiminnan kulmakivi. 
 
Ruukki Group Oy:n muodostama konserni liitetään A Companyn konserniin kirjanpidollisesti 1.7.2003 
alkaen. Jatkossa A Company muodostaa siten osakeyhtiölaissa tarkoitetun konsernin, ja A Companyn 
liikevaihto- ja tuloslukuihin sisältyy emoyhtiön lisäksi myös tytäryhtiöiden liikevaihto ja tulos 
kirjanpitolainsäädännön mukaisella tavalla. 
 
 
Jussin Kodit Oy 
 
Kesäkuussa 2003 A Company hankki osakevaihdolla haukiputaalaisen 
Jussin Kodit Oy:n osakekannan. Järjestelyssä suunnattiin Samuli, Sanna ja Petteri Mäenpäälle yhteensä 
60.000.220 uutta A Companyn osaketta. Lisäksi myyjillä on oikeus mahdolliseen lisävastikkeeseen, joka 
määräytyy Jussin Kodit Oy:n vuosien 2003- 2006 taloudellisen kehityksen 
perusteella. A Companyn varsinainen yhtiökokous 30.6.2003 hyväksyi suunnatun osakeannin. 
 
Jussin Kodit Oy on vuonna 1997 perustettu sosiaali- ja terveysalan yritys. Yhtiön toiminta koostuu 
kahdesta lastensuojeluyksiköstä, jotka sijaitsevat Haukiputaalla ja Keminmaassa. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2002 oli 2,9 miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen n. 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa 
on yhteensä 44 sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöä. Järjestelyn vaikutuksesta A Companyn vuodelle 
2003 arvioitu konserniliikevaihto nousee n. 1,7 miljoonalla eurolla ja arvioitu tulos n. 0,3 miljoonalla 
eurolla. 
 



 
Jussin Kodit Oy:n operatiivisessa johdossa, organisaatiorakenteessa tai henkilöstön asemassa ei tapahtunut 
järjestelyn yhteydessä tai seurauksena mitään muutoksia. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa merkonomi 
Samuli Mäenpää (synt. 1975) ja hallituksen puheenjohtajana Petteri Mäenpää (synt. 1974). 
 
Jussin Kodit Oy:n osakekannan myötä A Companyn konserniin hankittiin mittava määrä vankkaa sosiaali- 
ja terveysalan ammattiosaamista. Toimialasta muodostetaan A Companylle alakonserni, johon pyritään 
hankkimaan osake-enemmistö myös yhdestä tai useammasta muusta tämän toimialan kannattavasta 
suomalaisyrityksestä. 
 
Tarkastelujakson päättymisen jälkeen heinäkuussa 2003 Jussin Kodit Oy:n Keminmaan toimintayksikön 
vuokrasopimus irtisanottiin vuokraisännän toimesta.  
 
 
A Companyn osakepääoma ja osakkeet 
 
A Companyn osakepääoma katsauskauden alussa oli 3.520.254,21 euroa jakautuen 208.315.471 
osakkeeseen. Joulukuussa 2002 Yhtiön hallitus oli päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 7.2.2002 
myöntämän valtuutuksen nojalla suunnata 10.000.000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Heikki Soinin merkittäväksi 0,03 euron osakekohtaisella 
merkintähinnalla. Osakepääoman korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.1.2003 ja siten osakepääoma 
katsauskauden päättyessä 30.6.2003 oli 3.689.240,90 euroa jakautuen 218.315.471 osakkeeseen. 
 
A Companyn varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämät kolme (3) suunnattua uusmerkintää. 
Yhtiön lähipiiriin kuuluva Gateway Finland Oy konvertoi 823.024,41 euron määräisen saatavansa 0,03 
euron osakekohtaisella merkintähinnalla A Companyn osakkeiksi siten, että saatavaa vastaan laskettiin 
liikkeelle 27.434.147 uutta A Companyn osaketta. Velan konvertoinnin jälkeen A Companylla ei ole 
lainkaan korollista velkaa. Jussin Kodit Oy:n osakkeenomistajille annettiin osakevaihtona 60.000.220 
uutta A Companyn osaketta. Ruukki Group Oy:n osakkeenomistajille tarjottiin osakevaihtona yhteensä 
310.054.582 osaketta, joista merkittiin 280.600.000 uutta A Companyn osaketta.  
 
Korotuksia ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin. Kaupparekisterimerkinnän yhteydessä A Companyn 
ulkonaoleva osakemäärä tulee nousemaan 218.315.471 osakkeesta 368.034.367 osakkeella yhteensä 
586.349.838 osakkeeseen. Näiden kolmen korotuksen toteuduttua emoyhtiö A Company Finland Oyj:n 
osakepääoma on 9.908.531,85 euroa ja koko oma pääoma 11,2 miljoonaa euroa. Syntyvään 
konsernitaseeseen kirjataan Ruukki Group Oy:n ja Jussin Kodit Oy:n osake-enemmistöjen hankkimisen 
seurauksena konserniaktiivaa (goodwill- arvoa) yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, johon aletaan soveltaa 10 
vuoden poistoaikaa. 
 
Ulkona olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei ole. Vuonna 2000 liikkeelle laskettu optio-
ohjelma oikeuttaa yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen merkitsemiseen yhtiössä 0,17 euron 
osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,02 
euroa osakkeelta, ei tarkka. 
 
Helsingin Pörssi päätti 13.6.2003 siirtää A Companyn osakkeen ns. senttilistalle. Päätöksen ajoitus 
perustui siihen, että A Company ei 12.6. julkistetussa yhtiökokouskutsussaan esittänyt mitään sellaisia 
muutoksia, että yhtiön osakkeen yksikköhinta olisi noussut 0,10 euron yläpuolelle. A Company ei 
halunnut ajoittaa muutosta yhtiön murrosvaiheeseen ja konserniksi muuttumiseen, koska muutos samaan 
aikaan ajoitettuna olisi saattanut aiheuttaa kumulatiivisia sekaannuksia osakkeenomistajien taholla. Yhtiön 
aikomuksena on päästä pois HEX:n senttilistalta toteuttamalla sopivana tulevaisuuden ajankohtana ns. 
osakkeiden yhdisteleminen. 
 



 
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,01 (0,02) euron ja 0,03(0,07) euron välillä. 
Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli 24.711.359 (23.802.300) kappaletta, mikä edustaa 11,3 
% (11,4 %) osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 30.6.2003 oli 0,03 
(0,03) euroa. Yhtiön koko 218.315.471 osakkeen osakekannan markkina-arvo 30.6.2003 päätöskurssilla 
oli 6,5 (6,2) miljoonaa euroa. Meneillään olevien kolmen osakeannin tullessa merkityksi kaupparekisteriin 
on yhtiön osakkeitten yhteislukumäärä 586.349.838 kappaletta ja 0,03 euron laskennallisella 
osakekurssilla osakekannan laskennallinen markkina-arvo vastaavasti 17,6 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 30.6.2003 oli yhteensä 2.594 (2.553) kappaletta. 
 
Yhtiön osakekannan omistus jakautui 30.6.2003 seuraavasti 
 
Osakkenomistajat Osakemäärä % 
  
Gateway Finland Oy 85.949.151 39,37 
Herttakakkonen Oy 44.402.933 20,34 
Soini Heikki 10.000.000 4,58 
FIM Forte Sijoitusrahasto 8.000.000 3,66 
Nordea Pankki Suomi Oyj 2.874.000 1,32 
Hietala Matti 2.488.554 1,14 
Koivikko Pentti 2.134.716 0,98 
Mäntyneva Mikko 2.000.000 0,92 
Royal Scandia Life Assurance Ltd 1.805.000 0,83 
Leppänen Vesa 1.615.000 0,74 
 
Muut 57.046.117 26,13 
 
Yhteensä 218.315.471 100,00 
 
 
Varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 muut päätökset 
 
A Companyn varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.6.2003 Espoon Innopolissa osoitteessa Tekniikantie 12, 
minne yhtiön Helsingin toimisto muutti kesän 2003 aikana. Yhtiökokouksessa tehtiin muualla tässä 
katsauksessa selvitettyjen kolmen suunnatun osakeannin lisäksi seuraavia päätöksiä. 
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2001-31.12.2002 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön 
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen Pentti Koivikko ja Kai Mäkelä 
sekä uusina jäseninä Esa Hukkanen, Markku Kankaala ja Matti Nevalainen. Hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa nimitettiin yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Matti Nevalainen (synt. 1960) 
ja yhtiön toimitusjohtajaksi insinööri Markku Kankaala (synt. 1963). 
 
Yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta myös 
merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölain salliman maksimimäärän rajoissa eli enintään 20 %:lla 
yhtiökokouspäivänä voimassa olleesta osakepääomasta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen 
hankkimaan yhtiölle enintään 5 % sen omista osakkeista. Molemmat valtuutukset merkittiin 
kaupparekisteriin 25.7.2003 ja ne ovat voimassa 30.6.2004 saakka. 
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan. Yhtiön kotipaikaksi muutettiin 
Oulunsalo. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oulun lentokentän välittömässä läheisyydessä olevassa Pilot 
Parkissa osoitteessa Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo. Lisäksi yhtiöjärjestyksen toimialapykälää muutettiin 



 
ja täsmennettiin siten, että uusi toimialamääritys vastaa tarkasti yhtiön liiketoiminnan tosiasiallista sisältöä 
ja luonnetta. Yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröitiin kaupparekisteriin 25.7.2003. 
 
Yhtiön toimialapykälä kuuluu seuraavasti: 
 
Yhtiö on monialayhtiö. Yhtiö toimii omistajana ja/tai sijoittajana suoraan tai enemmistö- tai 
vähemmistöomistamiensa yhtiöiden kautta kaikilla toimialoilla. Yhtiöiden ja liiketoimintojen 
kehittäminen toteutetaan toimimalla hallituksen tai muiden toimielinten kautta tai neuvonantajana tai 
muutoin osallistumalla yhtiön toimintaan erikseen sovittavalla tavalla. 
Yhtiö on yrittäjien yhteenliittymä. Yhtiön toimialana on yrittäjyys. Yhtiö toimii luoden lisäarvoa 
kokonaan tai osittain omistamiensa toisten yhtiöiden osakkeille ammattimaisen omistamisen periaatteita 
noudattaen. Päämääräksi asetetun lisäarvon tärkeimmät peruskomponentit ovat kasvu ja kannattavuus. 
Yhtiö on pörssinoteerattu holdingyhtiö. Yhtiö luo ja kehittää kannattavia ja synergisia liiketoiminta-
kokonaisuuksia luopuakseen niistä joko kaupalla kolmannelle taholle, julkisen noteerauksen kautta taikka 
muulla erikseen sovittavalla tavalla. 
 
Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiön toiminimeksi Ruukki Group Oy. Nimenmuutos rekisteröidään, 
mikäli toiminimi vapautuu sen nykyiseltä haltijalta, A Companyn 90,5-prosenttisesti omistamalta Ruukki 
Group Oy:ltä. 
 
 
Substanssiarvolaskelmat 
 
A Company on kuukausittain julkaissut Rahoitustarkastuksen ohjeen 204.2mukaisen substanssilaskelman. 
Viimeisin substanssilaskelma on annettu tilanteesta 30.6.2003. Koska A Company ei ole sanotun ohjeen 
mukainen sijoitusyhtiö erityisesti yhdistyttyään Ruukki Group Oy:n kanssa ja hankittuaan Jussin Kodit 
Oy:n tytäryhtiökseen, vaan tavanomainen monialakonserni, lopettaa yhtiö substanssilaskelmien 
julkaisemisen siten, että tilanteesta 30.6.2003 annettu laskelma jää viimeiseksi julkaistuksi laskelmaksi. 
Substanssilaskelmista luopumista perustellaan lisäksi sillä, että niillä ei ole enää yhtiön nykyrakenteessa 
positiivista arvoa sijoittajille näiden päätöksentekoa varten. 
 
 
Henkilöstö 
 
Yhtiön palveluksessa oli katsauskauden lopussa 5 (7) henkilöä. 
 
Vähemmistöomistetut osakkuusyhtiöt 
 
Yritys  Osakkeiden  kirjanpitoarvo(1000€) ACF omistus-% 
 
Cybersoft Oy €769k 37,50% 
Energiateollisuuteen ja neuroverkkoratkaisuihin erikoistuva ohjelmistoyhtiö. 
 
Loopm Oy €314k 32,75% 
Operaattoririippumattoman modulaarisen mobiilipalvelualustan kehittänyt yhtiö. Yhtiön yhteistyökump-
paneina on mm. Fujitsu Invia Oy sekä Finnet Com Oy.  
 
Stellatum Oy €697k 34,00% 
Lukuisia ammatti- ja erikoislehtiä julkaiseva, sekä sähköisiä palveluita tarjoava kustantamo. 



 
 
Logium Oy €397k 34,00% 
Logium on ohjelmistotuotteiden, -palveluiden ja sovellusten kehittämiseen erikoistunut 
asiantuntijaorganisaatio, joka toimii resurssienhallinnan ja Knowledge Managementin alueella. Yrityksen 
omat kansainväliset tuotteet keskittyvät erityisesti travel managementin ja resource managementin 
alueille. 
 
Soft Start Oy €68k 45,73% 
Yrityskiihdyttämö, joka perustaa ja kasvattaa standardoituja tietotekniikkayrityksiä erityisesti 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Yhtiö on merkittävä osakas viidessä strategiansa mukaisessa nopeasti 
kasvavassa yrityksessä eri puolilla Suomea. 
 
Textstream Oy €34k 33,98% 
Yrityksille suunnattuja mobiilituotteita ja -ratkaisuja (SMS, SDS, GPRS) tarjoava kasvuyhtiö. Yhtiö on 
suunnannut toimintaansa ja ohjelmistokehitystänsä etävalvonta ja –hallintaratkaisuihin (M2M). 
 
Valtimo Components Oyj €1.447k 25,00% 
Mobiiliverkkojen, elektroniikka- ja lääketeollisuuden peruskomponentteja valmistava kasvuyhtiö. 
Yhtiö on Suomen suurin hienomakaanisten sorvattujen ja pinnoitettujen komponenttien OEM-valmistaja. 
 
Lanux Oy €5K 47,00% 
Huippunopeaa WLAN –tukiasemateknologiaa kehittävä yhtiö 
 
MobileCRM Oy €37k 40,00% 
Asiakkuudenhallinta (CRM) –ohjelmistoja ja ratkaisuja erityisesti mobiileihin päätelaitteisiin. 
 
Widian Oy €0,0 10,10% 
Java- ja Symbian -sovelluksia mobiileihin päätelaitteisiin niin yrityksille kuin kuluttajillekin kehittävä 
ohjelmistoyritys. Yrityksen merkittäviin asiakkaisiin kuuluvat mm. Nokia, Puolustusvoimat, 
Rajavartiolaitos, TietoEnator jne. 
 
Wicol Oy €3k 35,00% 
Reaaliaikaisesti ja langattomasti spesifistä tietoa keräävää ja edelleen lähettävää innovatiivista 
järjestelmää kehittävä yhtiö. Yhtiön koko nimi on Wireless Information Collector WICOL Ltd Oy 
 
Arc Technology Oy €633k 37,40% 
Yhtiö on keskittynyt suurten yritysten tuottavuutta parantaviin työvoiman hallinta- ja henkilötyön 
ohjausjärjestelmiin (Professional Services Automation, PSA). Arc R/T-järjestelmillä voi suunnitella ja 
hallita työtehtäviä, osaamisia, työnkulkuja sekä resursseja. Järjestelmät ovat reaaliaikaisia. 
 
Rivest Oy €17k 40,00% 
Poikkeuksellista tietoteknistä osaamista edustava yhtiö, joka kehittää ja patentoi sovelluksia ja ratkaisuja 
kolmansien käyttöön. 
 
Magentasites Oy €0,0 34,00% 
Huippuluokkaista vikasietoista webhostingia omasta globaalien (Helsinki, Lontoo, Frankfurt, New 
York)serverien verkosta tarjoava yhtiö. Yhtiön asiakkaita ovat mm. yli kahden miljoonan rekisteröityneen 
kävijän Habbo Hotel(www.habbohotel.com), City-lehti (www.city.fi) sekä Coke Music 
(www.cokemusic.com). 



 
 
ID express Oy €203k 40,00% 
Paikannus- (GSM, GPS) ja tunnistusjärjestelmiä (RFID, viivakoodit) ja ohjelmistoja kehittävä ja 
markkinoiva yhtiö. 
 
Vizor Oy  
Innovatiivisten cross-media kauppapaikkojen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Liikenne- ja 
viestintäministeriö myönsi yhtiölle digitelevisio- ohjelmistoluvan maaliskuussa 2003. A Company on 
merkinnyt vaihtovelkakirjalainaa, jonka perusteella A Companyn omistus Vizorissa voi nousta 34,6%:iin. 
 
 
Lisätietoa osakkuusyhtiöistä: www.acompanyfinland.com  
 
 
 
 



 
TAULUKKO-OSA 
 
Taulukossa esitetään A Company Finland Oyj:n luvut katsauskaudelta ja sen päättymispäivältä, mutta ei 
muodostuvan konsernin lukuja, jotka esitetään yhtiön seuraavassa osavuosikatsauksessa. Liikevaihto- ja 
tuloslukuihin eivät siten miltään osin sisälly konserniin katsauskauden päättymispäivänä hankitut Ruukki 
Group Oy tytäryhtiöineen eikä Jussin Kodit Oy. Katsauskauden päättymispäivän taseena esitetään A 
Company Finland Oyj:n tase per 30.6.2003 sellaisena kuin se on varsinaisen yhtiökokouksen 30.6.2003 
päättämien osakepääoman korotusten jälkeen. 
 
 
TAULUKKO-OSA 
A Company Finland Oyj (1000 EUR) 
 1/03-6/03 11/01-7/02 11/01-12/02 
 6kk 9kk huom! 14kk 
Liikevaihto 1.037,4 1.047,8 1.045,3 
Valmistevaraston muutos 0,0 0,0 0,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 2,5 2,5 
Suunnitelman mukaiset poistot 6,2 5,1 8,2 
Liiketoiminnan kulut 1.302,8 2.048,7 2.958,2 
Liikevoitto -271,6 -1.003,5 -1.918,6 
Rahoitustuotot ja – kulut 92,0 220,8 168,0 
Tulos ennen satunnaiseriä -179,6 -782,7 -1.750,6 
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 
Satunnaiset kulut -1,7 0,0 0,0 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja -181,3 -782,7 -1.750,6 
Poistoeron muutos -1,7 -0,5 0,7 
Verot 0,0 58,2 0,0 
Yhtiön voitto/tappio -183,0 -841,4 -1.749,9 
 
Taseyhteenveto (1000 EUR) 
 30.6.2003 31.7.2002 31.12.2002 
VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat 11.382,0 5.870,0 5.485,1 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0 
Saamiset 136,4 58,0 108,6 
Rahat ja pankkisaamiset 4,6 9,9 95,2 
Vastaavaa yhteensä 11.523,0 5.937,9 5.688,9 
 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma 4.631,9 5.423,3 4.814,9 
Osakeanti 6.578,7 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 6,8 6,3 5,1 
Pitkäaikaiset velat 51,5 52,1 52,0 
Lyhytaikaiset velat 254,1 456,2 816,9 
Vastattavaa yhteensä 11.523,0 5.937,9 5.688,9 
 
Tulos/osake -0,0008 -0,02 -0,008 
Oma pääoma/osake 0,021 0,03 0,02 
 



 
Osakemäärä, kpl 218.315.471 208.315.471 208.315.471 
 
Henkilöstö keskimäärin 5 7 7 
 
Rahavirtalaskelma (1 000 EUR) 
 1/03-6/03 11/01-7/02 11/01-12/02 
 6kk 9kk huom! 14kk 
 
Liiketoiminnan rahavirta 
Liikevoitto -272 -1.004 -1.919 
Oikaisut liikevoittoon 97 168 1.089 
Nettokäyttöpääoman muutos 142 355 711   
Liiketoiminnan rahavirta -33 -481 -119 
 
Investointien rahavirta -55 -135 -701 
 
Rahoituksen rahavirta 
Saamisten muutos -2 353 342 
Velkojen muutos -1 13 13  
Oman pääoman muutos 0 190 490 
Rahoituksen rahavirta -3 556 845 
 
Rahavarojen muutos -91 -60 25 
 
 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
Arvio kuluvan tilikauden loppuosasta 
 
A Companyn asema julkisesti noteerattuna yhtiönä sekä tytär- ja osakkuusyhtiöiden keskimäärin hyvä 
taloudellinen tilanne tarjoaa yhtiölle tyydyttävän aseman vallitsevassa haastavassa liiketoiminta-
ympäristössä. Kaksi jo toteutettua, yhtiön kannalta merkittävää osake-enemmistön hankkimista 
edellyttävät yhtiöltä aktiivista järjestelypanosta konsernin sisällä. Olemassaolevaa konsernirakennetta ja 
vähemmistöosuuksia järjestellään jatkuvasti ammattimaisen omistamisen periaatteita noudattaen siten, että 
kutakin liiketoimintayritystä käsitellään yksilöllisesti sen omien kehitystarpeiden ja – näkymien 
perusteella pörssinoteeratun emoyhtiön omistaja- arvo huomioon ottaen.  
 
Suurten ikäluokkien ikääntyessä arvioidaan suomalaisten yritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyvien 
järjestelyiden olennaisesti lisääntyvän lähitulevaisuudessa. A Company aikoo toimia aktiivisena yritys-
järjestelijänä tässä ympäristössä. Yhtiön yrittäjyyteen ja sen ymmärtämiseen nojaava toimintaperiaate 
tarjoaa yhtiölle hyvän aseman tässä toimintakokonaisuudessa. 
 
A Companyn muodostaman konsernin liikevaihto- ja tulosennusteiden laatiminen vuodelle 2003 on 
poikkeuksellisen haasteellista, koska konsernirakenne tullee lähikuukausina edelleen muuttumaan 
suhteellisen voimakkaasti. Ennusteiden laatimisen vuodelle 2004 arvioidaan sen sijaan tapahtuvan 
olennaisesti varmemmalta pohjalta kyseisen jakson alkaessa, koska konsernirakenteen muuttuminen 
todennäköisesti ainakin suhteellisesti hidastuu talven 2003- 2004 aikana. Konsernin kuukausikohtaisen 
tuloksen arvioidaan kokonaisuutena olevan viimeistään vuoden 2003 loppuun mennessä positiivinen. 
 



 
Yhtiön toiminnalle on tehdyn toimialavalinnan ja nopeiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 
yhteisvaikutuksesta tyypillistä -verrattuna pörssiyhtiöiden keskiarvoon- yhtiön osakkeen tavanomaista 
korkeampi volatiliteetti sekä toimialaan liittyvä tavanomaista suurempi riski. 
 
 
 
Matti Nevalainen 
hallituksen puheenjohtaja 
A Company Finland Oyj 
 
matti.nevalainen@acompanyfinland.com 
www.acompanyfinland.com 
 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt arviot tulevasta kehityksestä perustuvat johdon tällä hetkellä tiedossa 
olevien seikkojen pohjalta muodostamaan näkemykseen. On mahdollista, että lopulliset tulokset 
olennaisesti eroavat katsauksen arvioista. 
 

http://www.acompanyfinland.com/

