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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 
1.1.2010-31.12.2010 

ETTEPLAN 2010: SUUNNITTELUPALVELUIDEN KYSYNTÄ ELPYI 
JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI 

Katsauskausi loka-joulukuu 2010 

− Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 17,5 % ja oli 30,1 (10-12/2009: 25,6) miljoo-
naa euroa. 

− Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 49,8 % ja oli 1,9 (1,3) miljoonaa euroa. 
− Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista parani ja oli 1,6 (0,5) miljoonaa euroa. 
− Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 (6,9) miljoonaa euroa.  
− Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,06 (0,02) euroa.  
− Henkilöstön määrä kauden lopussa oli 1 569 (1 544). 

Katsauskausi tammi-joulukuu 2010 

− Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 6,2 % ja oli 104,8 (1-12/2009: 98,7) miljoo-
naa euroa. 

− Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi merkittävästi ja oli 6,1 (-3,6) miljoonaa euroa. 
− Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,3 (-3,3) miljoonaa euroa.  
− Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (-11,1) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (2,1) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,19 (-0,17) euroa. 
− Hallituksen osinkoehdotus on 0,10 euroa osakkeelta. 

Näkymät 

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden 
tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.  
Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna. 
Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011. 
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Avainlukuja*) 

(1 000 euroa) 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 
Liikevaihto 30 089 25 606 104 786 98 700 
Liikevoitto/-tappio 1 891 1 262 6 054 -3 587 
Liikevoitto/-tappio, % 6,3 4,9 5,8 -3,6 
Tilikauden voitto/tappio 1 607 489 4 347 -3 287 
Tilikauden voitto/tappio, % 5,3 1,9 4,1 -3,3 
Omavaraisuusaste % 43,6 38,5 43,6 38,5 
Nettovelkaantumisaste % 24,1 20,8 24,1 20,8 
Taseen loppusumma 67 653 61 704 67 653 61 704 

 
*) jatkuvista toiminnoista 

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen tilinpäätöstiedotteen yhteydessä: 

”Asiakkaidemme tuotteiden ja palveluiden kysynnän asteittainen elpyminen jatkui koko vuoden ja kiih-
tyi viimeisellä vuosineljänneksellä. Sen seurauksena toimialamme markkinatilanne koheni loppuvuotta 
kohden. Voimme olla verrattain tyytyväisiä vuoden 2010 saavutukseen. Koko vuoden liikevaihtomme 
kasvoi kuusi prosenttia ja viimeisellä kvartaalilla kasvu oli 17 prosenttia viime vuoden vastaavaan ai-
kaan verrattuna. Vuoden 2009 aikana aloitetut ja keväällä 2010 loppuunsaatetut sopeuttamistoimet 
näkyivät toimintojen tehostumisena ja liikevoittomme parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. 
Liiketoiminnan rahavirta jäi edelleen alhaiselle tasolle viimeisen neljänneksen voimakkaan kasvun ai-
heuttaman käyttöpääoman kasvun vuoksi. 
Odotamme suunnittelupalveluiden kysynnän kasvun jatkuvan asiakkaidemme teknologiakehitysinves-
tointien ja parantuneiden tilauskantojen vuoksi. Etteplan on asemoitunut hyvin suunnittelupalvelujen 
kysynnän kasvuun ja kykenemme kasvattamaan suunnittelukapasiteettiamme ilman mainittavaa kiin-
teiden kulujen lisäystä.” 

Laatimisperiaate 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätök-
sessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole nou-
datettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. 

KATSAUSKAUSI LOKA-JOULUKUU 2010 

Liiketoimintakatsaus loka-joulukuu 

Suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen kehitys jatkui suotuisana katsauskaudella. Suunnittelupalve-
luiden kysyntä parani kaikilla Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla ja kysynnän kasvu kehittyi ta-
saisesti Suomessa ja Ruotsissa.  
Kysynnän kehitys jatkui vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä kolmatta vuosineljännestä vastaavalla 
tavalla. Energia- ja voimansiirtoteollisuuden, lääketieteellisen tekniikan ja ajoneuvoteollisuuden suun-
nittelupalveluiden kysyntä säilyi koko vuoden jatkuneella hyvällä tasolla. Metsäteollisuuden laiteval-
mistajien ja kaivosteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan nel-
jännellä neljänneksellä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana matalalla tasolla ollut ja kolmannella nel-
jänneksellä kasvuun kääntynyt ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä 
elpyi edelleen katsauskauden aikana. 
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Suomessa lomautuksina toteutettujen henkilöstövähennysten määrässä ei tapahtunut merkittävää 
muutosta kolmanteen neljännekseen verrattuna. Määrä oli edelleen kauden lopussa alle 50 työnteki-
jää. Ruotsissa jatkettiin toisella vuosineljänneksellä käynnistynyttä rekrytointia, joka oli osittain korva-
usrekrytointia. Ruotsissa markkinatilanteen parantuminen näkyi koko suunnittelutoimialan kasvanee-
na henkilöstön vaihtuvuutena. 
Etteplan kasvatti katsauskaudella palvelutarjontaansa perustamalla joulukuussa innovaatioryhmän 
uusimman akku-, patteri- ja energiatehokkuuden ympärille. Kohdeasiakkaina ovat sähkö- ja hybridiau-
to- ja muut ajoneuvovalmistajat sekä heidän alihankkijansa, akku- ja patterivalmistajat sekä koko ko-
ne- ja laiteteollisuus yleisesti. Palvelukonsepti käsittää muun muassa seuraavat osaamisalueet: säh-
kö- ja hybridiautojen akkujärjestelmät, suurvoima-akustot, polttokennot, akkujen mallinnus ja simuloin-
ti, vika-analyysit ja tehdasauditoinnit. Uutta osaamista voidaan hyödyntää laajasti Etteplanin asiakas-
toimeksiannoissa vuoden 2011 aikana. 

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 

Etteplanin loka-joulukuun 2010 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi ja oli 30,1 (10-12/2009: 25,6) 
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli seurausta elpyneestä kysyntätilanteesta ja Etteplanin hyvästä 
markkina-asemasta. 
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani ja oli 1,9 (10-12/2009: 1,3) miljoonaa euroa. 

KATSAUSKAUSI TAMMI-JOULUKUU 2010 

Liiketoimintakatsaus tammi-joulukuu 

Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa. Kasvu oli alkuvuoden aikana 
epäyhtenäistä Etteplanin eri asiakastoimialoilla. Toisen vuosipuoliskon aikana suunnittelupalveluiden 
kysyntä kehittyi yhtenäisesti ja kasvoi kaikilla keskeisillä asiakastoimialoilla. Voimakkainta kysynnän 
parantuminen oli metsäteollisuuden laitevalmistajien ja kaivosteollisuuden laitevalmistajien keskuu-
dessa. Kysynnän kasvusta huolimatta suunnittelupalveluiden kysyntä oli vielä matalalla tasolla huip-
puvuoteen 2008 verrattuna. 
Yhtiön suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli vuoden aikana tyydyttävällä tasolla. Etteplan sopeutti 
toimintaansa vuoden 2009 aikana vastaamaan alentunutta kysyntätilannetta. Sopeuttamistoimet pa-
ransivat vuonna 2010 yhtiön toiminnan kustannustehokkuutta. Vuoden 2010 lopussa yhtiöllä oli kui-
tenkin käyttämätöntä suunnittelukapasiteettia, joka mahdollistaa orgaanisen kasvun vuonna 2011 kiin-
teitä kuluja merkittävästi lisäämättä. 
Lomautuksina toteutettujen henkilöstövähennysten määrä Suomessa pieneni katsauskaudella alku-
vuoden noin 200 työntekijästä alle 50 työntekijään. Ruotsissa käynnistettiin rekrytointi toisella vuosi-
puoliskolla. Ruotsissa uuden työvoiman hidas saatavuus hidasti orgaanista kasvua toisen vuosipuo-
liskon aikana. 
Etteplan kasvatti omistusosuuttaan Kunshanissa Kiinassa sijaitsevassa Etteplan Vataple Technology 
Centre, Ltd:ssä (EVTC) 40 prosentista 70 prosenttiin 1.7.2010. Etteplanin Kiina offshoring –palvelun 
asema vakiintui osaksi Etteplanin palveluja vuonna 2010. Kiinasta toimitettiin teknisen suunnittelun ja 
tuoteinformaation palveluja lähes 60 asiakkaalle vuoden aikana. 
Yhtiö uudisti Suomessa yhtiörakennettaan vuoden 2010 aikana. Liiketoiminta keskitettiin Suomessa 
Etteplan Design Center Oy:öön. Konsernihallinnon yksiköt jatkavat toimintaansa emoyhtiö Etteplan 
Oyj:ssä. 

Liikevaihto 

Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 104,8 (1-12/2009: 98,7) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon paraneminen johtui suunnittelupalveluiden kysyntätilanteen vahvistumisesta ja Ettepla-
nin hyvästä markkina-asemasta. 
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Tulos 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 6,1 (1-12/2009: -3,6) miljoonaa euroa. Suunnittelupalveluiden pa-
rantunut kysyntätilanne, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyt sekä säästötoimet vaikuttivat liikevoiton 
parantumiseen. 
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 5,8 (1-12/2009: -4,3) miljoonaa euroa. Vero-
jen määrä oli 1,4 (-1,0) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman verot ovat 24,6 (23,5) % laskettuna tulokses-
ta ennen veroja. 
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,3 (1-12/2009: -3,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tu-
los oli 0,19 (-0,17) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,48 (1,20) euroa. Sijoitetun pääoman 
tuotto oli 17,0 (-8,6) %. 
Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista oli 0,1 (1-12/2009: -11,1) miljoonaa euroa. 
Tilikauden voitto oli 4,4 (1-12/2009: -14,4) miljoonaa euroa. 

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta 

Taseen loppusumma 31.12.2010 oli 67,7 (31.12.2009: 61,7) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 
36,0 (31.12.2009: 31,2) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu johtui valuuttakurssien muutoksista ja 
omistusosuuden lisäämisestä EVTC:ssä. Konsernin rahavarat olivat 5,0 (31.12.2009: 6,7) miljoonaa 
euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kauden lopussa 12,1 (31.12.2009: 11,6) miljoonaa euroa. Oma-
varaisuusaste oli 43,6 (31.12.2009: 38,5) %. Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (1-12/2009: 2,1) miljoo-
naa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -0,6 (1-12/2009: 0,1) miljoonaa euroa. 

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 2,5 (1-12/2009: 4,8) miljoonaa euroa. 

Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 594 (1-12/2009: 1 765) henkilöä ja vuoden 
lopussa 1 569 (31.12.2009: 1 544) henkilöä. Konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 608 
(31.12.2009: 571) henkilöä kauden lopussa. 

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaises-
ta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 
2010. Järjestelmän kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008, 39 henkilöä vuonna 2009 ja 33 
henkilöä vuonna 2010. 
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa luovuttaa varsinaisen yhtiökokouksen 
28.3.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 
41 177 kappaletta avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvalle 36 työnteki-
jälle ansaintajakson 2008 palkkiona. 
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 10.2.2010 pidetyssä kokouksessa, että omia osakkeita ei luovuteta an-
saintajaksolta 2009. 
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 14.2.2011 pidetyssä kokouksessa, että ansaintajaksolta 2010 ei luovute-
ta omia osakkeita. 

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. 
Kuvaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksesta sivulta 59. Yksityiskohtainen ana-
lyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksessa sivulla 30. 
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Ulkoiset riskit 

Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset asiakkaiden liike-
toiminnoissa aiheuttivat edelleen riskin. 

Sisäiset riskit 

Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin julkaistuihin arvioihin verrat-
tuna. 

Varsinainen yhtiökokous 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24. maaliskuuta 2010 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. 
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mu-
kaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman ja Pertti Nupponen sekä uusina jäseninä 
hallitukseen valittiin Satu Rautavalta ja Teuvo Rintamäki. 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintar-
kastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan hallituksen hyväk-
symien periaatteiden mukaisesti. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla 
tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoitta-
mia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa 
joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 
24.3.2015. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta vuonna 
2010. 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osak-
keiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia 
osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua 
muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päät-
tää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta. 
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 
ja päättyen 24.9.2011. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutus-
ta vuonna 2010. 
Yhtiökokous muutti yhtiöjärjestyksen 9. pykälän ja uusi sisältö on seuraava: 
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen 
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta 
ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää en-
nen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiö-
kokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.” 

Osinko 

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan 
pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä oli merkit-
ty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 
29.3.2010. Osinko maksettiin 7.4.2010. 
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Osakkeet, kurssikehitys ja omien osakkeiden hankinta 

Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja -palvelut -sektoriin kuu-
luva Small cap -yhtiö. 
Yhtiön osakepääoma 31.12.2010 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414 kappaletta. Kat-
sauskaudella ei tapahtunut muutoksia osakepääomassa. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osak-
keilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 
Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 466 130 kpl yhteensä 7,1 miljoonan euron ar-
vosta. Osakkeen alin kurssi oli 2,40 euroa, ylin kurssi 3,30 euroa, keskikurssi 2,86 euroa ja päätös-
kurssi 2,74 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2010 oli 54,0 miljoonaa euroa ja osak-
keenomistajien määrä 1 873. 
Yhtiön hallussa 31.12.2010 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö ei ole hankkinut tammi-
joulukuussa 2010 omia osakkeita, mutta yhtiölle on palautunut osakepohjaisesta kannustinjärjestel-
mästä 2 004 osaketta. Yhtiö ei ole luovuttanut tammi-joulukuussa 2010 omia osakkeita. 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Etteplanin toimintarakennetta tiivistettiin vastaamaan entistä tehokkaammin markkinaympäristön tar-
joamia mahdollisuuksia. Liiketoiminta organisoitiin 1.2.2011 alkaen siten, että suunnittelupalvelujen 
tuottaminen yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, Etteplan Operations. 
Etteplanin suunnittelupalvelut sisältävät edelleen kaksi palvelualuetta: asiantuntijapalvelut ja operoin-
tipalvelut. Asiantuntijapalvelujen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden tuotteiden kilpailukykyä tar-
joamalla alan parasta kehitystä ja kokemusta edustava tekninen erikoisosaaminen joustavasti. Ope-
rointipalvelujen tarkoituksena on nostaa asiakkaiden teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation tehok-
kuutta sekä vapauttaa asiakasorganisaation resurssit sen omaan ydinliiketoimintaan. Palvelualuejako 
on saanut asiakkailta hyvän vastaanoton ja Etteplan jatkaa palvelujen tarjoamista ja tuotteistamista 
tämän jaon mukaisesti. 
Etteplan Oyj:n johtoryhmään kuuluvat 1.2.2011 alkaen toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen; johtaja Niclas 
Gräns, Kumppanuusverkosto; talousjohtaja Per-Anders Gådin; liiketoimintajohtaja Peter Jahn, Ette-
plan Enterprise Solutions; henkilöstö- ja viestintäjohtaja Outi-Maria Liedes ja liiketoimintajohtaja Juha 
Näkki, Etteplan Operations.  
Kehitysjohtaja Pia Björkin kanssa sovittiin, että hän päätti työskentelynsä yhtiön palveluksessa kehi-
tysyksikön toiminnan päättyessä 31.1.2011. 

Näkymät 

Tämänhetkiset kone- ja laitevalmistajien markkinanäkymät ovat myönteiset. Etteplanin asiakkaiden 
tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen.  
Odotamme vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2010 verrattuna. 
Arviossa ei ole huomioitu mahdollisia yrityskauppoja vuonna 2011. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 2010 

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2010 mukaan 10 928 531,54 eu-
roa. 
Hallitus ehdottaa 31.3.2011 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä 
yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,10 euroa osaketta kohti eli yhteensä enintään 
2 017 941,40 euroa, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Ehdotettu voitonjako ei vaa-
ranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osin-
gonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osingon maksupäivä 12.4.2011. 
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Taloustiedottaminen vuonna 2011 

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: 
Ensimmäinen neljännes 3 kk torstaina 5.5.2011 
Toinen neljännes 6 kk torstaina 11.8.2011 
Kolmas neljännes 9 kk maanantaina 7.11.2011 

Varsinainen yhtiökokous 2011 

Etteplan Oyj:n vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous järjestetään 31.3.2011 Vantaalla klo 13.00 alkaen. 
Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena. 
 
 
Hollolassa 15.2.2011 
 
Etteplan Oyj 
 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968 
 
 
Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 
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LIITE: 
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 

Konsernin laaja tuloslaskelma 
Konsernitase 
Konsernin rahavirtalaskelma 
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 
Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot 
 
 

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi. 
 
JAKELU: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.etteplan.fi 
 
Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshet-
kellä. 
 
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palvelui-
hin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimi-
vat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voi-
mansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. 
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaa-
tio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja 
palveluissa. 
Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Hel-
sinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V. 
 

http://www.etteplan.fi/�
http://www.etteplan.fi/�
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

(1 000 EUR) 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009 
     

Jatkuvat toiminnot     
Liikevaihto 30 089 25 606 104 786 98 700 
Liiketoiminnan muut tuotot 63 -171 1 161 392 
Materiaalit ja palvelut -3 019 -2 614 -9 847 -8 077 
Henkilöstökulut -20 431 -16 121 -73 368 -75 851 
Liiketoiminnan muut kulut -4 426 -5 051 -15 185 -17 155 
Poistot -383 -387 -1 494 -1 596 
Liikevoitto / tappio 1 891 1 262 6 054 -3 587 
Rahoitustuotot 372 122 761 341 
Rahoituskulut -244 -354 -758 -925 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta -1 -48 -291 -134 
Voitto/tappio ennen veroja 2 019 981 5 766 -4 304 
Tuloverot -412 -492 -1 420 1 017 
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista liiketoimin-
noista 1 607 489 4 347 -3 287 
     

Lopetetut toiminnot     
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 0 -549 102 -11 067 
Tilikauden voitto / tappio 1 607 -59 4 448 -14 354 
     

Muut laajan tuloksen erät     
Muuntoerot 355 36 2 620 1 245 
Käyvän arvon muutos muut myytävissä olevat sijoitukset 139 0 139 0 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät 
verojen jälkeen 494 36 2 759 1 245 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 100 -24 7 208 -13 109 
     

Tilikauden tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille 1 595 -86 4 422 -14 403 
Määräysvallattomille omistajille 11 27 27 49 
 

1 607 -59 4 448 -14 354 
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen     
Emoyhtiön omistajille 2 071 -57 7 159 -13 164 
Määräysvallattomille omistajille   29 33   49 55 
 2 100 -24 7 208 -13 109 
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden 
tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos     
Jatkuvat toiminnot     
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,02 0,19 -0,17 
Laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,02 0,19 -0,17 
Lopetetut toiminnot     
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,00 -0,03 0,01 -0,56 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, EUR 0,00 -0,03 0,01 -0,56 
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KONSERNITASE 

(1 000 EUR) 31.12.2010 31.12.2009 
   

VARAT   
Pitkäaikaiset varat   
Aineelliset hyödykkeet 1 625 1 458 
Liikearvo 36 028 31 184 
Muut aineettomat hyödykkeet 967 1 042 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 18 0 
Myytävissä olevat sijoitukset 620 691 
Muut pitkäaikaiset saamiset 4 3 
Laskennalliset verosaamiset 476 950 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 39 738 35 329 
   

Lyhytaikaiset varat   
Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 894 18 645 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 4 1 079 
Rahavarat 5 018 6 650 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 916 26 375 
VARAT YHTEENSÄ 67 653 61 704 
   

OMA PÄÄOMA JA VELAT   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
Osakepääoma 5 000 5 000 
Ylikurssirahasto 6 701 6 701 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 584 2 590 
Omat osakkeet -1 958 -1 949 
Muuntoerot 63 -2 534 
Muut rahastot 10 139 10 000 
Kertyneet voittovarat 2 312 18 148 
Tilikauden voitto 4 422 -14 403 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 29 264 23 554 
Määräysvallattomat omistajat 101 135 
Oma pääoma yhteensä 29 365 23 689 
   

Pitkäaikaiset velat   
Laskennalliset verovelat 264 150 
Rahoitusvelat 6 780 7 626 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7 044 7 776 
   

Lyhytaikaiset velat   
Rahoitusvelat 5 322 3 959 
Ostovelat ja muut velat 25 085 24 401 
Varaukset 106 1 435 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 731 445 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 244 30 239 
Velat yhteensä 38 288 38 016 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 67 653 61 704 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

(1 000 EUR) 1-12/2010 1-12/2009 
   

Liiketoiminnan rahavirta   
Asiakkailta saadut maksut 102 248 129 302 
Maksut liiketoiminnan kuluista -99 027 -126 232 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 221 3 070 
   

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 582 -632 
Saadut korot liiketoiminnasta 32 197 
Maksetut välittömät verot  -166 -557 
Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 505 2 078 
   

Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -768 -139 
Tytäryhtiömyynnit 0 93 
Tytäryhtiöhankinnat -2 320 -966 
Osakkuusyhtiöhankinnat -113 0 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 27 30 
Lainasaamisten lisäys 0 -977 
Lainasaamisten vähennys 1 065 0 
Luovutusvoitot muista sijoituksista 2 3 
Investointien rahavirta (B) -2 107 -1 956 
   

Rahavirta investointien jälkeen (A + B) -602 122 
   

Rahoituksen rahavirta   
Omien osakkeiden hankkiminen 0 -44 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 513 0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -207 -3 251 
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 165 2 528 
Hybridilainan nosto 0 10 000 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 336 -3 112 
Maksetut osingot ja muu voitonjako -788 -1 574 
Rahoituksen rahavirta (C) -1 653 4 547 
   

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) -2 255 4 669 
   

Rahavarat kauden alussa  6 650 1 879 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 622 102 
Rahavarat kauden lopussa 5 017 6 650 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

Taulukon sarakkeiden selitteet: 
A) Osakepääoma 
B) Ylikurssirahasto 
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
D) Omat osakkeet 
E) Muuntoerot 
F) Muut rahastot 
G) Kertyneet voittovarat 
H) Yhteensä 
I) Määräysvallattomien omistajien osuus 
J) Oma pääoma yhteensä 
 

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J 
Oma pääoma 
1.1.2009 5 000 6 701 2 474 -2 025 -5 188 0 19 959 26 921 79 27 000 
Osingonjako       -1 574 -1 574  -1 574 
Omien osakkeiden 
hankinta    -44    -44  -44 
Osakepalkkiot   116 120   -179 57  57 
Hybridilaina      10 000 -59 9 941  9 941 
Muuntoeron muutos        0 6 6 
Omistusosuuden 
muutokset     1 410   1 410  1 410 
Kauden laaja 
tulos     1 245  -14 403 -13 159 49 -13 109 
Oma pääoma 
31.12.2009 5 000 6 701 2 590 -1 949 -2 534 10 000 3 745 23 554 135 23 689 
           
(1 000 EUR) A B C D E F G H I J 
Oma pääoma 
1.1.2010 5 000 6 701 2 590 -1 949 -2 534 10 000 3 745 23 554 135 23 689 
Osingonjako       -788 -788  -788 
Omien osakkeiden 
hankinta    -9    -9  -9 
Osakepalkkiot   -6    10 4  4 
Hybridilaina       -654 -654  -654 
Käyvän arvon muu-
tos myytävissä 
olevat sijoitukset      139  139 0 139 
Omistusosuuden 
muutokset         -83 -83 
Kauden laaja tulos     2 597  4 422 7 018 49 7 068 
Oma pääoma 
31.12.2010 5 000 6 701 2 584 -1 958 63 10 139 6 734 29 264 101 29 365 
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT 

Yleistä 

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien 
mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola.  
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palvelui-
hin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimi-
vat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voi-
mansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä. 
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaa-
tio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja 
palveluissa. 
Vuonna 2010 Etteplanin liikevaihto oli 104,8 miljoonaa euroa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Hel-
sinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V. 
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2011 tämän tilinpäätöstiedotteen julkistet-
tavaksi. 

Laatimisperiaatteet 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätök-
sessä 2009 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole nou-
datettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.  
Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyö-
ristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summa-
luvusta. 
Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Vuositilin-
päätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.fi/investors/annual-and-interim-reports/2010.aspx ja laa-
timisperiaatteet vuosikertomuksen 2009 sivuilta 26 - 30. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuo-
sikertomuksen 2009 sivulta 45. 

Arvioiden käyttö 

Tämä tilinpäätös sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa 
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshet-
kellä. 
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TUNNUSLUVUT 

(1 000 EUR) 1-12/2010 1-12/2009 
Muutos ed. 

vuodesta  
    

Liikevaihto 104 786 98 700 6,2 % 
Liikevoitto/tappio 6 054 -3 587 268,8 % 
Liikevoitto/tappio, % 5,8 -3,6  
Voitto/tappio ennen veroja 5 766 -4 304 234,0 % 
Voitto/tappio ennen veroja, % 5,5 -4,4  
Oman pääoman tuotto, % 16,4 -13,0  
Sijoitetun pääoman tuotto, % *) 17,0 -8,6  
Omavaraisuusaste, % 43,6 38,5  
Korolliset bruttovelat 12 102 11 585 4,5 % 
Nettovelkaantumisaste, % 24,1 20,8  
Taseen loppusumma 67 653 61 704 9,6 % 
Bruttoinvestoinnit 2 538 4 763 -46,7 % 
    

Tulos/osake, EUR 0,19 -0,17 207,5 % 
Tulos/osake, EUR 
laimennusvaikutuksella oikaistu 0,19 -0,17 207,5 % 
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,48 1,20 24,2 % 
    

Henkilöstö keskimäärin 1 594 1 765 -9,7 % 
Henkilöstö kauden lopussa 1 569 1 544 1,6 % 
    

*) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja 

Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin 

(1 000 EUR) Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 
     

Liikevaihto 24 853 26 782 23 062 30 089 
Liikevoitto 1 125 1 859 1 178 1 891 
Liikevoitto, % 4,5 6,9 5,1 6,3 

 

Varaukset 

(1 000 EUR) Takuuvaraus 

Uudelleen- 
järjestely- 

varaus 
Muut 

varaukset Yhteensä 
     

Varaukset 1.1.2010 187 1 198 50 1 435 
     
Käytetyt varaukset tilikaudella -90 -220 0 -310 
Käyttämättömien varausten peruutukset -97 -872 -50 -1019 
     
Varaukset 31.12.2010 0 106 0 106 
     
Varaukset 1.1.2009 0 0 0 0 
Varausten lisäykset 187 1 198 50 1 435 
Varaukset 31.12.2009 187 1 198 50 1 435 
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Omien osakkeiden hankinta ja luovutus 

Yhtiön hallussa 31.12.2010 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö ei ole hankkinut tammi-
joulukuussa 2010 omia osakkeita, mutta yhtiölle on palautunut osakepohjaisesta kannustinjärjestel-
mästä 2 004 osaketta. Yhtiö ei ole luovuttanut tammi-joulukuussa 2010 omia osakkeita. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Etteplan Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2010 oli 20 179 414 kappaletta (mukaan lukien yhtiön 
hallussa olevat omat osakkeet) ja osakepääoma 5 000 000,00 euroa. 

Osinko 

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2009 
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan 
pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä oli merkit-
ty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 
29.3.2010. Osinko maksettiin 7.4.2010. 

Tuloverot 

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa, jota sovellettaisiin vuo-
den odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on 
määritetty kunkin maan osalta erikseen. Efektiivinen verokanta tilinpäätöksessä on 24,6 (23,5) %. 

Riskit 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. 
Kuvaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksesta sivulta 59. Yksityiskohtainen ana-
lyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2009 vuosikertomuksessa sivulla 30. 
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