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ETTEPLAN Oyj  Tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo 13:00 

 

ETTEPLAN 2021: Liikevaihto ja liikevoitto (EBITA) uudelle tasolle 

 

Avainasiat loka-joulukuussa 2021  

• Konsernin liikevaihto kasvoi 21,3 prosenttia ja oli 85,3 (10-12/2020: 70,3) miljoonaa euroa. Vertai-
lukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia.  

• Liikevoitto (EBITA) kasvoi 10,9 prosenttia ja oli 9,0 (8,1) miljoonaa euroa eli 10,5 (11,5) prosenttia 
liikevaihdosta.  

• Liikevoitto (EBIT) kasvoi 10,5 prosenttia ja oli 7,8 (7,1) miljoonaa euroa eli 9,2 (10,1) prosenttia 
liikevaihdosta. 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 13,2 (17,5) miljoonaa euroa.  

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,23) euroa. 

 

Avainasiat tammi-joulukuussa 2021  

• Konsernin liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia ja oli 300,1 (1-12/2020: 259,7) miljoonaa euroa. Ver-
tailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia.  

• Liikevoitto (EBITA) kasvoi 15,2 prosenttia ja oli 30,1 (26,2) miljoonaa euroa eli 10,0 (10,1) pro-
senttia liikevaihdosta.  

• Liikevoitto (EBIT) kasvoi 15,1 prosenttia ja oli 25,8 (22,4) miljoonaa euroa eli 8,6 (8,6) prosenttia 
liikevaihdosta. 

• Liiketoiminnan rahavirta oli 27,1 (38,0) miljoonaa euroa.  

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,80 (0,69) euroa.  
 

• Hallituksen osinkoehdotus on 0,40 (0,34) euroa osakkeelta. 
 

Etteplan seuraa myös ei-IFRS tunnuslukuja, koska ne antavat lisätietoa Etteplanin kehityksestä. Lisätietoa 
tunnusluvuista raportin lopussa.  

 

Avainlukuja 

 

 

 

 

 

 

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Liikevaihto 85 258 70 295 300 111 259 702

Liikevoitto (EBITA) 8 965 8 085 30 139 26 172

EBITA, % 10,5 11,5 10,0 10,1

Liikevoitto (EBIT) 7 834 7 092 25 754 22 380

EBIT, % 9,2 10,1 8,6 8,6

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,26 0,23 0,80 0,69

Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5 39,7 40,5

Liiketoiminnan rahavirta 13 156 17 512 27 093 37 997

ROCE, % 19,7 20,3 16,0 16,0

Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 3 629 3 267
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Toimitusjohtaja Juha Näkki:  

Onnistuimme odotetusti kiihdyttämään kannattavaa kasvuamme vuoden viimeisellä neljänneksellä ja nos-
timme koko vuoden liikevaihtomme ja liikevoittomme (EBITA) uudelle tasolle: liikevaihto ylitti 300 miljoo-
naa ja liikevoitto (EBITA) ylitti 30 miljoonaa euroa ensimmäisen kerran. Teimme vuoden aikana runsaasti 
erilaisia kasvuun tähtääviä investointeja strategiamme mukaisesti. Investoimme palveluratkaisujemme ke-
hitykseen ja uuteen osaamiseen perustamalla uusia tiimejä usealla eri osaamisalueella. Lisäksi toteu-
timme viisi kansainvälistä kasvua tukevaa yritysostoa. Olen erittäin tyytyväinen vuoden aikana saavutta-
maamme kehitykseen ja haluan kiittää koko henkilöstöämme erinomaisesta työstä vuoden aikana.   

Kysyntätilanne oli hyvä lähes koko vuoden ajan kaikilla markkina-alueillamme. Kolmannella neljänneksellä 
nähdyn lievän notkahduksen jälkeen kysyntätilanne palautui jälleen hyvälle tasolle vuoden viimeisellä nel-
jänneksellä, ja kiihdytimme kasvuamme. Erityisen vahvaa kasvu oli Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -
palvelualueellamme, jossa viimeisen neljänneksen kasvu oli yli 30 prosenttia ja koko vuoden kasvukin ylitti 
25 prosenttia, sekä Kiinassa, missä paikallisille markkinoille myydyt työtunnit kasvoivat vuoden aikana yli 
55 prosenttia.   

Kasvumme oli myös kannattavaa, ja pystyimme pitämään koko vuoden kannattavuuden (EBITA) 10 pro-
sentin tavoitetasollamme. Kannattavuuskehitys oli vahvinta Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelu-
alueella, jossa kannattavuus (EBITA) parani ja ylitti 12 prosentin tason jo toisen kerran vuoden aikana. 

Hyvässä markkinatilanteessa osaavan henkilöstön pitäminen ja löytäminen ovat kasvavia haasteita. 
Olemme investoineet myös pandemian aikana merkittävästi henkilöstöprosessiemme kehittämiseen ja 
rekrytointiin sekä hybridityöskentelymallin mukaisen etätyön tukemiseen ja johtamiseen. Nämä panostuk-
set ovat tukeneet kasvuamme kaikissa liiketoiminnoissamme, ja henkilöstötyytyväisyytemme on jatkanut 
positiivista kehitystään myös koko pandemian ajan. Tämä antaa meille hyvän lähtöasetelman vuoteen 
2022. 

Etteplanin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2024. Pandemia toi muka-
naan lisähaasteen tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja tällä hetkellä pandemia vaikuttaa liiketoimin-
taamme lisääntyneiden sairaspoissaolojen muodossa. Emme kuitenkaan odota tällä olevan suuria vaiku-
tuksia yleiseen markkinatilanteeseen vaan odotamme kysynnän jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuo-
den 2022. Vuonna 2021 palasimme vahvan kannattavan kasvun tielle ja vuosi 2022 käynnistyi niinikään 
vauhdikkaasti kahdella yritysostolla ostaessamme Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueelle 
Cognitaksen Saksasta ja Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueelle Syncoren Ruotsista. Jat-
kamme investointeja sekä orgaanisen että epäorgaaniseen kasvuun ja etenemistä kohti tavoitteitamme 
vuoden 2022 aikana. 

 

Markkinanäkymät 2022 

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. COVID-19-
pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen ja toimitusketjuihin. Asiakkaamme ovat 
sopeutuneet pandemian vaikutuksiin, ja asiakkaidemme liiketoiminta kehittyy tällä hetkellä positiivisesti.  
Vallitseva taloudellinen ja geopoliittinen tilanne voi vaikuttaa markkinoiden kehitykseen. Odotamme kuiten-
kin kysyntätilanteen jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuoden 2022 ajan.  

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022  

Etteplan antaa ohjeistuksen liikevaihdolle ja liikevoitolle (EBIT) numeerisena vaihteluvälinä ja arvioi:    

Vuoden 2022 liikevaihdon olevan 340-370 (2021: 300,1) miljoonaa euroa, ja 

vuoden 2022 liikevoiton (EBIT) olevan 28-32 (2021: 25,8) miljoonaa euroa.  

 

 

 

 



 
   

    
 

 
 

Etteplan Tilinpäätöstiedote 2021  3 

Toimintaympäristö  

Etteplanin asiakaskunnasta suurin osa on teollisuusyrityksiä, joiden toimintaympäristön kehitykseen vai-
kuttaa tällä hetkellä monta globaalia megatrendiä. Esimerkiksi globaalin talouden rakenteelliset muutok-
set, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja kestävä kehitys vaikuttavat yritysten, kansantalouksien ja ih-
misten elämään. Edellä mainittujen megatrendien lisäksi suunnittelualaan vaikuttavat ja suunnittelupalve-
lujen kysyntää kasvattavat keskeisimmin kolme trendiä: digitalisaatio, jatkuvasti nopeutuva teknologinen 
kehitys sekä kasvava tarve insinööreistä. Nämä trendit luovat tarpeita älykkäille ja tehokkaille suunnittelu-
ratkaisuille kaikilla teollisuudenaloilla. Palveluiden hankinnan keskittymiskehitys jatkuu asiakkaiden kysyn-
nän muuttuessa entistä kansainvälisemmäksi, mikä tarjoaa globaalisti toimiville suunnittelualan yrityksille 
kasvumahdollisuuksia. Palveluiden ulkoistustrendin jatkuminen vaikuttaa positiivisesti toimialan kehityk-
seen ja tukee Etteplanin kasvua. Markkinatilanteen parantuessa kilpailu työntekijöistä ja tiettyjen alojen 
erityisosaajista kiristyy, mikä vaikuttaa koko alan kehitykseen kaikilla markkina-alueilla.  

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metalliteollisuuden kehitys. COVID-19-
pandemian pitkittyminen vaikuttaa edelleen markkinatilanteeseen ja toimitusketjuihin. Eri maiden nopeasti-
kin muuttuvat matkustusrajoitukset vaikuttavat liiketoimintaan jonkun verran.   

Teolliset asiakkaamme ovat sopeutuneet vallitsevaan tilanteeseen, ja asiakkaidemme liiketoiminta kehittyy 
positiivisesti. Tämän vuoksi arvioimme kysyntätilanteen jatkuvan kohtuullisen hyvänä koko vuoden 2022 
ajan.  

Kysynnän kehitys asiakastoimialoittain 

COVID-19 -pandemia vaikuttaa edelleen kysyntään kaikilla asiakastoimialoilla, mutta pandemian vaikutuk-
set eri asiakassegmentteihin vaihtelevat. Metsä-, sellu- ja paperiteollisuuden kysyntä oli kohtuullisen hy-
vällä tasolla. Energiateollisuuden kysyntä oli hyvällä tasolla. Kaivosteollisuuden kysyntä oli hyvällä tasolla. 
Nosto- ja siirtolaiteteollisuuden kysyntä oli hyvällä tasolla. ICT-toimialan kysyntä jatkui edelleen hyvänä. 
Ajoneuvo- ja kuljetusteollisuuden kysyntä oli kohtuullisella tasolla. Kemianteollisuuden kysyntä oli hyvällä 
tasolla.   

Kysynnän kehitys Etteplanin toimintamaissa  

Pandemia vaikutti markkinatilanteeseen edelleen monissa Euroopan maissa. Suomessa yleinen markki-
natilanne säilyi kohtuullisen hyvänä, vaikka pandemia vaikutti kysyntään ja lisäsi epävarmuutta.  

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten saamien uusien tilausten arvo oli 
40 prosenttia suurempi kuin vuoden kolmannella neljänneksellä ja neljä prosenttia suurempi kuin edellis-
vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2021 lopun tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden 
yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuoden 2022 aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vas-
taavaan aikaan.  

Markkinoiden epävarmuus vaikutti kysyntään hieman myös Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Sak-
sassa ja Puolassa. Kiinassa kysyntätilanne oli edelleen hyvällä tasolla rakennusalan epävarmuudesta 
huolimatta.  

 

Liikevaihto 

Etteplanin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 21,3 prosenttia ja oli 85,3 (10-12/2020: 70,3) miljoonaa eu-
roa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 20,6 prosenttia. Orgaanisesti liike-
vaihto kasvoi 15,2 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaanista kasvua oli 14,6 
prosenttia. Liikevaihto avainasiakkuuksista kasvoi loka-joulukuussa 13,0 prosenttia.  

Etteplanin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 15,6 prosenttia ja oli 300,1 (1-12/2020: 259,7) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 14,7 prosenttia. Orgaanista kas-
vua oli 8,9 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaanista kasvua oli 8,0 prosenttia. 
Liikevaihto avainasiakkuuksista kasvoi tammi-joulukuussa 6,6 prosenttia.  

Kolmannella neljänneksellä nähdyn lievän notkahduksen jälkeen kysyntätilanne palautui jälleen hyvälle 
tasolle vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja projektit etenivät hyvin. Lomat ja sairauspoissaolojen lisäänty-
minen vaikuttivat liikevaihdon kertymiseen erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä.  
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Jatkoimme vuoden aikana investointejamme orgaaniseen kasvuun rekrytoimalla ja perustamalla uusia tii-
mejä. Alihankkijoiden käyttö lisääntyi erityisesti ohjelmistoliiketoiminnassa. Aiemmin toteutetut yrityskaupat 
ja ulkoistussopimukset vaikuttivat positiivisesti kehitykseemme.  

Etteplanin liiketoiminta sisältää kausivaihtelua. Kausivaihteluihin vaikuttavat työpäivien lukumäärä, loma-
ajat sekä asiakasyritysten tuotekehitys- ja investointihankkeiden ajoittuminen pääosin kevääseen ja vuo-
den loppupuolelle. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on tyypillisesti muiden vuosineljännesten lii-
kevaihtoa matalampi.  

Ostettujen yritysten liikevaihto ei sisälly liikevaihdon orgaaniseen kasvuun yritysostoa seuraavan 12 kuu-
kauden ajan. TekPartner A/S kasvatti liikevaihtoa 1.1.2021 alkaen, F.I.T. Fahrzeug Ingenieurtechnik 
GmbH 1.5.2021 alkaen, Skyrise.tech S:A. 1.6.2021 alkaen, Adina Solutions Oy 1.8.2021 alkaen ja BST 
Buck Systemtechnik GmbH 1.10.2021 alkaen. Vuoden 2022 alussa hankitut Cognitas GmbH ja Syncore 
Technologies AB sisältyvät Etteplanin lukuihin 1.1.2022 ja 1.2.2022 lähtien.  

 

Tulos  

Koko vuoden kannattavuus oli hyvällä, tavoitteidemme mukaisella tasolla hyvän operatiivisen tehokkuu-
den ansiosta. Investoinnit orgaaniseen kasvuun, kuten uusien tiimien perustamiseen, vaikuttivat kannatta-
vuuteen. Lomat ja sairaspoissaolojen lisääntyminen vaikuttivat hieman kannattavuuteen vuoden viimeiselä 
neljänneksellä. 

Liikevoitto (EBITA) parani 10,9 prosenttia loka-joulukuussa ja oli 9,0 (8,1) miljoonaa euroa eli 10,5 (11,5) 
prosenttia liikevaihdosta.  

Liikevoitto (EBITA) parani 15,2 prosenttia tammi-joulukuussa ja oli 30,1 (26,2) miljoonaa euroa eli 10,0 
(10,1) prosenttia liikevaihdosta.  

Liikevoitto (EBIT) parani 10,5 prosenttia loka-joulukuussa ja oli 7,8 (7,1) miljoonaa euroa eli 9,2 (10,1) pro-
senttia liikevaihdosta.  

Liikevoitto (EBIT) parani 15,1 prosenttia tammi-joulukuussa ja oli 25,8 (22,4) miljoonaa euroa eli 8,6 (8,6) 
prosenttia liikevaihdosta.  

Kertaluonteisten erien yhteisvaikutus liikevoittoon (EBITA) ja liikevoittoon (EBIT) oli loka-joulukuussa -0,1 
(-0,3) miljoonaa euroa ja tammi-joulukuussa -0,7(-0,9) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset kulut liittyivät yri-
tyskauppoihin ja organisaation uudelleenjärjestelyihin.  

Tammi-joulukuussa rahoituskulujen määrä oli 1,5 (1,7) miljoonaa euroa. 

Tammi-joulukuun voitto ennen veroja oli 24,9 (21,1) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman verot olivat 19,4 
(19,0) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Verojen määrä oli 4,8 (4,0) miljoonaa euroa.  

Tammi-joulukuun voitto oli 20,0 (17,1) miljoonaa euroa.  

Loka-joulukuussa laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,23) euroa ja tammi-joulukuussa vastaa-
vasti 0,80 (0,69) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli joulukuun lopussa 3,97 (3,50) euroa. Sitoutu-
neen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli loka-joulukuussa 19,7 (20,3) prosenttia ja tammi-joulu-
kuussa 16,0 (16,0) prosenttia. 

 

Liiketoiminnan rahavirta ja rahoitusasema 

Liiketoiminnan rahavirta laski viimeisellä neljänneksellä edellisvuodesta ja oli loka-joulukuussa 13,2 (17,5) 
miljoonaa euroa. Loka-joulukuussa rahavirta investointien jälkeen oli 12,5 (17,2) miljoonaa euroa.  

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-joulukuussa 27,1 (38,0) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa rahavirta 
investointien jälkeen oli 10,8 (30,5) miljoonaa euroa. Vuonna 2020 liiketoiminnan rahavirta oli poikkeuksel-
lisen vahva pandemiaan liittyvien sopeutustoimien takia. Vuonna 2021 kasvu sitoi pääomia ja vaikutti liike-
toiminnan rahavirran kertymiseen.  

Liiketoiminnan rahavirta kertyy vuosineljänneksittäin epätasaisesti liiketoiminnan kausivaihtelun vuoksi.  
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Konsernin rahavarat olivat joulukuun lopussa 30,4 (24,4) miljoonaa euroa.  

Konsernin korolliset velat olivat joulukuun lopussa 78,5 (65,0) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen kas-
vuun vaikutti vuoden 2022 alussa hankitun Cognitas GmbH:n ostoa varten joulukuussa 2021 nostettu 
laina. Vuokrasopimusvelkojen osuus korollisista veloista oli 22,7 (24,5) miljoonaa euroa.  

Lyhytaikaisten käyttämättömien luottolimiittien määrä oli 14,5 (16,5) miljoonaa euroa.  

Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 253,0 (217,9) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 92,4 (83,7) mil-
joonaa euroa.  

Omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 39,7 (40,5) prosenttia.  

 

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tammi-joulukuussa 30,6 (29,7) miljoonaa euroa. Konsernin bruttoinves-
toinnit koostuivat yritysjärjestelyihin liittyvistä eristä, vuokravelvoitteiden lisäyksestä ja laitehankinnoista.  

 

Henkilöstö 

Joulukuun 2021 lopussa Etteplanin henkilöstön määrä oli 3 629 (31.12.2020: 3 267) henkilöä. Henkilöstön 
määrä kasvoi vuoden 2020 loppuun verrattuna 11,1 prosenttia.  

Tammi-joulukuussa 2021 konsernin palveluksessa oli keskimäärin 3 480 (3 320) henkilöä.   

Suomen ulkopuolella konsernin palveluksessa työskentelevien osuus kasvoi ja oli joulukuun lopussa 
1 624 (1 351) henkilöä.  

Joulukuun 2021 lopussa lomautettuna oli 13 henkilöä Suomessa, kun lomautettuna oli vuoden 2020 lo-
pussa 165 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Osa lomautuksista toteutettiin osa-aikaisina.  

Pandemian tässä vaiheessa vuosi käynnistyi pääosin etätyössä kaikissa toimintamaissamme. Pandemian 
tasaantuessa odotamme henkilöstömme siirtyvän osittain lähityöhön, mutta etätyöskentely tulee jäämään 
osaksi joustavaa työnteon malliamme. Olemme investoineet etätyön johtamiseen ja kehittämiseen ja hyö-
dymme näistä investoinneista liiketoiminnan asettuessa uuteen normaaliin pandemian laantuessa.  

 

Liiketoimintakatsaus 

Etteplan julkaisi uudistetun Increasing value for customers -strategian ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet 
joulukuussa 2019. Etteplan aloitti uudistettuun strategiaan liittyvää valmistelevaa työtä ja suunnitelmia, 
mutta moni hanke keskeytettiin pandemian vietyä huomion. Strategian toteuttamiseen tähtääviä toimia jat-
kettiin taas pandemian hieman laannuttua vuoden 2020 loppupuolelta lähtien. Vuonna 2021 investointeja 
orgaaniseen kasvuun jatkettiin palvelutarjontaa kehittämällä ja perustamalla useita uusia tiimejä. Us-
komme strategiamme ohjaavan yhtiön menestystä myös pandemian jälkeen.  

Yhtiön strategian keskeisenä tavoitteena on tuottaa entistä enemmän arvoa asiakkaille ja tukea heitä teol-
lisuuden muutoksessa. Strategian keskeiset elementit ovat customer value, service solutions ja success 
with people. Kasvun tärkeimmät painopistealueet ovat puolestaan palveluratkaisujen jatkuva kehittäminen, 
digitalisaatio ja kansainvälinen kasvu.  

Etteplanin asiakkaat investoivat digitalisointiin ja laitteiden älykkyyteen, mikä luo yhtiölle merkittäviä kasvu-
mahdollisuuksia. Myös Etteplan on viime vuosina investoinut digitalisaatioon ja ohjelmistokehitykseen ta-
voitteenaan laajentaa palvelutarjontaansa ja osaamispohjaansa vastaamaan asiakkaiden digitalisaatiotar-
peisiin. Samanaikaisesti investoimme orgaaniseen kasvuun ja oman liiketoimintamme kehittämiseen sekä 
sen digitalisaatioasteen lisäämiseen.  

Jatkamme teknologiaratkaisujen kehittämistä osana palveluratkaisujamme. Vahvistamme osaamistamme 
esimerkiksi materiaalia lisäävän valmistuksen, digitaalisen kaksosen, tekoälyn ja muiden digitaalisten tek-
nologioiden alueilla.  
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Etteplanin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2024. Haemme kasvua orgaa-
nisesti sekä yritysostoin. Etteplanin tavoitteena on myös kasvaa kansainvälisesti, tarjota kaikkien palvelu-
alueiden ratkaisuja kaikilla markkina-alueillaan ja nostaa Suomen ulkopuolelta kertyvän liikevaihdon osuus 
50 prosenttiin.  

Loka-joulukuussa liikevaihtoa kertyi Suomen ulkopuolelta 37,2 (28,7) miljoonaa euroa eli 44 (41) prosent-
tia konsernin liikevaihdosta. Tammi-joulukuussa liikevaihtoa kertyi Suomen ulkopuolelta 130,1 (100,4) mil-
joonaa euroa eli 43 (39) prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Kiinan markkinat kehittyivät erinomaisesti, ja Kiinan markkinoille myytyjen tuntien määrä kasvoi loka-joulu-
kuussa 36,0 prosenttia ja tammi-joulukuussa 57,0 prosenttia. Etteplan vahvisti läsnäoloaan Kiinan markki-
noilla ja avasi jo kymmenennen toimistonsa Nanjingin megakaupunkiin. Nanjing on Jiangsu-provinssin 
pääkaupunki ja asukasluvulla mitattuna itäisen Kiinan toiseksi suurin kaupunki. Laajeneminen Itä-Kiinassa 
vastaa kasvavaan kysyntään, jota erityisesti alueella toimivat paikalliset asiakkaat osoittavat Etteplanin 
palveluita kohtaan. 

Etteplanin tavoitteena on kasvattaa Johdettujen palvelujen (Managed Services) osuus liikevaihdosta 75 
prosenttiin. Johdettujen palvelujen osuus säilyi ennallaan ja oli loka-joulukuussa 63 (61) prosenttia ja 
tammi-joulukuussa 63 (61) prosenttia.  

Johdettujen palvelujen osuuden kasvu tehostaa Etteplanin kapasiteetin hallintaa ja parantaa kannatta-
vuutta. Etteplan on saavuttanut liikevoitolle (EBITA) asettamansa 10 prosentin tavoitetason suhteutettuna 
liikevaihtoon jo kahtena vuonna peräkkäin.  

 

Yritysostot vuonna 2021 
 
Syyskuussa 2021 Etteplan osti BST Buck Systemtechnik GmbH:n Saksasta. Hieman yli 30 asiantuntijaa 
työllistävä yhtiö on erikoistunut ohjelmistokehitykseen, prosessiautomaatioon ja laitteistosuunnitteluun.  

Elokuussa 2021 Etteplan vahvisti osaamistaan erityisesti ohjelmistojen teknisessä dokumentoinnissa osta-
malla Adina Solutions Oy:n Suomesta. Adina Solutions Oy työllistää yhteensä 13 sisällöntuotannon ja tek-
nisen viestinnän osaajaa.  
 
Kesäkuussa 2021 Etteplan osti puolalaisen ohjelmistokehitysyhtiö Skyrise.tech S.A.:n. Vuonna 2020 
Skyrise.techin liikevaihto oli noin 3,5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 80 asiantuntijaa ja 
kumppania. Yrityskauppaan liittyi suunnattu osakeanti ostettavan yrityksen omistajille. Lue lisää kohdassa 
Osakkeet.  
 
Toukokuussa 2021 Etteplan vahvisti asemaansa teknisessä dokumentoinnissa Saksassa ja osti F.I.T. 
Fahrzeug Ingenieurtechnik GmbH. Yhtiö työllistää noin 15 asiantuntijaa. 
 
Tammikuussa 2021 Etteplan osti Tanskasta ohjelmistokehitysyhtiö TekPartner A/S:n. Vuonna 2019 yhtiön 
liikevaihto oli noin kahdeksan miljoonaa euroa, ja se toimittaa palveluitaan 19 oman osaavan asiantuntijan 
ja eri toimijoista koostuvan verkoston kautta. 
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Palvelualueiden kehitys  

Suunnitteluratkaisut 

Suunnitteluratkaisuilla tarkoitetaan asiakkaan koneen tai laitteen teknisten ominaisuuksien innovointia, 
suunnittelua ja laskentaa tuotekehitystarpeisiin sekä tuotteen valmistusta varten. Toimeksiannot ovat tyy-
pillisesti uuden tuotteen tuotekehitystä, tuotantolaitosten suunnittelua tai toimitussuunnittelua, jossa tuote 
räätälöidään loppuasiakkaan vaatimusten ja markkina-alueen lainsäädännön mukaiseksi. 

 

 

Syyskuussa 2021 hankitun BST Buck Systemtechnik GmbH:n luvut sisältyvät palvelualueen lukuihin 
1.10.2021 alkaen.  

Suunnitteluratkaisujen osuus Etteplanin liikevaihdosta oli loka-joulukuussa 55 (58) prosenttia ja tammi-
joulukuussa 56 (57) prosenttia.  

Palvelualueen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 16,0 prosenttia ja oli 47,1 (40,6) miljoonaa euroa. 
Tammi-joulukuussa liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 167,4 (148,9) miljoonaa euroa.  
 
Suunnitteluratkaisut-palvelualueen kysyntätilanne oli hyvällä tasolla kaikilla markkinoilla vuoden viimeisellä 
neljänneksellä, ja uusia projekteja käynnistyi hyvin. Ulkoistusliiketoimintamme menestyi hyvin vuoden ai-
kana ja vaikutti positiivisesti kehitykseemme. Syyskuussa ostimme ohjelmistokehitykseen, prosessiauto-
maatioon ja laitteistosuunnitteluun erikoituneen BST Buck Systemtechnik GmbH:n Saksasta. 

Suunnitteluratkaisujen liikevoitto (EBITA) oli loka-joulukuussa 5,0 (4,2) miljoonaa euroa eli 10,6 (10,5) pro-
senttia liikevaihdosta. Operatiivinen tehokkuus oli hyvällä tasolla ja vaikutti kannattavuuteen. Tammi-joulu-
kuussa liikevoitto (EBITA) oli 16,6 (14,7) miljoonaa euroa eli 9,9 (9,9) prosenttia liikevaihdosta. 

Suunnitteluratkaisut-palvelualueen palveluksessa oli 2 062 (1 922) henkilöä joulukuun lopussa.  

Johdettujen palvelujen (Managed Services Index, MSI) osuus palvelualueen liikevaihdosta kehittyi hyvin ja 
oli loka-joulukuussa 64 (59) prosenttia ja tammi-joulukuussa 64 (59) prosenttia.  

Freemelt ja Etteplan ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta 3D-tulostamisessa ja yhteistyöstä Free-
meltin uuden, teollisuuden tarpeisiin suunnatun 3D-tulostimen kehittämisessä. Kumppanuudessa yhdisty-
vät Freemeltin 3D-tulostinten suunnittelu- ja valmistusosaaminen ja Etteplanin suunnittelu- ja ohjelmisto-
osaaminen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 Muutos 1-12/2021 1-12/2020 Muutos

Liikevaihto 47 107 40 592 16,0 % 167 433 148 884 12,5 %

Liikevoitto (EBITA) 4 983 4 249 17,3 % 16 555 14 679 12,8 %

EBITA, % 10,6 10,5 9,9 9,9

MSI-indeksi (Managed Services index) 64 59 64 59

Henkilöstö kauden lopussa 2 062 1 922 7,3 % 2 062 1 922 7,3 %
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Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut 

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut tarjoaa tuotekehityspalveluita sekä ohjelmisto- ja teknologiaratkaisuja, 
jotka mahdollistavat asiakkaiden liiketoimintaprosessien digitalisoimisen sekä koneiden ja laitteiden älyk-
kyyden ja verkottumisen. Tyypillinen haaste on tarve kasvattaa liiketoimintaprosessien tai valmistuksen 
tehokkuutta tai luoda uusia tuotteita markkinoille. Järjestelmien integroimisella voi varmistaa paremman 
asiakaspalvelun, kustannustehokkuuden tai uusien tulovirtojen luomisen digitalisaation avulla. 

 

 

Tammikuussa 2021 hankitun TekPartnerin luvut sisältyvät Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualu-
een lukuihin 1.1.2021 alkaen. Kesäkuussa 2021 hankitun Skyrise.techin luvut sisältyvät palvelualueen lu-
kuihin 1.6.2021 alkaen.  

 

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen osuus Etteplanin liikevaihdosta oli loka-joulukuussa 28 
(25) prosenttia ja tammi-joulukuussa 27 (25) prosenttia.   

Palvelualueen liikevaihto kasvoi 32,2 prosenttia loka-joulukuussa ja oli 23,4 (17,7) miljoonaa euroa. 
Tammi-joulukuussa liikevaihto kasvoi 25,8 prosenttia ja oli 80,1 (63,7) miljoonaa euroa.  

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen kysyntätilanne jatkui hyvänä ja jatkoimme edelleen rek-
rytointeja.  

Kesäkuussa 2021 ostimme puolalaisen ohjelmistokehitysyhtiö Skyrise.tech S.A.:n. Kauppa vahvisti merkit-
tävästi kykyämme toimittaa pilvipalveluiden ja sovellusten ohjelmistoratkaisuja (cloud and applications), ja 
avaa monia mielenkiintoisia kasvunäkymiä. Skyrise.techin integrointi osaksi Etteplania etenee suunnitel-
man mukaan. Tanskasta tammikuussa hankkimamme TekPartner A/S toimii nykyisin Etteplan brändin 
alla, ja muiltakin osin integrointi etenee suunnitelman mukaan.  

Asiakkaamme investoivat digitaalisiin ratkaisuihin, ja se tarjoaa Etteplanille kasvumahdollisuuden. Lisään-
tynyt rekrytointitarve ja osaajien vaikeutunut saatavuus vaikuttaa palvelualueen liiketoimintaan. Tämän 
takia olemme lisänneet alihankkijoiden käyttöä, ja meillä on tällä hetkellä yli 250 henkilöä alihankkijana ja 
kumppanina. Myös TekPartnerin ja Skyrise.techin toimintamallit ovat lisänneet alihankinnan osuutta palve-
lualueen liikevaihdosta.  

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen liikevoitto (EBITA) oli edellisen vuoden tasolla ja oli loka-
joulukuussa 2,4 (2,4) miljoonaa euroa. Kannattavuus laski ja liikevoitto (EBITA) oli 10,3 (13,8) prosenttia 
liikevaihdosta. Kannattavuuteen vaikuttivat investointimme kasvuun erityisesti Ruotsissa sekä alihankin-
nan lisääntyminen. Operatiivinen tehokkuus oli kohtuullisella tasolla. 

Tammi-joulukuussa liikevoitto (EBITA) parani 17,1 prosenttia ja oli 8,3 (7,1) miljoonaa euroa eli 10,4 (11,1) 
prosenttia liikevaihdosta.  

Ohjelmisto- ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen palveluksessa olevan henkilöstön määrä kasvoi yritys-
kauppojen ja rekrytointien seurauksena ja oli 771 (628) henkilöä joulukuun lopussa.  

Johdettujen palvelujen (Managed Services index, MSI) osuus palvelualueen liikevaihdosta laski ja oli loka-
joulukuussa 47 (51) prosenttia ja tammi-joulukuussa 47 (51) prosenttia. Osuuden lasku heikensi hieman 
kannattavuutta. 

 

 

 

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 Muutos 1-12/2021 1-12/2020 Muutos

Liikevaihto 23 369 17 680 32,2 % 80 123 63 694 25,8 %

Liikevoitto (EBITA) 2 418 2 434 -0,7 % 8 316 7 101 17,1 %

EBITA, % 10,3 13,8 10,4 11,1

MSI-indeksi (Managed Services index) 47 51 47 51

Henkilöstö kauden lopussa 771 628 22,8 % 771 628 22,8 %
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Teknisen dokumentoinnin ratkaisut 

Teknisen dokumentoinnin ratkaisuilla tarkoitetaan yksittäisen tuotteen käyttäjämanuaaleja tai tuotantolai-
tosten, kuten tehtaiden, teknisten ominaisuuksien dokumentointia ja tiedon hallintaa. Palvelu kattaa myös 
sisällön tuotantoa ja jakelua painetussa ja digitaalisessa muodossa. Teolliselle asiakkaalle hyvä tekninen 
dokumentointi voi nostaa tuotteiden arvoa ja varmistaa, että tuotteita käytetään oikealla tavalla. Asiakas 
saa meiltä keinoja parantaa kustannustehokkuutta ja läpimenoaikoja, nostaa laatua ja pienentää ympäris-
töjalanjälkeä. 

 

 

Toukokuussa 2021 hankitun F.I.T. Fahrzeug Ingenieurtechnik GmbH:n luvut sisältyvät Teknisen doku-
mentoinnin ratkaisut -palvelualueen lukuihin 1.5.2021 alkaen ja elokuussa 2021 hankitun Adina Solutions 
Oy:n 1.8.2021 alkaen. 

 

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueen osuus Etteplanin liikevaihdosta oli loka-joulukuussa 17 
(17) prosenttia ja tammi-joulukuussa 17 (18) prosenttia.  

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueen kysyntätilanne oli hyvä, ja liikevaihto kasvoi 20,8 pro-
senttia loka-joulukuussa ja oli 14,3 (11,9) miljoonaa euroa. Tammi-joulukuussa liikevaihto kasvoi 11,0 pro-
senttia ja oli 51,6 (46,5) miljoonaa euroa. Yrityskaupat ja ulkoistusliiketoiminnan menestys vaikuttivat kas-
vulukuihin.  

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueen liikevoitto (EBITA) parani loka-joulukuussa 31,5 pro-
senttia ja oli 1,7 (1,3) miljoonaa euroa eli 12,0 (11,0) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-joulukuussa liike-
voitto (EBITA) parani 28,3 prosenttia ja oli 5,9 (4,6) miljoonaa euroa eli 11,4 (9,8) prosenttia liikevaihdosta. 
Kannattavuus oli hyvällä tasolla erinomaisen operatiivisen tehokkuuden ansiosta.  

Johdettujen palvelujen (Managed Services Index, MSI) osuus palvelualueen liikevaihdosta kasvoi ja oli 
loka-joulukuussa 82 (80) prosenttia ja tammi-joulukuussa 82 (80) prosenttia. Johdettujen palvelujen kas-
vanut osuus liikevaihdosta vaikutti positiivisesti kannattavuuteen.  

Elokuussa Suomesta hankkimamme ohjelmistojen teknisen dokumentoinnin asiantuntijan Adina Solutions 
Oy:n ja toukokuussa Saksasta hankkimamme teknisen dokumentoinnin asiantuntijan F.I.T. Fahrzeug In-
genieurtechnik GmbH:n integrointi osaksi Etteplania etenee suunnitelman mukaan.  

Panostimme palvelutarjontamme kehitykseen. Tästä esimerkkinä pilvipohjainen Etteplan HowTo -palvelu, 
joka mahdollistaa teollisuuslaitteita ja muita valmistavan teollisuuden tarpeita koskevan teknisen tiedon 
tehokkaan luomisen, turvallisen ylläpidon ja monikanavaisen jakelun maailmanlaajuisesti.  

Teknisen dokumentoinnin ratkaisut -palvelualueen palveluksessa oli 669 (616) henkilöä joulukuun lo-
pussa. 

Etteplan on voittanut Väyläviraston kilpailutuksen koskien rakenteisen sisällön tuottamista ja teknisen vies-
tinnän asiantuntijapalvelua. Sopimuksen kesto on 3+2 vuotta. Hankittava asiantuntijapalvelu pitää sisäl-
lään informaatiosuunnittelua, teknistä kirjoittamista ja kuvitusta sekä sisältöjen julkaisua. Lisäksi Etteplan 
huolehtii työkaluista ja prosesseista. 

 

 

 

 

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 Muutos 1-12/2021 1-12/2020 Muutos

Liikevaihto 14 338 11 870 20,8 % 51 650 46 531 11,0 %

Liikevoitto (EBITA) 1 714 1 304 31,5 % 5 879 4 583 28,3 %

EBITA, % 12,0 11,0 11,4 9,8

MSI-indeksi (Managed Services index) 82 80 82 80

Henkilöstö kauden lopussa 669 616 8,6 % 669 616 8,6 %
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HALLINTO 

Yhtiörakenteen yksinkertaistaminen 

Etteplanilla on viime vuosien yrityskauppojen seurauksena useita juridisia yhtiöitä eri maissa. Tavoit-
teenamme on toimintamme tehostaminen juridisen rakenteen yksinkertaistamisen avulla. Vuoden 2021 
aikana olemme käynnistäneet hankkeet Alankomaissa, Saksassa ja Suomessa. Muutos tehostaa sisäistä 
toimintaamme, yksinkertaistaa asiakasprojektiemme toteuttamista sekä varmistaa henkilöstömme tasa-
puolisen kohtelun.  

 

YHTIÖKOKOUS 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi 
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkona 0,34 euroa 
osakkeelta ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokouksen päättämä 
osinko maksettiin osakkaalle, joka oli täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osa-
kasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 12.4.2021, ja osinko maksettiin 19.4.2021. 

Yhtiökokous päätti Etteplanin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön hallituksen 
jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä. Yhtiökokous päätti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen 
mukaisesti yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 
ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista. 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukai-
sesti Matti Huttunen, Robert Ingman, Päivi Lindqvist, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen. Yhtiön tilintar-
kastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kim Järvi. 

Etteplan Oyj:n hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessaan yhtiön 
hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin. Etteplan Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheen-
johtajaksi valittiin Matti Huttunen sekä jäseniksi Robert Ingman ja Leena Saarinen. Etteplan Oyj:n tarkas-
tusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Leena Saarinen sekä jäseniksi Päivi Lindqvist ja Mikko Teppo-
nen.  

 

Hallituksen valtuutukset 
 
Vuoden 2021 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yh-
dessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enin-
tään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien 
osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkei-
den hankinnasta. 
 
Valtuutus sisältää oikeuden päättää yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoite-
tulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä 
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäyn-
nissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen 
(10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin 
julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen kor-
kein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 
 
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomis-
tajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava ta-
loudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai 
käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön kannustinohjel-
mien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. 
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa. 
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Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 
8.4.2021 ja päättyen 7.10.2022. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 
 
Vuoden 2021 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2 500 000 osakkeen antami-
sesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain 10 luvun 1 
§:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta merkin-
täetuoikeudesta eli hallituksella on oikeus suunnata osakeanti tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen. Valtuutus sisältää myös oikeuden määrätä kaikista osakean-
nin, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavienerityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuu-
tus sisältää siten oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista ja muista merkintäeh-
doista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön kan-
nalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittäminen 
tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely taikka henkilöstön kannustaminen. Osakkeita annettaessa hallitus on 
oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin eh-
doin. Valtuutus sisältää oikeuden päättää merkintähinnan merkitsemisestä osakepääoman ja sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahaston välillä. 
 
Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 8.4.2021 ja päättyen 7.4.2023. 

 

OSAKKEET 

Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Mid cap -markkina-arvoryhmässä Teollisuustuot-
teet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETTE. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on 
samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.  

Yhtiön osakepääoma 31.12.2021 oli 5 000 000,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 25 083 308 kappa-
letta.  

Etteplan kertoi pörssitiedotteella 14.6.2021 ostaneensa puolalaisen ohjelmistokehitysyhtiö Skyrise.tech 
S.A.:n ja järjestävänsä suunnatun osakeannin ostettavan yrityksen omistajille. Annin ehtojen mukaan 
Etteplan tarjosi Skyrise.techin omistajille merkittäväksi 120 000 Etteplan Oyj:n uutta osaketta.  

Etteplanin hallitus hyväksyi 17.6.2021 kokouksessaan suunnatun osakeannin lopulliset ehdot varsinaisen 
yhtiökokouksen 8.4.2021 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Annin keskeiset ehdot 
julkaistiin pörssitiedotteella 17.6.2021.  

Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 18.8.2021 ja laskettiin liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear 
Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä syyskuun alussa.  

Osakkeet luovutettiin ja ne tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet siitä lähtien, kun ne rekisteröitiin 
kaupparekisteriin. Kaupankäynti uusilla osakkeilla on kuitenkin mahdollista vasta kolmen vuoden kuluttua, 
kun niitä koskeva, kaupan yhteydessä sovittu luovutusrajoitus on lakannut olemasta voimassa. 

Suunnatun osakeannin jälkeen Etteplanin hallituksella on vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuu-
tuksen perustella mahdollisuus päättää vielä enintään 2 380 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai 
muulla valtuutuksessa mainitulla tavalla. Vuoden 2021 yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättä-
mään enintään 2 500 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia. 
 

Osakevaihto 

Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuun aikana 1 539 757 (1-12/2020: 1 564 244) kappaletta 
yhteensä 25,15 (14,80) miljoonan euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 12,95 euroa, ylin kurssi 19,45 
euroa, keskikurssi 16,33 euroa ja päätöskurssi 16,90 euroa. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2021 oli 
421,22 (322,25) miljoonaa euroa. Etteplanin osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2021 oli 3 604 
(31.12.2020: 3 323). 
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Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 21.5.2021 käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjel-
man varsinaiselta yhtiökokoukselta 8.4.2021 saamansa valtuutuksen perusteella. Hankittavia osakkeita 
käytetään avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. 
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä on enintään 80 000 osaketta ja näiden osakkeiden tuottama ääni-
määrä, mikä vastaa noin 0,32 prosenttia Etteplanin kaikista osakkeista tällä hetkellä. Hallituksen päätök-
sen mukaan osakkeiden enimmäishinta voi olla 19,00 euroa/osake. Osakkeet hankitaan markkinahintaan 
NASDAQ OMX Helsingissä julkisessa kaupankäynnissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankki-
misesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. 

Osakkeiden hankinta aloitettiin 21.5.2021 ja lopetettiin 12.10.2021 takaisinostettujen osakkeiden enim-
mäismäärän tultua täyteen.  

Tammi-joulukuussa 2021 Etteplan hankki yhteensä 80 000 yhtiön omaa osaketta. 31.12.2021 yhtiön hal-
lussa oli 159 046 (31.12.2021: 79 046) kappaletta yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa 0,63 prosenttia koko 
osakekannasta ja äänimäärästä.  

 

Liputukset 

Etteplan Oyj ei vastaanottanut tammi-joulukuussa 2021 liputusilmoituksia. 

 

Etteplan Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2020-2022 

Etteplanin hallitus päätti 5.2.2020 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta konsernin 
avainhenkilöille. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön 
arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkei-
den omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2020-2022. Ansaintajakso kattaa samat 
vuodet kuin Etteplanin maaliskuussa 2019 julkaisema strategiapäivitys. Järjestelmä on linjassa Etteplanin 
strategian kanssa ja tukee yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.   

Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon kehittyminen 
(Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain ra-
hana ansaintajakson päättymisen jälkeen. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan avainhen-
kilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. 

Järjestelmään kuuluu noin 25 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän pe-
rusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 390 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa 
(sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yh-
tiön omistamista osakkeista tai markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole 
osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. 

 

Katsauskauden jälkeinen tapahtuma: Muutos Etteplanin johtoryhmässä 

Tietotekniikan diplomi-insinööri Tero Leppänen on nimitetty Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -palvelualu-
een johtajaksi ja  Etteplanin johtoryhmän jäseneksi 3.1.2022 lähtien. Leppänen on työskennellyt Ettepla-
nissa vuodesta 2016 useissa johtotehtävissä, viimeksi Testaus- ja tuoteverifikaatio -yksikön johtajana ja 
Ohjelmistot ja sulautetut ratkaisut -palvelualueen johtoryhmän jäsenenä. Leppänen siirtyi Etteplaniin Espo-
tel Oy:n yritysoston myötä vuonna 2016, aiemmin hän on työskennellyt Efore Oyj:ssä. Ohjelmistot ja su-
lautetut ratkaisut -palvelualueen entinen johtaja Tom Leskinen jatkaa uraansa Etteplanin ulkopuolella.    
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Katsauskauden jälkeinen tapahtuma: Etteplan osti Cognitaksen Canonilta ja nousee teknisessä 
dokumentoinnissa johtavaan asemaan Saksan markkinoilla 

Etteplan on 17.1.2022 ostanut Cognitas GbmH:n, saksalaisen teknisen informaation elinkaaripalveluita 
tarjoavan yrityksen Canon Saksa GbmH:lta. Yrityskauppa vahvistaa Etteplanin asemaa Saksassa, ja on 
jatkoa strategisille investoinneillemme Keski-Euroopassa. Yrityskaupan myötä Etteplan saavuttaa Saksan 
markkinoilla johtavan aseman teknisessä dokumentoinnissa ja entistä vahvemman aseman koko Euroo-
passa.  

Siemensin vuonna 2000 perustama Cognitas on ollut Canon Saksan omistuksessa vuodesta 2014. Yhtiö 
on Saksan johtavia teknisen dokumentoinnin konsultti- ja palveluyrityksiä, jonka vuotuinen liikevaihto on 
noin 15 miljoonaa euroa. Cognitaksen palveluksessa on 200 konsultoinnin ja teknisen informaation tuotta-
misen ja johtamisen asiantuntijaa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. 

 

Katsauskauden jälkeinen tapahtuma: Etteplan osti sulautettuihin järjestelmiin erikoistuneen Syn-
coren Ruotsista– suunnattu osakeanti ostettavan yhtiön omistajille 

Etteplan vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja osti 2.2.2022 sulautettuihin järjestelmiin keskittyvän teknolo-
giapalveluyhtiö Syncore Technologies AB:n. Yritysostolla Etteplan toteuttaa kasvustrategiaansa, jonka yti-
messä on osaamispohjan laajentaminen ja kansainvälisen läsnäolomme vahvistaminen. 

Vuonna 2000 perustettu Syncore toteuttaa edistyksellisiä sulautettujen järjestelmien projekteja kuten 
suunnittelua, laitteisto- ja ohjelmistokehitystä sekä tuotteiden koko elinkaaren kattavia palveluita erityisesti 
teollisuusjärjestelmien, ilmailuteollisuuden ja puolustusteollisuuden asiakkaille. Vuonna 2020 Syncoren 
liikevaihto oli noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on 46 sulautettujen järjestelmien asiantuntijaa 
Linköpingissä Ruotsissa. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkaista. 

Osana kaupan rahoitusta Etteplan Oyj:n hallitus on 1.2.2022 pitämässään kokouksessaan tehnyt kaupan 
toteutumiselle ehdollisen päätöksen suunnatusta osakeannista varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2021 halli-
tukselle antaman osakeantivaltuutuksen perusteella. Suunnattu osakeanti liittyy Syncore Technologies 
AB:n hankintaan. Kaupan ehtojen mukaisesti kauppahinta maksetaan myyjille suunnatulla osakeannilla ja 
käteisvaroilla. Antipäätöksen ehtona ollut kauppakirja allekirjoitettiin 2.2.2022, ja samanaikaisesti myyjät 
merkitsivät osana kauppasumman maksua 117 485 Etteplanin uutta osaketta. Osakkeista maksettava 
osakekohtainen merkintähinta on 16,42 euroa. 

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yleisen 
taloudellisen kehityksen aiheuttamat epävarmuudet ovat edelleen Etteplanin liiketoiminnan riskejä. Asiak-
kaiden liiketoiminnan mahdolliset muutokset ovat merkittävä riski Etteplanin liiketoiminnalle. Yhtiön liiketoi-
minta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on tärkeä tekijä kan-
nattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Henkilöstön vaikeutunut saatavuus erityisesti tietyillä asi-
antuntija-aloilla on edelleen liiketoimintariski. COVID-19-pandemia vaikuttaa edelleen Etteplanin toimin-
taan, ja tilanteen pitkittyminen vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kehitykseen.  

Etteplan kartoittaa liiketoiminnan riskit kerran vuodessa ja seuraa aktiivisesti kehitystä vuoden aikana. 
Kartoituksessa keskitytään erityisesti seuraamaan muutosta jo tunnistetuissa riskeissä, tunnistamaan uu-
det liiketoimintariskit sekä kehittämään ennakoivaa riskienhallintaa. Kartoituksen tuloksista kerrotaan 
Etteplanin Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportin yhteydessä.  

 

Hallituksen voitonjakoehdotus 2021 

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2021 mukaan 57 744 043,25 euroa. 
Hallitus ehdottaa 6.4.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yh-
tiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,40 euroa osaketta kohti eli yhteensä enintään 10 
033 323,20 euroa, ja loppuosa jätetään voittovaroihin. 
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Taloustiedottaminen vuonna 2022  

Tilinpäätös ja vuosikertomus: viimeistään viikolla 11/2022 

Yhtiökokous 2022: keskiviikkona 6.4.2022 

Tammi-maaliskuun 2022 osavuosikatsaus: torstaina 5.5.2022 

Tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsaus: keskiviikkona 10.8.2022 

Tammi-joulukuun 2022 osavuosikatsaus: perjantaina 28.10.2022 

 

Espoossa 10. helmikuuta 2022 

Etteplan Oyj 

Hallitus 
 

 

Lisätiedot:  
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2077 
Outi Torniainen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 307 3302 

 

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com 

 
 
  

http://www.etteplan.com/
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 

 

 

 

 

  

  
  

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Liikevaihto 85 258 70 295 300 111 259 702

Liiketoiminnan muut tuotot 448 1 485 1 289 3 622

Materiaalit ja palvelut -9 602 -6 940 -31 685 -23 317

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -54 713 -46 802 -197 596 -177 301

Liiketoiminnan muut kulut -9 017 -6 334 -28 527 -22 300

Poistot -4 540 -4 611 -17 839 -18 026

Liikevoitto (EBIT) 7 834 7 092 25 754 22 380

Rahoitustuotot 291 136 593 422

Rahoituskulut -464 -669 -1 480 -1 722

Voitto ennen veroja 7 660 6 560 24 867 21 080

Tuloverot -1 292 -868 -4 823 -4 003

Katsauskauden voitto 6 369 5 692 20 044 17 077

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot -102 2 014 -589 1 415

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen 

erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 3 -5 32 -7

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -99 2 009 -557 1 409

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 6 270 7 701 19 487 18 486

Katsauskauden voiton jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 6 369 5 692 20 044 17 077

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 6 270 7 701 19 487 18 486

Emoyhtiön osakkeenomistajille katsauskauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,26 0,23 0,80 0,69

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos, EUR 0,26 0,23 0,80 0,69
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KONSERNITASE 

 

  

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 92 380 83 685

Muut aineettomat hyödykkeet 28 807 26 011

Aineelliset hyödykkeet 24 759 25 698

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta 

arvostettavat sijoitukset 418 378

Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54

Laskennalliset verosaamiset 731 493

Pitkäaikaiset varat yhteensä 147 150 136 320

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 376 336

Keskeneräiset työt 26 810 17 764

Myyntisaamiset ja muut saamiset 47 988 38 883

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 273 208

Rahavarat 30 356 24 407

Lyhytaikaiset varat yhteensä 105 803 81 598

VARAT YHTEENSÄ 252 953 217 918

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 6 701 6 701

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 037 20 101

Omat osakkeet -1 245 -124

Muuntoerot -3 473 -2 884

Muut rahastot 133 101

Kertyneet voittovarat 69 761 58 178

Oma pääoma yhteensä 98 914 87 074

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 7 408 6 502

Lainat rahoituslaitoksilta 30 350 12 900

Vuokrasopimusvelat 8 777 8 608

Muut pitkäaikaiset velat 827 27

Pitkäaikaiset velat yhteensä 47 362 28 038

Lyhytaikaiset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 25 453 27 583

Vuokrasopimusvelat 13 894 15 883

Saadut ennakot 3 891 2 770

Ostovelat ja muut velat 61 673 54 608

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 766 1 962

Lyhytaikaiset velat yhteensä 106 677 102 806

Velat yhteensä 154 039 130 844

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 252 953 217 918
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 

  

  

  
  

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Liiketoiminnan rahavirta

Asiakkailta saadut maksut 78 422 67 120 287 564 267 784

Maksut liiketoiminnan kuluista -62 728 -47 980 -253 056 -223 600

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja 15 694 19 140 34 508 44 184
Maksetut korot ja maksut muista 

liiketoiminnan rahoituskuluista -449 -387 -1 289 -1 257

Saadut korot liiketoiminnasta 10 19 80 79

Maksetut välittömät verot -2 098 -1 261 -6 205 -5 010

Liiketoiminnan rahavirta (A) 13 156 17 512 27 093 37 997

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin -651 -267 -2 157 -1 639

Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken 

rahavaroilla vähennettynä 0 0 -14 255 -5 885

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 

luovutustulot -47 -6 17 30

Myönnettyjen lainojen takaisinmaksut 0 0 73 0

Investointien rahavirta (B) -699 -273 -16 321 -7 494

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 12 457 17 239 10 772 30 503

Rahoituksen rahavirta

Suunnatusta osakeannista saadut maksut 0 0 1 936 0

Omien osakkeiden hankinta -297 0 -1 382 0

Lyhytaikaisten lainojen nostot -13 -1 641 6 941 11 698

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -14 885 -3 630 -30 060 -12 217

Pitkäaikaisten lainojen nostot 26 503 0 37 503 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 0 -6 -695

Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -2 812 -3 054 -11 478 -12 131

Maksetut osingot 0 0 -8 461 -8 682

Rahoituksen rahavirta (C) 8 489 -8 326 -5 007 -22 028

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) 

/ vähennys (-) 20 946 8 913 5 765 8 475

Rahavarat kauden alussa 9 215 15 353 24 407 15 878

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 195 141 184 55

Rahavarat kauden lopussa 30 356 24 407 30 356 24 407
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

Taulukon sarakkeiden selitteet 
A) Osakepääoma     E) Omat osakkeet 
B) Ylikurssirahasto     F) Muuntoerot 
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  G) Kertyneet voittovarat 
D) Muut rahastot                                               H) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 
 

 

 

 

 
  

1 000 EUR A B C D E F G H

Oma pääoma 1.1.2020 5 000 6 701 20 101 108 -700 -4 299 49 829 76 740

Laaja tulos

Katsauskauden voitto 0 0 0 0 0 0 17 077 17 077

Muut laajan tuloksen erät

Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen 

erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 0 0 0 -7 0 0 0 -7

Muuntoerot 0 0 0 0 0 1 415 0 1 415

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 0 0 -7 0 1 415 0 1 409

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -7 0 1 415 17 077 18 486

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -8 682 -8 682

Osakepalkkiot 0 0 0 0 576 0 -45 531

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 576 0 -8 728 -8 152

Oma pääoma 31.12.2020 5 000 6 701 20 101 101 -124 -2 884 58 178 87 074

1 000 EUR A B C D E F G H

Oma pääoma 1.1.2021 5 000 6 701 20 101 101 -124 -2 884 58 178 87 074

Laaja tulos

Katsauskauden voitto 0 0 0 0 0 0 20 044 20 044

Muut laajan tuloksen erät
Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen 

erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 0 0 0 32 0 0 0 32

Muuntoerot 0 0 0 0 0 -589 0 -589

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 0 0 0 32 0 -589 0 -557

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 32 0 -589 20 044 19 487

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -8 461 -8 461

Suunnattu osakeanti 0 0 1 936 0 0 0 0 1 936

Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0 -1 382 0 0 -1 382

Osakepalkkiot 0 0 0 0 260 0 0 260

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 1 936 0 -1 122 0 -8 461 -7 647

Oma pääoma 31.12.2021 5 000 6 701 22 037 133 -1 245 -3 473 69 761 98 914
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LIITETIEDOT 

 

Yleistä 

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat ohjelmisto- ja sulautettujen järjestelmien ratkaisut, teollisuuden laite- ja 
laitossuunnittelun ratkaisut sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat maailman johta-
vat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden, palvelujen ja 
suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnitteluky-
vyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa. 

Vuonna 2021 Etteplanin liikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä yli 
3 800 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa, Tanskassa ja Kiinassa. 
Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. 

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 10.2.2022 tämän tilinpäätöstiedotteen julkistetta-
vaksi. 

 

Laatimisperiaatteet 

Luvut esitetään joko tuhansina tai miljoonina euroina riippuen siitä, mitä luvun yhteydessä on esittämi-
sestä mainittu. Luvut on pyöristetty tarkoista arvoistaan, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa 
voi poiketa esitetystä summasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. 

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Tilipäätös-
tiedotteen laadinnassa on noudatettu samoja kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita kuin vuoden 2020 tilin-
päätöksessä. 

 

Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, jotka perustuvat johdon tämän hetkisiin ole-
tuksiin ja tiedossa oleviin tekijöihin sekä johdon tämän hetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Johto uskoo, 
että tulevaisuuteen suuntautuvat oletukset ovat perusteltuja. Lopputulokset voivat kuitenkin erota merkittä-
västi tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista johtuen mm. muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailu-
olosuhteissa sekä muutoksista sääntely-ympäristössä ja valuuttakursseissa. Konsernin johto saattaa 
myös joutua tekemään harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat laatimisperiaatteiden valintaa ja 
niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassa olevassa IFRS-normistossa 
on vaihtoehtoisia arvostamis-, kirjaamis- ja esittämistapoja. 

Arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät sekä harkintaan perustuvia ratkaisuja vaativat osa-alueet 
ovat samoja kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä.  

Johto kiinnittää erityistä huomiota käyvän arvon määrittämiseen yrityskauppojen yhteydessä sekä kiin-
teähintaisten sopimusten tuloutukseen. 
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Tunnusluvut 

 

 
  

1 000 EUR 1-12/2021 1-12/2020 Muutos

Liikevaihto 300 111 259 702 15,6 %

Liikevoitto (EBITA) 30 139 26 172 15,2 %

EBITA, % 10,0 10,1

Liikevoitto (EBIT) 25 754 22 380 15,1 %

EBIT, % 8,6 8,6

Voitto ennen veroja 24 867 21 080 18,0 %

Voitto ennen veroja, % 8,3 8,1

Oman pääoman tuotto, % 21,6 20,8

ROCE, % 16,0 16,0

Omavaraisuusaste, % 39,7 40,5

Korolliset bruttovelat 78 474 64 974 20,8 %

Nettovelkaantumisaste, % 48,6 46,6

Taseen loppusumma 252 953 217 918 16,1 %

Bruttoinvestoinnit 30 582 29 697 3,0 %

Liiketoiminnan rahavirta 27 093 37 997 -28,7 %

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,80 0,69 15,9 %

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos, EUR 0,80 0,69 15,9 %

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 3,97 3,50 13,4 %

Henkilöstö keskimäärin 3 480 3 320 4,8 %

Henkilöstö kauden lopussa 3 629 3 267 11,1 %
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Segmenttitiedot 

Konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen palvelualueeseen, joista kukin muodostaa oman raportoitavan 
segmenttinsä. Raportoitavien segmenttien tuotot koostuvat pääasiassa palveluiden tuottamisesta.  

 

Liikevoitto (EBITA):n täsmäytys voittoon ennen veroja 

 

Segmenttien pitkäaikaiset varat 

Segmenttien pitkäaikaiset varat sisältävät pitkäaikaiset varat pois lukien rahoitusinstrumentit ja laskennalli-
set verosaamiset. Segmenttien pitkäaikaiset varat esitetään varojen sijainnin mukaan jaoteltuna, koska 
konsernin ylin päätöksentekijä seuraa näitä eriä maatasolla. 

 
  

1 000 EUR
Suunnittelu-

ratkaisut

Ohjelmisto- ja 

sulautetut 

ratkaisut

Teknisen 

dokumentoinnin 

ratkaisut

Raportoitavat 

segmentit 

yhteensä

Eliminoinnit                       

ja muut Yhteensä

10-12/2021

Ulkoinen liikevaihto 47 107 23 369 14 338 84 814 444 85 258

Liikevoitto (EBITA) 4 983 2 418 1 714 9 116 -151 8 965

Henkilöstö kauden lopussa 2 062 771 669 3 502 127 3 629

10-12/2020

Ulkoinen liikevaihto 40 592 17 680 11 870 70 143 152 70 295

Liikevoitto (EBITA) 4 249 2 434 1 304 7 987 97 8 085

Henkilöstö kauden lopussa 1 922 628 616 3 166 101 3 267

1-12/2021

Ulkoinen liikevaihto 167 433 80 123 51 650 299 206 905 300 111

Liikevoitto (EBITA) 16 555 8 316 5 879 30 750 -611 30 139

Henkilöstö kauden lopussa 2 062 771 669 3 502 127 3 629

1-12/2020

Ulkoinen liikevaihto 148 884 63 694 46 531 259 110 593 259 702

Liikevoitto (EBITA) 14 679 7 101 4 583 26 363 -192 26 172

Henkilöstö kauden lopussa 1 922 628 616 3 166 101 3 267

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Liikevoitto (EBITA) 8 965 8 085 30 139 26 172

Yrityshankintojen käyvän arvon arvostusten poistot -1 131 -993 -4 385 -3 791

Liikevoitto (EBIT) 7 834 7 092 25 754 22 380

Rahoitustuotot 291 136 593 422

Rahoituskulut -464 -669 -1 480 -1 722

Voitto ennen veroja 7 660 6 560 24 867 21 080

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020

Suomi 63 609 66 989

Skandinavia 39 820 34 185

Kiina 2 931 2 565

Keski-Eurooppa 39 640 31 710

Yhteensä 146 001 135 449
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Liikevaihto  

Alla oleva taulukko esittää liikevaihdon jakautumisen maantieteellisesti sekä tuloutuksen ajankohdan pe-
rusteella. Maantieteellisten alueiden tuotot esitetään myyjän sijainnin mukaan. Yhtiön Kiinan toimintojen 
myynti tapahtuu sekä paikallisesti että muiden konserniyhtiöiden kautta ja sisältyy siksi osittain muiden 
alueiden tuottoihin. 

  

 

Liikevaihto ja liikevoitto (EBIT) neljänneksittäin 

 

 

Kertaluonteiset erät 

Erien, jotka ovat joko kokonsa tai luonteensa puolesta olennaisia, ja jotka eivät ole toistuvia, katsotaan 
olevan kertaluonteisia. Ne esitetään konsernin tuloslaskelmassa asianmukaisissa erissä. Alla olevassa 
taulukossa on esitetty tuloslaskelman erät, joihin kertaluonteiset erät sisältyvät. 

 

 

 
  

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Pääasiallinen maantieteellinen alue

Suomi 48 043 41 599 169 996 159 277

Skandinavia 20 401 15 344 70 153 57 519

Keski-Eurooppa 13 412 11 224 47 747 35 705

Kiina 3 402 2 128 12 216 7 201

Yhteensä 85 258 70 295 300 111 259 702

Tuloutuksen ajoitus

Tuloutus yhtenä ajankohtana 575 590 2 241 2 044

Tuloutus ajan kuluessa 84 683 69 704 297 871 257 658

Yhteensä 85 258 70 295 300 111 259 702

1 000 EUR 1-3/2021 4-6/2021 7-9/2021 10-12/2021

Liikevaihto 72 950 75 043 66 860 85 258

Liikevoitto (EBIT) 6 594 6 729 4 597 7 834

EBIT, % 9,0 9,0 6,9 9,2

1 000 EUR 1-3/2020 4-6/2020 7-9/2020 10-12/2020

Liikevaihto 71 292 62 895 55 221 70 295

Liikevoitto (EBIT) 5 656 5 359 4 274 7 092

EBIT, % 7,9 8,5 7,7 10,1

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Liiketoiminnan muut tuotot 0 334 0 652

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut ja 

liiketoiminnan muut kulut -84 -678 -656 -1 568

Liikevoitto (EBIT) -84 -344 -656 -916
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Yrityshankinnat 

TekPartner A/S 
Etteplan laajensi toimintaansa Pohjoismaissa ja aloitti toimintansa uudessa maassa, Tanskassa, osta-
malla elektroniikkaan ja ohjelmistoihin erikoistuneen suunnittelu- ja tietotekniikkayhtiö TekPartnerin 
7.1.2021. Vuonna 2009 perustettu TekPartner on sulautettujen ohjelmistojen, älykkään elektroniikan, 
usean sovelluksen toteuttamiseen soveltuvien järjestelmäpiirien (FPGA, field-programmable gate array) ja 
teollisen internetin (IoT) osaaja. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin kahdeksan miljoonaa euroa. Tek-
Partner toimittaa palveluitaan 19 oman osaavan asiantuntijan ja eri toimijoista koostuvan verkoston kautta. 
Verkostoon kuuluvat lukuisten kansainvälisten projektikumppanien lisäksi Tanskassa toimivat yli 30 free-
lance-suunnittelijaa. TekPartnerin toimipisteet sijaitsevat Tanskassa Herlevissä ja Odensessa. 
Hankintahetkellä kirjattu, käteisvaroina maksettu kauppahinta oli yhteensä 5 833 tuhatta euroa. Käteisvas-
tikkeen lisäksi on sovittu 0-1 900 tuhannen euron (diskonttaamaton määrä) ehdollisesta vastikkeesta, joka 
maksetaan täysimääräisenä mikäli TekPartner A/S:n tulos tilikausilla 2021 ja 2022 täyttää hankintasopi-
muksessa määritellyn tavoitetason. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo määritetään tuottolähtöistä menetel-
mää käyttäen. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo hankintahetkellä oli 800 tuhatta euroa.  
Hankinnasta syntyi 3 121 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu hankitun yhtiön henkilöstön tekniseen 
osaamiseen ja yhtiön toimintamalliin. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin vähennyskelpoinen verotuk-
sessa.  
Hankintaan liittyvät kulut, 99 tuhatta euroa, sisältyivät liiketoiminnan muihin kuluihin tilikauden 2020 kon-
sernituloslaskelmassa. 

F.I.T. Fahrzeug Ingenieurtechnik GmbH 
Etteplan vahvisti asemaansa Saksan teknisen dokumentoinnin markkinoilla 17.5.2021 yrityskaupalla, 
jonka kohteena oli F.I.T. Fahrzeug Ingenieurtechnik GmbH. Vuonna 1972 perustettu F.I.T. on erikoistunut 
julkisen sektorin hyötyajoneuvojen ja puolustusvälineteollisuuden teknisen dokumentoinnin ratkaisuihin. 
Koblenzissa toimiva yritys työllistää noin 15 teknisen dokumentoinnin ammattilaista. 
Hankintahetkellä kirjattu, käteisvaroina maksettu kauppahinta oli yhteensä 560 tuhatta euroa.  
Hankinnasta syntyi alustavasti 456 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu hankitun yhtiön henkilöstön 
tekniseen osaamiseen ja yhtiön toimintamalliin. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin vähennyskelpoinen 
verotuksessa. 
Hankintaan liittyvät kulut, 16 tuhatta euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin konsernituloslaskel-
massa. 

Skyrise.tech Sp. z o.o. sp.k. 
Etteplan osti puolalaisen ohjelmistokehitysyhtiö Skyrise.tech’in 14.6.2021. Yrityskaupan avulla Etteplan 
vahvistaa merkittävästi kykyään toimittaa pilvipalveluiden ja sovellusten ohjelmistoratkaisuja (cloud and 
applications). Vuonna 2008 perustettu Skyrise.tech on nopeasti kasvava moderni ohjelmistokehitysyhtiö, 
jonka asiakkaita ovat muun muassa logistiikan, terveydenhuollon, mobiliteetin ja yritysratkaisujen parissa 
toimivat yritykset. Vuonna 2020 Skyrise.techin liikevaihto oli noin 3,5 miljoonaa euroa. Yritys työllistää noin 
80 ohjelmistoalan asiantuntijaa Katowicessa ja Gdanskissa Puolassa. 
Hankintahetkellä kirjattu, käteisvaroina maksettu kauppahinta oli yhteensä 7 105 tuhatta euroa.  
Hankinnasta syntyi alustavasti 4 226 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu hankitun yhtiön henkilöstön 
tekniseen osaamiseen ja yhtiön toimintamalliin. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin vähennyskelpoinen 
verotuksessa.   
Hankintaan liittyvät kulut, 196 tuhatta euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin konsernituloslaskel-
massa.   

Adina Solutions Oy 
Etteplan vahvisti osaamistaan erityisesti ohjelmistojen teknisessä dokumentoinnissa ostamalla Adina So-
lutions Oy:n 2.8.2021. Vuonna 2016 perustettu Adina Solutions Oy on keskittynyt ohjelmistojen teknisen 
dokumentoinnin ja sen lokalisoinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä konsultointiin ja koulutukseen. 
Tamperelainen Adina Solutions Oy työllistää yhteensä 13 sisällöntuotannon ja teknisen viestinnän osaajaa 
ja sen asiakaskunta koostuu pääasiassa ohjelmisto- ja laitevalmistaja-asiakkaista. 
Hankintahetkellä kirjattu, käteisvaroina maksettu kauppahinta oli yhteensä 941 tuhatta euroa.  
Hankinnasta syntyi alustavasti 457 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu hankitun yhtiön henkilöstön 
tekniseen osaamiseen ja yhtiön toimintamalliin. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin vähennyskelpoinen 
verotuksessa.  
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Hankintaan liittyvät kulut, 20 tuhatta euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin konsernituloslaskel-
massa. 

BST Buck Systemtechnik GmbH 
Etteplan osti Pohjois-Saksan Brunsbüttelissä sijaitsevan BST Buck Systemtechnik GmbH:n 29.9.2021. 
Hieman yli 30 asiantuntijaa työllistävä yhtiö on erikoistunut ohjelmistokehitykseen, prosessiautomaatioon 
ja laitteistosuunnitteluun. BST Buck Systemtechnik GmbH:n asiakkaat toimivat kemian-, lääke-, energia- 
sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Yhtiö täydentää nykyisiä toimintojamme teollisuuden automaatio- 
ja prosessisuunnittelussa. Yrityskauppa myös vahvistaa ja laajentaa kasvupohjaamme Saksan tärkeillä 
suunnittelumarkkinoilla. 
Hankintahetkellä kirjattu, käteisvaroina maksettava kauppahinta oli yhteensä 990 tuhatta euroa. 
Hankinnasta syntyi alustavasti 873 tuhannen euron liikearvo, joka perustuu hankitun yhtiön henkilöstön 
tekniseen osaamiseen ja hankinnasta odotettaviin synergiahyötyihin. Kirjattu liikearvo ei ole miltään osin 
vähennyskelpoinen verotuksessa. 
Hankintaan liittyvät kulut, 63 tuhatta euroa, sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin konsernituloslaskel-
massa. 
 
Hankinnat yhteensä 
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenlaskettu, alustava erittely kauppahinnoista, hankituista varoista 
ja vastattavaksi otetuista veloista. 

 

Myynti- ja muiden saamisten sopimukseen perustuva bruttomäärä sekä käypä arvo oli 2 818 tuhatta eu-
roa.  
Hankittujen yhtiöiden tuottama, konsernituloslaskelmaan sisältyvä liikevaihto oli yhteensä 10 238 tuhatta 
euroa ja tilikauden voitto 1 450 tuhatta euroa. Jos kaikki yhtiöt olisi yhdistelty 1.1.2021 alkaen, konsernitu-
loslaskelman mukainen liikevaihto olisi ollut 302 873 tuhatta euroa ja tilikauden voitto 19 581 tuhatta eu-
roa. 
  

Luovutettu vastike: 1 000 EUR

Käteisvastike 15 428

Ehdollinen vastike 800

Luovutettu vastike yhteensä 16 228

Varat ja velat

Aineelliset hyödykkeet 858

Aineettomat hyödykkeet 7

Asiakassuhteet (aineettomat hyödykkeet) 7 466

Kilpailukieltosopimukset (aineettomat hyödykkeet) 355

Myynti- ja muut saamiset 2 818

Rahavarat 1 249

Varat yhteensä 12 753

Pitkäaikaiset velat 917

Lyhytaikaiset velat 3 020

Laskennallinen verovelka 1 720

Velat yhteensä 5 657

Nettovarallisuus 7 096

Liikearvon syntyminen hankinnassa:

Luovutettu vastike 16 228

Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -7 096

Liikearvo 9 132
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Aineettomat hyödykkeet 

 

Liikearvo 

 

 

Muut aineettomat hyödykkeet 

 

 

1 000 EUR 2021 2020

Hankintameno 1.1. 83 685 79 044

Muuntoerot -387 1 028

Tytäryritysten hankinta 9 082 3 613

Kirjanpitoarvo 31.12. 92 380 83 685

2021                                                                                                                                      

1 000 EUR

Aineettomat 

oikeudet

Sisäisesti 

kehitetyt 

aineettomat 

hyödykkeet

Yrityshankin-

tojen käyvän 

arvon 

arvostukset

Vuokratut 

ohjelmistot

Ennakko-

maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 12 114 2 945 38 362 6 661 129 60 211

  Muuntoerot 141 0 -88 -9 0 44

  Tytäryritysten hankinta 7 0 7 782 0 0 7 789

  Lisäykset 373 20 0 895 188 1 475

  Vähennykset -50 0 0 0 0 -50

  Siirrot erien välillä 90 0 0 0 -44 46

Hankintameno 31.12.2021 12 674 2 965 46 056 7 547 273 69 516
 

Kertyneet poistot 1.1.2021 -10 417 -2 504 -16 306 -4 974 0 -34 200

  Muuntoerot -139 0 11 7 0 -121

  Vähennykset 41 0 0 0 0 41

  Tilikauden poisto -762 -187 -4 385 -1 094 0 -6 428

Kertyneet poistot 31.12.2021 -11 278 -2 690 -20 679 -6 060 0 -40 709

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 1 396 274 25 377 1 487 273 28 807

2020                                                                                                                                      

1 000 EUR

Aineettomat 

oikeudet

Sisäisesti 

kehitetyt 

aineettomat 

hyödykkeet

Yrityshankin-

tojen käyvän 

arvon 

arvostukset

Vuokratut 

ohjelmistot

Ennakko-

maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2020 11 460 2 858 36 210 4 818 113 55 460

  Muuntoerot -21 0 182 14 0 174

  Tytäryritysten hankinta 601 298 1 970 0 0 2 869

  Lisäykset 401 87 0 1 828 51 2 368

  Vähennykset -435 -861 0 0 0 -1 296

  Siirrot erien välillä 109 562 0 0 -35 637

Hankintameno 31.12.2020 12 114 2 945 38 362 6 661 129 60 211
 

Kertyneet poistot 1.1.2020 -9 440 -2 110 -12 454 -3 985 0 -27 988

  Muuntoerot 21 0 -60 -13 0 -52

  Tytäryritysten hankinta -599 -45 0 0 0 -644

  Vähennykset 435 522 0 0 0 957

  Siirrot erien välillä 0 -562 0 0 0 -562

  Tilikauden poisto -835 -308 -3 791 -977 0 -5 911

Kertyneet poistot 31.12.2020 -10 417 -2 504 -16 306 -4 974 0 -34 200

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 1 697 442 22 056 1 687 129 26 011
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Aineelliset hyödykkeet 

 

 

 

 

Aineettomat ja aineelliset käyttöoikeusomaisuuserät yhteensä 

 
  

2021                                                                                                                                      

1 000 EUR

Maa- ja 

vesialueet

Raken-

nukset

Koneet ja 

kalusto

Muut 

aineelliset 

hyödykkeet

Koneet ja 

kalusto Toimitilat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2021 19 495 14 386 1 261 18 623 32 554 67 339

  Muuntoerot 0 0 94 5 -47 0 51

  Tytäryritysten hankinta 0 0 7 86 23 754 870

  Lisäykset 0 0 1 331 245 3 840 5 951 11 366

  Vähennykset 0 0 -1 0 -378 -1 427 -1 806

Siirrot erien välillä 0 0 44 0 0 0 44

Hankintameno 31.12.2021 19 495 15 860 1 597 22 061 37 832 77 864

Kertyneet poistot 1.1.2021 0 -11 -12 089 -1 110 -14 436 -13 995 -41 641

  Muuntoerot 0 0 -85 -5 36 0 -55

  Vähennykset 0 0 1 0 0 0 1

  Tilikauden poisto 0 -11 -938 -88 -3 008 -7 365 -11 410

Kertyneet poistot 31.12.2021 0 -22 -13 111 -1 204 -17 408 -21 360 -53 105

Kirjanpitoarvo 31.12.2021 19 473 2 749 394 4 652 16 472 24 759

Käyttöoikeusomaisuuserät

2020                                                                                                                                      

1 000 EUR

Maa- ja 

vesialueet

Raken-

nukset

Koneet ja 

kalusto

Muut 

aineelliset 

hyödykkeet

Koneet ja 

kalusto Toimitilat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2020 19 495 12 426 979 15 855 16 017 45 792

  Muuntoerot 0 0 -2 0 82 0 80

  Tytäryritysten hankinta 0 0 1 145 211 495 1 968 3 819

  Lisäykset 0 0 1 030 70 2 442 15 267 18 809

  Vähennykset 0 0 -211 0 -251 -698 -1 161

Hankintameno 31.12.2020 19 495 14 386 1 261 18 623 32 554 67 339

Kertyneet poistot 1.1.2020 0 0 -10 496 -878 -11 321 -5 833 -28 528

  Muuntoerot 0 0 13 1 -62 0 -47

  Tytäryritysten hankinta 0 0 -966 -171 0 0 -1 137

  Vähennykset 0 0 186 0 0 0 186

  Tilikauden poisto 0 -11 -826 -63 -3 053 -8 162 -12 115

Kertyneet poistot 31.12.2020 0 -11 -12 089 -1 110 -14 436 -13 995 -41 641

Kirjanpitoarvo 31.12.2020 19 484 2 297 150 4 187 18 559 25 698

Käyttöoikeusomaisuuserät

1 000 EUR 2021 2020

Kirjanpitoarvo 1.1. 24 434 15 552

Muuntoerot -13 22

Tytäryritysten hankinta 777 2 463

Lisäykset 10 685 19 538

Siirrot ja vähennykset -1 805 -949

Tilikauden poisto -11 467 -12 192

Kirjanpitoarvo 31.12. 22 611 24 434
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Vakuudet ja vastuusitoumukset 

 

 

Lähipiiritapahtumat 

Konsernin lähipiiriin luetaan henkilöt, joilla on konsernissa määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai huo-
mattava vaikutusvalta sekä konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt. Johtoon kuuluvat avainhenkilöt ovat 
henkilöitä, joilla on konsernin toiminnan suunnittelua, johtamista ja valvontaa koskevat välittömät tai välilli-
set valtuudet ja vastuu, mukaan lukien konsernin hallituksen jäsenet (toimivaan johtoon kuuluvat ja muut). 
Edellä mainittujen henkilöiden puolisot ja huollettavat sekä heidän määräysvallassaan tai yhteisessä mää-
räysvallassa olevat yhtiöt luetaan lähipiiriin. Konsernin lähipiiriin kuuluu lisäksi lopullista määräysvaltaa 
käyttävä Ingman Group Oy Ab ja sen konserniyritykset.  

Lähipiiriliiketoimet on hinnoiteltu konsernin normaalien, markkinaehtoisten hinnoitteluperusteiden ja han-
kintaehtojen mukaisesti. 

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 

 

  
  

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020

Yrityskiinnitykset 320 320

Pantatut osakkeet 120 120

Muut annetut vakuudet 418 379

Yhteensä 858 818

1 000 EUR 1-12/2021 1-12/2020

Palveluiden myynnit muille lähipiiriin kuuluville yhtiöille 94 226

Palveluiden ostot muilta lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä 36 155

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020

Myyntisaamiset muilta lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä 0 92
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Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot 

Seuraavissa taulukoissa esitetään käypään arvoon arvostetut rahoitusinstrumentit arvostusmenetelmän 
mukaan jaoteltuina. Käytetyt tasot on määritelty seuraavasti: 

Taso 1: Täysin samanlaisille varoille tai veloille noteeratut (oikaisemattomat) hinnat toimivilla markkinoilla.  

Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai 
velalle on havainnoitavissa joko suoraan hintana tai epäsuorasti hinnoista johdettuina. 

Taso 3: Muut kuin havainnoitavissa olevat syöttötiedot, jotka eivät perustu havainnoitavissa olevaan mark-
kinatietoon. 

Käypään arvoon muiden laajan tulosten erien kautta kirjattavat rahoitusvarat                                 

 

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 

 
  

2021                                                                                                            

1 000 EUR

Noteeratut 

osakkeet             

(Taso 1)

Toimitila-

osakkeet            

(Taso 2)

Noteeraamat-

tomat osakkeet                    

(Taso 3) Yhteensä

Alkusaldo 1.1. 235 120 24 378

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut tuotot/kulut 40 0 0 40

Kirjanpitoarvo 31.12. 275 120 24 418

2020                                                                                                            

1 000 EUR

Noteeratut 

osakkeet             

(Taso 1)

Toimitila-

osakkeet            

(Taso 2)

Noteeraamat-

tomat osakkeet                    

(Taso 3) Yhteensä

Alkusaldo 1.1. 237 120 30 387

Muihin laajan tuloksen eriin kirjatut tuotot/kulut -5 0 -3 -8

Siirrot erien välillä (listautuminen) 3 0 -3 0

Kirjanpitoarvo 31.12. 235 120 24 378

Tytäryhtiöiden hankintavelka (Taso 3)

1 000 EUR 2021 2020

Alkusaldo 1.1. 132 2 430

Lisäykset 1 209 0

Arvostuksen muutos -409 -652

Maksusuoritus -132 -1 646

Kirjanpitoarvo 31.12. 800 132
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Ei-IFRS tunnusluvut 

Etteplan esittää ei-IFRS-tunnuslukuja täydentääkseen IFRS-standardien mukaisesti laadittua konsernitilin-
päätöstään. Näiden tunnuslukujen tarkoituksena on mitata kasvua ja kuvata yrityksen toiminnan taloudel-
lista suorituskykyä. Tässä osiossa esitetään oleellisimmat konsernin käyttämät ei-IFRS-tunnusluvut. Kaik-
kien esitettävien tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät tämän tiedotteen lopusta. 

Liikevoitto (EBITA) ja EBITA, % 

Liikevoitto (EBITA) esitetään, koska se kuvaa konsernin operatiivista suoritustasoa paremmin kuin liike-
voitto (EBIT). Siihen ei sisälly yrityshankintoihin liittyvien käyvän arvon arvostusten poistoja. EBITA, % 
esittää liikevoitto (EBITA):n prosenttiosuutena liikevaihdosta. Alla olevassa taulukossa esitetään liikevoit-
to (EBITA):n täsmäytys liikevoittoon (EBIT). 

 

Orgaaninen ja epäorgaaninen kasvu sekä kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla 

Orgaaninen (liikevaihdon) kasvu esitetään liikevaihdon kasvun lisäksi, koska se kuvaa konsernin liikevaih-
don kasvua ilman viimeisen 12 kuukauden aikana toteutettujen yrityshankintojen vaikutusta ja näin ollen 
mahdollistaa paremman vertailtavuuden raportoitavien kausien välillä. Orgaaninen kasvu lasketaan ver-
taamalla vertailukausien liikevaihtoa lukuun ottamatta liikevaihtoa viimeisen 12 kuukauden aikana hanki-
tuista liiketoiminnoista. Epäorgaanisena kasvuna esitetään viimeisen 12 kuukauden aikana toteutettujen 
yrityshankintojen tuottama liikevaihdon kasvu. Kasvu vertailukelpoisilla valuuttakursseilla (liikevaihdon) 
esitetään, koska se kuvaa konsernin liikevaihdon kasvua ilman valuuttakurssien muutosten vaikutusta ja 
näin ollen mahdollistaa paremman vertailtavuuden raportoitavien kausien välillä. Laskettaessa liikevaih-
don kasvua vertailukelpoisilla valuuttakursseilla, raportointikauden liikevaihto lasketaan käyttäen vertailu-
kauden valuuttakursseja. Luku esitetään sekä konsernin liikevaihdolle että orgaaniselle kasvulle. 

Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta 

Etteplan mittaa Johdettujen palvelujen osuutta liikevaihdosta, ns. MSI-indeksiä. Johdetut palvelut (Mana-
ged Services) ovat palvelukokonaisuuksia, esimerkiksi projekteja tai ulkoistusratkaisuja, joissa asiakas 
maksaa tuloksista resurssien sijaan. Johdettujen palvelujen osuus liikevaihdosta (MSI-indeksi) esitetään, 
koska se kuvaa Etteplanin strategian edistymistä sekä selittää osaltaan kannattavuuden muutoksia. 

 
  

1 000 EUR 10-12/2021 10-12/2020 1-12/2021 1-12/2020

Liikevoitto (EBIT) 7 834 7 092 25 754 22 380

Yrityshankintojen käyvän arvon arvostusten poistot 1 131 993 4 385 3 791

Liikevoitto (EBITA) 8 965 8 085 30 139 26 172
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

 

 

IFRS-tunnusluvut 

 

 

 

 

 

Ei-IFRS-tunnusluvut 

 

 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos = (Emoyhtiön omistajillle kuuluva Katsauskauden voitto) x 100

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos =

(Emoyhtiön omistajillle kuuluva Katsauskauden voitto laimennusvaikutuksella 

oikaistuna) x 100

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 

laimennusvaikutuksella oikaistuna

Liikevoitto (EBITA) = Liikevoitto (EBIT) + yrityshankintojen käyvän arvon arvostusten poistot

Orgaaninen kasvu = (Liikevaihto raportointivuonna - Liikevaihto vertailuvuonna - hankittujen yhtiöiden 

tuottama Liikevaihto raportointivuonna) x 100

Liikevaihto vertailuvuonna

Liikevaihto avainasiakkailta, kasvu = (Liikevaihto avainasiakkailta raportointivuonna - Liikevaihto avainasiakkailta 

vertailuvuonna) x 100

Liikevaihto avainasiakkailta vertailuvuonna

Johdettujen palveluiden osuus 

liikevaihdosta = Liikevaihto Johdetuista palveluista x 100

Liikevaihto

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % = Katsauskauden voitto  x 100

Oma pääoma yhteensä, keskiarvo

Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti 

(ROCE), ennen veroja, % = (Voitto ennen veroja + Rahoituskulut) x 100

(Oma pääoma ja velat yhteensä - korottomat velat), keskiarvo

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä x 100

Oma pääoma ja velat yhteensä - Saadut ennakot

Bruttoinvestoinnit = Kokonaisinvestoinnit pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina yritysostot ja taseeseen 

aktivoidut tuotekehityskustannukset

Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat - Rahavarat) x 100

Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden päätöspäivänä

Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päätöspäivänä x kauden viimeinen 

kaupantekokurssi


