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TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.03.2010  
 
YHTEENVETO 
 
Tammi-maaliskuu 
 
-  Liikevaihto 2,3 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon +24,4 
% (1,9 miljoonaa euroa vuonna 2009).  
-  Liiketappio -0,0 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa), voitto 0,0 miljoonaa 
euroa (-0,6 miljoonaa euroa). 
- Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,02). 
 
Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 66,3 % (81,7 %) ja likvidit 
varat olivat 5,2 milj. euroa (7,5 miljoonaa euroa). 
 
KONSERNIN AVAINLUVUT     
milj. Euroa 1-3/ 

2010 
1-3/ 
2009 

Muutos % 1-12/ 
2009 

     
Liikevaihto 2,3 1,9 24,4 8,8 
Liikevoitto/-tappio -0,0 -0,8 92,1 -1,5 
   % liikevaihdosta -1,8 -40,7  -17,1 
Tulos ennen veroja 0,0 -0,6 105,6 -1,2 
Tilikauden tulos 0,0 -0,6 105,6 -1,2 

     

Oman pääoman tuotto, %  0,0 -22,5  -12,4 
Sijoitetun pääoman 
tuotto, %  0,0 -21,8  -10,8 

Likvidit varat 5,2 7,5 -30,8 6,4 

Nettovelkaantumisaste, % -179,8 -139,2  -144,2 

Omavaraisuusaste, % 66,3 81,7  71,4 
     
Tulos/osake, euroa 0,00 -0,02 105,3 -0,04 
Oma pääoma/osake, euroa 0,10 0,18 -50,8 0,15 
 
 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 
Yhtiö jatkoi vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla aloitettua muutosta 
teknologiayrityksestä myynti- ja markkinointisuuntautuneeksi tietoturvan 
ohjelmistoyhtiöksi.  
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana liikevaihto nousi 2,3 miljoonaan euroon ja 
kasvoi 24,4 prosenttia. Kustannussäästöt olivat 12 prosenttia verrattuna vastaavaan 
ajanjaksoon. Samanaikaisesti yhtiö investoi myyntiin ja markkinointiin. Katsauskauden 
operatiivinen tulos oli 0,0 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen asema säilyi 
vakaana omavaraisuusasteen ollessa 66,3 prosenttia ja likvidien varojen 5,2 miljoonaa 
euroa.  
 
Yhtiö allekirjoitti merkittävät tietoturvaratkaisusopimukset Amerikassa julkis- ja 
puolustushallintoon keskittyvän IT palveluorganisaation, Saksan suurimpiin pankkeihin 
kuuluvan organisaation Yhdysvaltojen liiketoiminnan, NYSE-listatun vähittäiskaupan 
toimijan, globaalisti tunnustetun huippuyliopiston ja johtavan kanadalaisen globaalin 
finanssitalon kanssa. Euroopassa yhtiö solmi sopimukset ACGO Sisu Power:in, maailman 
johtavia dieselmoottoreiden valmistajia ja Stockmann Oyj:n, suomalaisen 
vähittäiskauppaa harjoittava pörssiyhtiön kanssa rakentamalla niille turvatun 
autentikaatio- ja informaation jakeluympäristön. 



 
 

 
Yhtiö vahvisti rooliaan Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella ja avasi toimiston Hong 
Kongissa. Toimiston tarkoituksena on auttaa Tectiaa tuomaan turvallisten 
kommunikaatioratkaisujen hyödyt paremmin APAC-alueen asiakkaiden ulottuville 
tarjoamalla paikallisia myyntipalveluja. Aluetoimisto tarjoaa myös tehokasta tukea 
nykyisille kanavamyyntipartnereille. 
 
Yhtiö julkisti lisäarvoa tuovaan tarjontaansa uuden Tectia MobileID -
tunnistamisalustan. Se hoitaa käyttäjien tunnistamisen käyttäen vahvaa kahden tekijän 
autentikointiperiaatetta, jolla voidaan tehokkaasti suojata erilaiset palvelut. 
Tectia MobileID hyödyntää nopeata ja helppokäyttöisintä sekä laajimmalle levinnyttä 
autentikointiin soveltuvaa laitetta, eli käyttäjän puhelinta, joka tarjoaa tehokkaan 
tietoturvan ja helppokäyttöisyyden kaikkiin yrityspalveluihin. 
 
Kotimarkkinalla yhtiö julkisti strategiset kumppanuudet Javerdel Oy:n ja Santa Monica 
Networks Oy:n kanssa. Javerdel Oy on innovatiivinen suomalainen IT-palvelu ja –
ratkaisutoimittaja. Santa Monica Networks Oy on suomalainen tietoturvallisten 
tietoverkkoratkaisujen asiantuntija. Osapuolten tavoitteena on tarjota nopea ja 
helppokäyttöisin mobiilipäätelaitteissa toimiva autentikointiratkaisu 
yritysasiakkailleen.   
 
Yhtiökokous päätti yhdistää SSH Communications Security Corp:n kaikki liiketoiminnot  
Tectia- brändin alle. Yhtiö nimitti uuden markkinointijohtajan vastaamaan 
yrityskuvansa uudistamisesta ja markkinointiviestinnänsä tehostamisesta. Yhtiö jatkoi 
Tectia brandin ja viestinnän strategisen ohjelman toteuttamista 
markkinointikumppaninsa kanssa. Ohjelman tulokset julkistetaan ensimmäisen 
vuosipuoliskon loppuun mennessä.  
 
Yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisprojekti käynnistettiin ensimmäisellä 
neljänneksellä tavoitteena korvata nykyinen järjestelmä dynaamisemmalla ja 
raportointiystävällisemmällä ratkaisulla ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. 
 
Tectian strategisena tavoitteena on kehittää yritystä myynti- ja 
markkinointisuuntautuneeksi tietoturvan ohjelmistoyritykseksi, jonka asiakaskeskeinen 
tuotevalikoima tuottaa merkittävää lisäarvoa. 
 
Tilikaudella 2010 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuodesta 2009 ja odottaa 
tuloksen olevan voitollinen. 
 
 
LIIKEVAIHTO  
 
Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 2,3 milj. euroa (1,9 milj.euroa). 
Konsernin liikevaihto nousi tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna 24,4 %. 
 
Tarkastelujakson aikana Tectian liikevaihdosta 73,9 % (65,1 %) tuli Pohjois- ja 
Etelä-Amerikasta, 18,4 % (23,6 %) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 7,7 % 
(11,3 %) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.  
 
TECTIAN LIIKEVAIHTO     

milj. euroa 1-3/ 
2010 

1-3/ 
2009 

Muutos 
% 

1-12/ 
2009 

     

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA     
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 1,2 41,2 5,5 
  Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,2 -15,2 0,8 
  Eurooppa, Lähi-Itä ja 

Afrikka 0,4 0,4 -2,9 2,5 
  Tectia-konserni 2,3 1,9 24,4 8,8 
     



 
 

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN     
  Lisenssimyynti 1,0 0,6 63,1 4,1 
  Ylläpito 1,3 1,2 4,3 4,7 
  Yhteensä 2,3 1,9 24,4 8,8 
 
 
Tectia laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana dollarin 
eurokurssi heikentyi keskimäärin 6,1 % verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2009. Ilman 
valuuttakurssimuutosten vaikutusta liikevaihto olisi noussut 30,3 % vuoden 2009 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 
 
TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 
 
Tammi-maaliskuun liiketappio oli -0,0 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Voitto oli 0,0 
milj. euroa (tappio -0,6 milj. euroa). Käynnissä oleva kustannussäästöohjelma pudotti 
kustannuksia -0.4 milj. euroa eli -12% vertailukauteen verrattuna. Katsauskauden 
jälkeen ei ole tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa olennaisesti yhtiön tulokseen ja 
kannattavuuteen. 
 
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat tammi-maaliskuussa -0,5 milj. euroa (-0,9 
milj. euroa). Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat -1,2 milj. euroa (-
1,1 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -0,6 milj. euroa (-0,6 milj. euroa). 
Tilikauden alussa yhtiö toteutti organisaatiomuutoksen jossa siirrettiin asiakastuki 
tuotekehityksestä myynnin ja markkinoinnin kanssa samaan organisaatioon. Edellä 
esitetyt vertailuluvut ovat vanhan organisaation mukaisesti. Siirtyneiden toimintojen 
kulut ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat 0,3 milj. euroa. Vaikutus vertailukauden 
lukuihin on 0,3 milj. euroa ja vuoden 2009 vaikutus on 1,0 milj. euroa. 
 
TASE JA RAHOITUS  
 
Tectian rahoitusasema säilyi hyvänä osakkeenomistajille maksetusta 
pääomanpalautuksesta huolimatta. Taseen loppusumma 31.03.2010 oli 7,1 milj. euroa 
(9,3 milj. euroa), josta likvidit varat olivat 5,2 milj. euroa (7,4 milj. euroa) eli 
72,7 % taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan pääomaan oli katsauskauden 
lopussa -179,8 % (-139,2 %). Omavaraisuusaste 31.12.2010 oli 66,3 % (81,7 %). 
 
Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat katsauskaudella 
0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  Katsauskauden rahoitustuotot muodostuivat 
pääasiassa määräaikaistalletusten koroista sekä valuuttakurssituotoista. 
Rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,1 milj. euroa, kun ne edellisvuoden 
vastaavana ajanjaksona olivat 0,2 milj. euroa. 
 
Tectian liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli 0,1 milj. euroa (-0,6 milj. 
euroa) ja investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Rahoituksen 
rahavirta oli –1,9 milj. euroa (-8,5 milj. euroa), joka muodostui pääasiassa 
osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta ja lyhytaikaisista sijoituksista. 
Yhteensä rahavarat vähentyivät tarkastelujaksolla -1,8 milj. euroa (-0,5 milj. 
euroa). 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA 
 
Tectian tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-maaliskuussa 0,5 milj. euroa (0,7 
milj. euroa), mikä vastasi 22,7 % liikevaihdosta (35,7% %). Yhtiö ei ole 
katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja. 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Konsernin henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 65. Henkilöstömäärä väheni 3 
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (-4 %). 
 
Henkilöstöstä 40 % työskenteli kauden lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, 40 
% myynnissä ja markkinoinnissa sekä 20 % hallinnossa. 
 



 
 

TECTIAN HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT 
 
Yhtiökokouksessa valittiin Tectian hallituksen jäseniksi Juhani Harvela, Pyry 
Lautsuo, Juho Lipsanen, Juha Mikkonen, Tiia Tuovinen ja Tatu Ylönen. Välittömästi 
yhtiökokouksen päättymisen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juho Lipsanen 
 
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena 
tilintarkastajana Kirsi Jantunen. 
 
TECTIAN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET 
 
Katsauskauden aikana Tectia Oyj:n osakkeiden vaihto oli 1 628 893 kpl (1 366 148 
euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 0,98 euroa ja alin 0,76 euroa. Jakson 
painotettu keskikurssi oli 0,84 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän (31.03.2010) 
noteeraus 0,84 euroa. 
 
Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on 48,7 % 
yhtiöstä, Assetman Oy 13,4 % ja Tero Kivinen 4,9 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on 
saatavilla yhtiön verkkosivuilta. 
 
Johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy on neljänneksi suurin 
osakkeenomistaja omistuksen ollessa 4,8 % yhtiöstä. Johdon omistusyhtiö yhdistellään 
konserniyhtiönä osakassopimuksen perusteella.  
 
Katsauskauden aikana perustettiin yhtiön 100% omistama Hongkongin tytäryhtiö Tectia 
Limited. Konsernirakenteessa ei katsauskauden aikana ollut muita muutoksia. 
 
 
TECTIA:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  
 
Tarkastelujakson päättyessä 31.03.2010 Tectian osakepääoma oli 896 953,47 euroa ja se 
jakaantui 29 898 449 osakkeeseen. Tarkastelujakson aikana osakepääomaa ei ole 
korottu. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 
yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla tai antamalla 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin 
oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien merkintäetuoikeuksin tai 
merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 
seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 
30.6.2011 asti. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään 
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen 
nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla enintään 
2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa noin 6,69 prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy 
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 
yhtiön osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous 
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 
1.500.000 omaa osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 5,02 
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista 
koskeva valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
 
OSINKO JA MUU VAROJEN JAKO 
 
Yhtiökokous päätti varojen jakamista sijoitetun vapaan pääoman rahastosta 
osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,05 euroa eli yhteensä 
1.494.922,45 euroa. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajille, jotka olivat 
täsmäytyspäivänä 8.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon, ja pääoman palautuksen maksupäivä oli 15.3.2010. 



 
 

Samalla alennettiin yhtiön vuosina 2000 – 2002 liikkeeseen laskemiin optio-ohjelmiin 
kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintaa 
varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,05 euroa kutakin optio-oikeutta kohti. 
Osakkeiden merkintähinnan tulee kuitenkin olla aina vähintään nimellisarvon 
suuruinen. Optio-oikeusehtojen muutos merkintähinnan alentamisesta (0,05 eurolla) 
koskee siten yhtiön liikkeeseen laskemia optio-ohjelmia I/2000, Ohjelmaa 10.7.2000, 
II/2000, II/2002 ja III/2002. 
 
 
RAPORTOINTI 
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä 2009. Luvut ovat tilintarkastamattomia.  
 
 
TULOSLASKELMA    
milj. Euroa 1-3 

/2010 
1-3 

/2009 
1-12 

/2009 
     
 Liikevaihto    2,3 1,9 8,8 
 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -0,1 0,0 -0,1 
 Bruttokate 2,3 1,9 8,7 
 Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 
     
 Tuotekehityskulut -0,5 -0,9 -3,8 
 Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen 

kulut -1,2 -1,1 -4,3 
 Hallinnon kulut -0,6 -0,6 -2,3 
     
 Liikevoitto/-tappio 0,0 -0,8 -1,5 
     
 Rahoitustuotot ja -kulut  0,1 0,2 0,3 
     
 Voitto/tappio ennen veroja 0,0 -0,6 -1,2 
 Verot  0,0 0,0 0,0 
     
 Katsauskauden voitto/tappio 0,0 -0,6 -1,2 
     
 Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:    
 Ulkomaiseen yksikköön liittyvät 

muuntoerot -0,1 -0,1 -0,1 
     
 Tilikauden laaja tulos yhteensä  -0,1 -0,7 -1,3 
 
Osavuosikatsaus noudattaa vuoden 2010 alussa uudistettuja IFRS 3 ja IAS 27-
standardeja.   

 
TULOS/OSAKE 

 
1-3/ 
2010 

1-3/ 
2009 

1-12/ 
2009 

      
 Tulos/osake, euroa    0,00 -0,02 -0,04 
 Tulos/osake, laimennettu, euroa  0,00 -0,02 -0,04 
 
 
TASE    
milj. euroa 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009 

     
 VARAT    
     
 Pitkäaikaiset varat    
   Aineelliset hyödykkeet 0,3 0,3 0,2 



 
 

   Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 
   Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 
 Pitkäaikaiset varat yhteensä   0,4 0,3 0,3 
      
 Lyhytaikaiset varat    
   Lyhytaikaiset saamiset  1,6 1,6 2,7 
   Sijoitukset 3,0 6,0 2,5 
   Rahavarat 2,1 1,5 3,9 
 Lyhytaikaiset varat yhteensä 6,8 9,0 9,1 
     
 Varat yhteensä 7,1 9,3 9,4 
     
 OMA PÄÄOMA JA VELAT    
     
 Oma pääoma 2,8 5,3 4,4 
 Pitkäaikaiset velat    
   Varaukset 0,2 0,0 0,1 
   Korollinen vieras pääoma 0,0 0,1 0,0 
 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1 0,0 
     
 Lyhytaikaiset velat 4,0 3,9 4,8 
     
 Oma pääoma ja velat yhteensä 7,1 9,3 9,4 
     
 
 
RAHAVIRTALASKELMA    
milj. euroa 1-3/2010 1-3/2009 1-12/2009 
     
 Liiketoiminnan rahavirta 0,1 -0,6 -2,4 
 Investointien rahavirta 0,0 8,6 12,0 
 Rahoituksen rahavirta -1,8 -8,5 -7,7 
     
 Rahavarojen muutos -1,8 -0,5 1,9 
     
 Rahavarat katsauskauden alussa 3,9 2,0 2,0 
 Muuntoero-oikaisu 0,0 0,0 0,0 
 Rahavarat katsauskauden lopussa  2,1 1,5 3,9 
 

 
LASKELMA OMAN 
PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA 
 

       

milj. euroa Osake- 
pääoma 

Yli-
kurssi- 
rahasto 

Arvon-
muutos- 

rahastot 

Muunto-
ero 

Omat 
osakkeet 
rahasto 

 

Voitto-varat 
ja vapaat 
rahastot 

Yht. 

Oma pääoma 
1.1.2009 0,9 0,0 0,1 -0,9  14,4 14,5 

        
Muutos 0,0 0,0 0,0 -0,1  -8,5  
Nettovoitto      -0,6  

        
Oma pääoma 
31.3.2009 0,9 0,0 0,1 -1,0  5,3 5,3 

        
Muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Nettovoitto      0,2  
Johdon     -1,1   



 
 

kannustin-
järjestelmä 
        
Oma pääoma 

31.12.2009 0,9 0,0 0,1 -1,0 -1,1 5,5 4,4 
        
Muutos 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,1 -1,5  
Nettovoitto      0,0  
Johdon 
kannustin-
järjestelmä      0,0  
        
Oma pääoma 

31.03.2010 0,9 0,0 0,1 -1,1 -1,0 4,0 2,8 
 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN    
milj. euroa 1-3/ 

2010 
1-3/ 
2009 

1-12/ 
2009 

    
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,7 1,2 5,5 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,2 0,8 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,4 0,4 2,5 
Tectia-konserni 2,3 1,9 8,8 
 
 
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO 
SEGMENTEITTÄIN 

  
 

milj. euroa 1-3/ 
2010 

1-3/ 
2009 

1-12/ 
2009 

    
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,1 0,4 2,5 
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,1 0,1 0,5 
Eurooppa, Lähi-Itä ja 
Afrikka 0,0 

 
0,1 1,1 

Tectia -konsernin yhteiset 
kulut* 

-1,3 -1,4 -5,5 

Tectia-konserni 0,0 -0,8 -1,5 
 
* Tectia-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn 
tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset. 
 
 
TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT    

milj. euroa 1-3/2010 
 

1-3/2009 
 

1-12/2009 
 

Liikevaihto 2,3 1,9 8,8 
Liiketulos 0,0 -0,8 -1,5 
Liiketulos, % liikevaihdosta -1,8 -40,7 -16,9 
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja 0,0 -0,6 -0,3 
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, 
ennen veroja, % liikevaihdosta 0,8 -30,0 -2,9 
Tulos ennen veroja 0,0 -0,6 -1,2 
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,8 -30,0 -13,3 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,0 -21,8 -10,8 
Oman pääoman tuotto, % 0,0 -22,5 -12,4 
Korolliset nettovelat -5,1 -7,4 -6,4 
Omavaraisuusaste, % 66,3 81,7 71,4 
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -179,8 -139,2 -144,2 



 
 

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,0 0,1 
osuus liikevaihdosta, % 0,0 0,0 1,3 
Tutkimus- ja kehityskulut 0,5 0,7 2,8 
osuus liikevaihdosta, % 23,7% 35,7% 31,6% 
Henkilöstö keskimäärin 64 69 66 
Henkilöstö kauden lopussa 65 68 64 
 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    
 1-3/2010 

 
1-3/2009 

 
1-

12/2009 
    
Tulos/osake, euroa (laimentamaton) 0,00 -0,02 -0,04 
Tulos/osake, euroa (laimennettu) 0,00 -0,02 -0,04 
Oma pääoma/osake, euroa 0,10 0,18 0,15 
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 29 898 28 652 29 898 
Osakkeen kurssikehitys euroina    
  Keskikurssi 0,84 1,01 0,79 
  Alin 0,76 0,72 0,65 
  Ylin 0,98 1,24 1,24 
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,84 0,73 0,77 
Osakekannan markkina-arvo kauden 
lopussa, milj. euroa 25,1 20,9 23,0 
Osakevaihto, milj. kpl 1,6 1,2 5,1 
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 5,4 4,1 17,0 
Osakevaihto, Meur 1,4 1,2 4,0 
Hinta/voittosuhde (P/E) - - - 
 
 
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET    
milj. euroa 31.3.2010 

 
31.3.2009 31.12.2009 

 
  Vuokravakuudet 0,1 0,0 0,1 
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut      
   1 vuoden kuluessa   0,4 0,7 0,6 
   1-5 vuoden kuluttua 1,0 0,4 1,1 
 
VASTUUN RAJOITUS 
 
Tämän raportin sisältö on Tectia Oyj:n ja kanssamme yhteistyössä toimivien kolmansien 
osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi vain 
henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään 
tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei ole 
tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa), eikä 
suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. Tectia ei anna 
sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden yritysten 
osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan Tectian osakkeisiin,ota yhteyttä 
taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja. Tectian osakkeiden aiemmat 
tulokset eivät ole osoitus tulevasta kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA 
PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, 
LUOTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA 
TAKUUTA EIKÄ TECTIA TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN 
OIKEELLISUUTTA EIKÄ TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. 
 
Tectia Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2010 julkaistaan 21.7.2010.  
 
Helsingissä 21.4.2010 
 
TECTIA OYJ 
 
Hallitus 
 
Jari Mielonen 



 
 

Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
Jari Mielonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000 
Mikko Karvinen, talousjohtaja, puhelin +358 20 500 7000 
 
 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ssh.com 


