TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2013 (tilintarkastettu)
SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN
Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00
Tammi – Joulukuu 2013:
 Liikevaihto 18 798 (16 065) tuhatta euroa – kasvua 17,0 %
 Käyttökate (EBITDA) oli 1 790 (1 537) tuhatta euroa – kasvua 16,4 %
 Käyttökate (EBITDA) 9,5 % (9,6 %) liikevaihdosta
 Tilikauden voitto oli 1 042 (760) tuhatta euroa – kasvua 37,1 %
 Taseen loppusumma oli 8 523 (6 069) tuhatta euroa
 Yhtiö vahvisti sovelluskehityksen resursseja sekä mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista
hankkimalla Comvise Oy:n koko osakekannan 28.6.2013. Comvisen luvut raportoidaan osana Siilikonsernia ajalta 1.7.–31.12.2013. Comvise Oy fuusioitiin emoyhtiöön 31.12.2013
 Liikevaihto proforma 19 748 tuhatta euroa – kasvua 22,9 %
 Käyttökate (EBITDA) proforma 2 110 tuhatta euroa – 10,7 % liikevaihdosta
 Hallituksen ehdotus osingoksi 0,41 (0,33) euroa osakkeelta – kasvua 24,2 %
 Yhtiön osakkeiden markkina-arvo kasvoi 85,6 %
 Vuoden 2013 luvut esitetään konsernilukuina. Vertailuluvut 2012 emoyhtiön lukuja, koska yhtiössä ei
ollut konsernirakennetta tilikaudella 2012.
Heinä – Joulukuu 2013:
 Liikevaihto 9 384 (7-12/2012: 8 367) tuhatta euroa – kasvua 12,2 %
 Käyttökate (EBITDA) oli 985 (764) tuhatta euroa – kasvua 29,0 %
 Käyttökate (EBITDA) oli 10,5 % (9,1 %) liikevaihdosta
 Katsauskauden voitto oli 536 (294) tuhatta euroa – kasvua 82,3 %
 Yhtiön avainhenkilöille uusi osake- ja optiopohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2013–2016
 Joulukuussa yhtiö allekirjoitti sopimuksen espoolaisen Codebakers Oy:n koko osakekannan ostosta.
Yritysosto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa Microsoft-teknologioiden
integraatiotarjontaansa, sekä vahvistaa projektitoimitusten määrittely- ja testausresursointia. Kauppa
toteutui 2.1.2014 ja Codebakers Oy:n luvut yhdistellään konserniin 1.1.2014 alkaen.
Keskeiset tunnusluvut
Liikevaihto, 1000 €
Käyttökate (EBITDA), 1000 €
EBITDA, % liikevaihdosta
Liikevoitto, 1000 €
Liikevoitto, % liikevaihdosta
Tilikauden tulos, 1000 €
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta
Taseen loppusumma, 1000 €
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Oman pääoman tuotto, % *
Sijoitetun pääoman tuotto, % *
Osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa
* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu

7-12/2013
konserni
9 384
985
10,5 %
691
7,4 %
536
5,7 %
8 523
54,0 %
-56,2 %
28,8 %
37,1 %
0,33
1 644 456
1 723 337
175

7-12/2012
emoyhtiö
8 367
764
9,1 %
635
7,6 %
294
3,5 %
6 069
46,8 %
-74,9 %
28,4 %
55,9 %
0,20
1 438 138
1 565 575
149
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2013
konserni
18 798
1 790
9,5 %
1 374
7,3 %
1 042
5,5 %
8 523
54,0 %
-56,2 %
28,0 %
36,9 %
0,63
1 644 456
1 723 337
175

2012
emoyhtiö
16 065
1 537
9,6 %
1 289
8,0 %
760
4,7 %
6 069
46,8 %
-74,9 %
36,7 %
56,8 %
0,54
1 414 813
1 565 575
149

TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT
”Vuosi 2013 oli meille jälleen voimakkaan kasvun ja kehittymisen aikaa. Liiketoimintaympäristön
turbulenssista huolimatta kykenimme kasvamaan säilyttäen hyvän kannattavuuden ja kasvun. Konsernin
liikevaihto oli 18 798 tuhatta euroa, jossa kasvu verrattuna edellisvuoteen oli 17,0 %. Käyttökate pysyi
odotetusti vahvana ja oli 9,5 %. Kesäkuun lopussa hankitun Comvisen luvut yhdisteltiin konserniin 1.7.2013
alkaen. Vuoden 2013 proforma liikevaihto oli 19 748 tuhatta euroa ja käyttökate 10,7 %.
Pankki- ja vakuutusalan kysyntä notkahti alkuvuonna 2013, mutta toipui hieman vuoden loppua kohti. Siilin
kasvun vetureina vuonna 2013 toimivat teollisuuden ja palveluiden toimialat sekä julkishallinto. Siilin
riippumattomuus sekä yksittäisistä teknologioista että yksittäisistä toimialoista mahdollistivat jatkuvan kasvun
myös haasteellisessa markkinatilanteessa.
Palvelutarjoamastamme erityisesti digitaalisten palveluiden ja modernin käyttöliittymäosaamisen kysyntä
kasvoi merkittävästi. Informaationhallinnan osaamisen kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden. Loppuvuoden
aikana saimme vahvistettua tämän osaamisalueemme arkkitehtuuriosaamista edelleen, mikä edesauttoi
kysynnän kehittymistä ja kykyämme vastata kysyntään loppuvuodesta.
Teimme katsauskaudella kaksi yritysostoa, joista molemmat vahvistivat meitä sekä operatiivisesti että
strategisesti. Comvise-yritysosto kesäkuussa vahvisti mobiililaitteiden käyttöliittymäosaamistamme, sekä
mahdollisti sovelluskehityksen ohjelmistokomponenttien tuotannon uudessa rekrytointimarkkinassa. Vuoden
lopussa julkistamamme Codebakersin osto vahvistaa ohjelmointiosaajapooliamme Java- ja Microsoftteknologioissa sekä laajentaa Siilin osaamista erityisesti CRM- ja määrittely-testaus -osaamisalueilla.
Codebakers-kauppa toteutui heti vuoden 2014 alussa ja luvut yhdistetään konserniin 1.1.2014 alkaen joten
yritysostolla ei ollut vielä vaikutusta vuoteen 2013.
Jatkuvana pitkän aikavälin tavoitteenamme on edelleenkin keskimäärin 20 % vuotuinen orgaaninen
liikevaihdon kasvu ja hyvä yli 10 % käyttökate (EBITDA). Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25
miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5 miljoonaa euroa”.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS
Tilikaudella 2013 konsernin liikevaihto kasvoi noin 17,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
verrattuna. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 2 733 tuhatta euroa ollen yhteensä 18 798 (16 065) tuhatta
euroa. Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella 7-12/2013 konsernin liikevaihto kasvoi noin 12,2 % edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Siili on onnistunut kasvamaan säilyttäen hyvän kannattavuuden.
Kesäkuun lopussa toteutetun Comvisen yrityskaupan myötä Siili vahvisti sovelluskehityksen resursseja sekä
mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista. Comvise raportoitiin Siilin tytäryhtiönä 1.7.2013 alkaen.
Konsernin ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankintakustannukset olivat 2 487 (3 155)
tuhatta euroa ollen 13,2 % (19,6 %) liikevaihdosta. Edellisvuoden alihankintakustannukset olivat tavallista
korkeammat johtuen silloisesta omien osaajien vajeesta. Vaje on sittemmin saatu uusien omien osaajien
kautta paikattua ja ulkopuoliset palvelukustannukset ovat laskeneet.
Konsernin henkilöstökulut ajanjaksolta olivat yhteensä 12 932 (9 931) tuhatta euroa ja henkilömäärä
tilikauden lopussa 175 (149). Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon olivat tilikaudella noin 68,8 % (61,8 %).
Alihankinnasta ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon ovat pysyneet
samalla tasolla ollen 82,0 % (81,5 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 1 589 (1 443) tuhatta euroa.
Liikevaihtoon suhteutettuna liiketoiminnan muut kulut olivat 8,5 % (9,0 %) mikä oli kokonaisuutena hieman
alle edellisen vuoden tason.
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Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2013 oli 1 790 (1 537) tuhatta euroa eli 9,5 % (9,6 %)
liikevaihdosta. Yhtiö paransi koko vuoden kannattavuuttaan jälkimmäisellä puolivuotiskaudella, jolloin
EBITDA oli 985 (764) tuhatta euroa eli 10,5 % (9,1 %) liikevaihdosta. Kesäkuussa 2013 ostetun Comvise
Oy:n hankinnasta on kirjattu vuodelle 2013 konserniliikearvon poistoina 160 tuhatta euroa.
Nettorahoituskulut vähenivät merkittävästi katsauskaudella, ollen yhteensä 6 (225) tuhatta euroa.
Edellisvuonna rahoituskuluista 217 tuhatta euroa liittyvät listautumisen asiantuntijapalkkioihin. Voitto ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1 368 (1 065) tuhatta euroa. Osakekohtainen tulos oli puolestaan 0,63 (0,54)
euroa.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 8 523 (6 069) tuhatta euroa ja omavaraisuusaste
54,0 % (46,8 %). Siilin omavaraisuusaste ja rahoitusasema vahvistuivat tilikaudella 2013 merkittävästi
entisestään osakeantien ja hyvän tuloksen seurauksena.
Tilikaudella 2013 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 683 (903) tuhatta euroa, mikä oli merkittävästi viime
vuotta parempi. Käyttöpääoman muutoksen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan oli 139 tuhatta euroa kun
edellisellä tilikaudella kassavirtavaikutus oli negatiivinen -87 tuhatta euroa. Investoinnit tilikauden aikana
olivat 726 (232) tuhatta euroa. Siilin merkittävimmät investoinnit liittyvät yritysostoihin joiden osuus
investoinneista oli 641 (174) tuhatta euroa.
Tilikaudella 2013 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina yhteensä 517 (613) tuhatta euroa. Yhtiön likvidit
rahavarat olivat tilikauden lopussa 2 584 (2 127) tuhatta euroa.
Yhtiöllä ei ollut ulkopuolisia lainoja tilikaudella 2013. Yhtiöllä on 1 000 tuhannen euron tililimiitti, joka ei ollut
tilikauden 2013 lopussa käytössä.
YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT
Kesäkuussa Siili jatkoi strategisten yritysostojen sarjaa ja vahvisti sovelluskehityksen resurssejaan sekä
mobiilipäätelaitteiden käyttöliittymäosaamista ostamalla Comvise Oy:n koko osakekannan. Yritysostot
liittyvät tavoitteeseen vahvistaa Siiliä edelleen Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden luotettuna ITneuvonantajana ja tietojärjestelmäintegraattorina.
Kesäkuun lopussa 28.6.2013 yhtiön hallitus päätti kahdesta erillisestä yhteensä 105 762 osakkeen
suunnatusta osakeannista liittyen Comvise Oy:n kauppahinnan suorittamiseen ja aikaisemmin 31.5.2012
hankitun Suunnittelutoimisto Fusionin liiketoiminnan ehdollisen lisäkauppahinnan maksamiseen. Päätökset
suunnatuista osakeanneista perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2013 hallitukselle myöntämään
valtuutukseen.
Joulukuun alussa yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen espoolaisen tietojärjestelmien suunnitteluun ja
toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toteutui suunnitelman
mukaisesti tammikuun 2014 alussa.
Comvise Oy:n hankinta
5.6.2013 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa oululaisen
ohjelmistokehitykseen erikoistuneen Comvise Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteuttamisen ehdot
täyttyivät 28.6.2013.
Comvisen erityisosaamista ovat ohjelmisto- ja ohjelmistokomponenttien kehitys sekä projektinhallinta.
Yhtiöllä on vahvaa osaamista tietoliikenteen, teollisuuden, pankki- ja vakuutustoimialojen sekä julkishallinnon
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hankkeista. Sekä Siilin että Comvisen toimintafilosofiat ovat samankaltaisia ja molemmat toimijat liputtavat
ketterän kehityksen ja nopeasti käyttöönotettavien tulosten puolesta. Yhdessä yhtiöt kykenevät palvelemaan
asiakkaitaan myös paikallisesti entistä laajemmin.
Comvise Oy:n liikevaihto, käyttökate (EBITDA) ja taseen loppusumma on esitetty tarkemmin seuraavassa
taulukossa:
Keskeiset tunnusluvut, Comvise Oy
Liikevaihto, 1000 €
Käyttökate (EBITDA), 1000 €
EBITDA, % liikevaihdosta
Taseen loppusumma, 1000 €

7-12/2013

7-12/2012

2013

2012

894
288
32 %
731

832
211
25 %
1 318

1 843
608
33 %
731

1 706
408
24 %
1 318

Kauppahinta määritettiin liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti ja koostui toteuttamispäivänä 28.6.2013
annettavista Siili Solutions Oyj:n uusista osakkeista, käteisvastikkeesta sekä vuoden 2013 liikevoiton
perusteella maksettavasta ehdollisesta lisäkauppahinnasta. Kaupassa annetut uudet osakkeet vastasivat
noin 6,0 % Siili Solutions Oyj:n kesäkuun lopun osakemäärästä ja käteisvastike suoritettiin Siilin
kassavaroista. Lisäkauppahinta toteutui täysimääräisenä ja maksetaan vuoden 2014 alkupuolella rahana
Siilin kassavaroista.
Kauppahinnan suorittamiseksi Siili Solutions Oyj:n hallitus päätti 28.6.2013 osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista Comvise Oy:n entisille osakkeenomistajille.
Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi
94 512 uutta osaketta merkintähintaan 8,20 euroa / osake, mikä vastaa kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions
Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 2.5. – 31.5.2013. Comvise Oy:n
myyjät ovat sitoutuneet 24 kuukauden pituiseen myyntirajoitukseen omistuksensa osalta transaktion
toteuttamisesta alkaen. Uudet osakkeet merkittiin ja niiden merkintähinta katsottiin maksetuksi kauppakirjan
ehtojen mukaisesti apporttina luovutettavilla Comvise Oy:n osakkeilla. Merkintähinta uusista osakkeista
kirjattiin kokonaisuudessaan Siili Solutions Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Comvise raportoitiin osana Siili Solutions-konsernia 1.7.2013 alkaen ja fuusioitiin kuluneen vuoden lopussa
31.12.2013 emoyhtiöön. Fuusiosta syntyi emoyhtiöön liikearvoa noin 1 381 tuhatta euroa, joka poistetaan
konsernin viiden vuoden poistosuunnitelmaa jatkaen 54 kuukaudessa.
Ehdollinen lisäkauppahinta Suunnittelutoimisto Fusionin liiketoiminnasta
Yhtiön hallitus päätti 28.6.2013 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta
maksuttomasta
osakeannista
Suunnittelutoimisto
Fusion
Oy:n
liiketoiminnasta
maksettavan
lisäkauppahinnan suorittamiseksi. Osakeannissa annettiin Tivoli12 Holding Oy:lle vastikkeetta kauppakirjan
ehtojen mukaisesti yhteensä 11 250 Siili Solutions Oyj:n uutta osaketta hankitun liiketoiminnan kauden
1.6.2012 – 31.5.2013 liikevaihdon perusteella.
Codebakers Oy:n hankinta
2.12.2013 yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaisesti se ostaa espoolaisen
tietojärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen erikoistuneen Codebakers Oy:n koko osakekannan. Kaupan
toteuttamisen ehdot täyttyivät katsauskauden päättymisen jälkeen 2.1.2014.
Codebakersin erityisosaamista ovat Microsoft ohjelmistoteknologiat, CRM-järjestelmät sekä ohjelmistojen
ketterä määrittely-testaus. Codebakersin osto on osa Siilin kasvustrategiaa ja sen myötä Siili laajentaa
Microsoft-teknologioiden
integraatiotarjontaansa,
vahvistaa
projektitoimitusten
määrittelyja
testausresursointia sekä tukee kasvua 34:llä kokeneella ohjelmisto-alan osaajalla.
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Kauppahinta on vähintään 0,8 miljoonaa euroa ja enintään 1,8 miljoonaa euroa ja se on määritetty
liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti. Kauppahinnasta maksetaan toteuttamishetkellä 0,8 miljoonaa euroa
ja ehdollisena lisäkauppahintana perustuen vuoden 2014 käyttökatteeseen 0–1,0 miljoonaa euroa.
Kauppahinta maksetaan käteisvastikkeella ja Siili Solutions Oyj:n uusilla osakkeilla. Kaupassa annettavien
uusien Siili Solutions Oyj:n osakkeiden osuus on noin 19 % toteuttamishetken kauppahinnasta ja noin
76–80 % lisäkauppahinnasta. Kaupan käteisvastike suoritetaan Siilin kassavaroista.
Codebakers Oy:n vuoden 2013 liikevaihto oli 3 279 (4 082) tuhatta euroa ja käyttökate (EBITDA) -36 (185)
tuhatta euroa ollen -1,1 % (4,5 %) liikevaihdosta. Codebakers Oy yhdistellään konserniin 1.1.2014 alkaen,
eikä sillä ole vaikutusta Siilin vuoden 2013 tulokseen.
HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 175 (149). Tässä oli nousua katsauskauden 2012 loppuun 26
henkilöä eli 17,4 %.
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2013 valitsi uudelleen yhtiön hallitukseen Petri Niemen, Timo Luhtaniemen,
Mika Mäkeläisen ja Markku Toivasen. Lisäksi uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Björn Mattsson. Hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Petri Niemen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus
perusti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Petri Niemi ja Mika Mäkeläinen. Tarkastusvaliokunnan
jäseniksi valittiin Markku Toivanen (puheenjohtaja), Petri Niemi ja Björn Mattsson.
Siili käynnisti 20.6.2013 yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän toimipisteessään projektinjohtotehtävien
siirtämiseksi Helsinkiin. Neuvotteluiden lähtökohtana oli toiminnan tehostaminen ja toimintojen siirtäminen
lähelle asiakkaita. Yhtiö tarjosi projektinjohtotehtävissä Jyväskylässä työskenteleville työntekijöilleen
ensisijaisesti mahdollisuuden siirtyä Helsingin toimipisteeseen. Neuvottelut päättyivät 19.7.2013 ja niiden
lopputuloksena Jyväskylässä työskentelevän henkilöstön määrä väheni 4 henkilöllä. Ohjelmistotuotanto
Jyväskylässä jatkui ennallaan.
Katsauskaudella johtoryhmän kokoonpanossa tapahtui muutoksia, kun Comvise-yrityskaupan myötä
johtoryhmään nimitettiin Comvise Oy:n toimitusjohtaja Tommi Paananen ja aiemmat jäsenet Olli NoksoKoivisto ja Jari Siitonen siirtyivät yhtiön ulkopuolelle uusiin tehtäviin. Jo aiemmin johtoryhmään kuulunut Aki
Ahlroth nimitettiin tehtävänimikkeellä Johtaja, HR ja kulttuuri sekä Kirsi Narvanto tehtävänimikkeellä Johtaja,
HR-prosessit. Siilin johtoryhmään kuuluvat katsauskauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli
Siljamäki (talousjohtaja), Aki Ahlroth (johtaja, HR ja kulttuuri), Markku Seraste (COO), Kirsi Narvanto (johtaja,
HR-prosessit), Saku Laitinen (teknologiajohtaja) ja Tommi Paananen (toimitusjohtaja, Comvise Oy).
Yhtiön tilintarkastaja on KHT-yhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), ja päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen taloussuhdanteeseen ja asiakkaiden
toimintaympäristön muutoksiin. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla
voi olla IT -investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta negatiivisia
vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.
Merkittävä osuus yhtiön liikevaihdosta koostuu kymmenen suurimman asiakkaan myynnistä. Yhden tai
useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen tai asiakkaiden taloudelliset
ongelmat voisivat siten vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja tulokseen.
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Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on
rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikeaaikaisesti kysyntään.
Siilin menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen
menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Siilin
strategialle keskeistä ja menestykselle ehdotonta on ammattitaitoisten henkilöiden palkkaaminen ja
pitäminen yhtiön palveluksessa.
Yritysjärjestelyihin perustuvaan kasvuun liittyy riskejä, jotka koskevat muun muassa ostetun yhtiön
asiakkuuksien jatkuvuutta, hankitun liiketoiminnan ja henkilöstön integrointia sekä siirtyneen henkilöstön
sitouttamista. Mikäli yhtiö ei onnistu toteuttamaan joitakin edellä mainittuja toimenpiteitä voivat ne vaikuttaa
haitallisesti yhtiön strategian toteuttamiseen, liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Yrityskauppoihin liittyviä riskejä hallitaan valitsemalla määriteltyjen kriteerien mukaisia kohteita ja
panostamalla huolelliseen integraatioprosessiin.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön
kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, yli 10 %).
Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 25 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) yli 2,5
miljoonaa euroa.
OSINKOEHDOTUS
Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden
tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.
Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2013 oli 4 443 615,78 euroa, josta tilikauden
voittoa 985 687,72 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2013 maksettaisiin osinkoa 0,41
euroa osakkeelta eli yhteensä 712 372,13 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Loppuosa jätetään
kertyneisiin voittovaroihin. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 68,4 % konsernin tilikauden 2013
nettotuloksesta.
Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön
maksukykyä.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2013 Helsingissä. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2012
tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2012. Osinkoa
päätettiin jakaa yhteensä 517 tuhatta euroa eli 0,33 euroa osaketta kohti.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia
yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 156 500 kappaletta, mikä on alle 10 % yhtiön osakkeiden
tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä muodostuvan hankintahetken käypään
arvoon. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optiooikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 225 000 osaketta.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien
järjestelyiden toteuttaminen, investointien rahoittaminen tai palkkaus- ja kannustusjärjestelmien
toteuttaminen. Valtuutus sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.
Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus päätti 28.6.2013 yhteensä 105 762 osakkeen suunnatuista
osakeanneista Comvisen yritysoston ja Fusionin lisäkauppahinnan suorittamiseksi sekä 11.10.2013 uudesta
yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmä
sisälsi yhteensä 52 000 uutta osaketta ja 59 000 optio-oikeutta.
OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Yhtiöllä on vain yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Vuoden 2013 lopussa Siili
Solutions Oyj:n osakkeita oli 1 723 337, yhtiön hallussa ei ollut omia osakkeita. Vuoden 2013 aikana
laskettiin liikkeelle yhteensä 157 762 uutta osaketta. Yrityskauppoihin liittyvissä suunnatuissa osakeanneissa
28.6.2013 merkittiin yhteensä 105 762 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 9.7.2013.
Lokakuussa hallitus päätti uudesta yhtiön avainhenkilöille suunnatusta osake- ja optiopohjaisesta
kannustinjärjestelmästä vuosille 2013–2016. Kannustinjärjestelmään liittyvässä suunnatussa osakeannissa
merkittiin yhteensä 52 000 uutta osaketta, jotka merkittiin kaupparekisteriin 22.11.2013, sekä 59 000 optiooikeutta joista yksi (1) optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n osakkeen. Optiooikeuksista 7 000 kappaletta jäi yhtiön haltuun käytettäväksi mahdollisten tulevien uusien avainhenkilöiden
sitouttamiseksi. Avainhenkilöille tarjottiin mahdollisuus osallistua kannustinjärjestelmän osakeantiin yhtiön
tarjoaman lainoituksen kautta kantaen ehtojen kautta kuitenkin aidon omistajariskin tekemänsä sijoituksen
osalta.
Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta määräytyen
Siili Solutions Oyj:n osakkeen 1.9.–30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin
perusteella. Optioilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä
painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.–31.12.2016 yhden kolmen kuukauden
yhtämittaisen jakson aikana vähintään 18,00 euroa.
Vuoden loppuun mennessä kurssi oli korkeimmillaan 14,40 euroa, alimmillaan 7,35 euroa, keskikurssi 9,32
ja päätöskurssi 12,80. Markkina-arvo vuoden lopun päätöskurssilla oli 22,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua
vuoden 2012 lopusta noin 85,6 %. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity
Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.
Yhtiöllä oli 31.12.2013 yhteensä 522 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden
2012 lopusta noin 113,1 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.siili.fi.
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TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Ylimääräinen yhtiökokous 2.1.2014 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 150.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat
osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai investointien rahoittaminen. Valtuutus
sisältää oikeuden päättää kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2014 asti.
Joulukuussa 2013 tiedotettu Codebakers-yrityskauppa toteutettiin suunnitelman mukaisesti 2.1.2014 ja
Codebakers Oy raportoidaan osana Siili Solutions konsernia 1.1.2014 alkaen. Osana kauppahinnan
suorittamista yhtiön hallitus päätti 2.1.2014 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta
osakeannista Codebakers Oy:n osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin merkittäväksi
kauppakirjan ehtojen mukaisesti 14.156 uutta osaketta merkintähintaan 10,60 euroa / osake, mikä vastaa
Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa ajanjaksolla 1.10. – 31.12.2013.
Annettavien uusien osakkeiden määrä vastasi noin 0,8 prosenttia Siili Solutions Oyj:n kaikista osakkeista
ennen uusien osakkeiden antamista. Codebakers Oy:n pääomistajat ovat sitoutuneet omistuksensa osalta
vuoden 2014 lopussa päättyvään Siili Solutions Oyj:n osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen. Uudet
osakkeet on samassa yhteydessä merkitty ja niiden merkintähinta katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen
mukaisesti apporttina luovutettavilla Codebakers Oy:n osakkeilla. Päätös suunnatusta osakeannista perustui
ylimääräisen yhtiökokouksen 2.1.2014 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Uudet osakkeet
rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.1.2014.
17.2.2014 yhtiö julkaisi seuraavat ennakkotiedot ja tarkensi taloudellisia näkymiään vuodelle 2013
seuraavasti: Yhtiö arvioi, että vuoden 2013 konserniliikevaihto on noin 18,8 miljoonaa euroa (2012: 16,1
miljoonaa euroa), jossa kasvua edelliseen vuoteen noin 17 %. Käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan vuonna
2013 olevan noin 9,5 % liikevaihdosta (2012: 9,6 %). Kesäkuun 2013 lopussa hankittu Comvise Oy
raportoitiin osana Siili Solutions konsernia 1.7.2013 alkaen. Vuoden 2013 konsernin proforma liikevaihto on
noin 19,7 miljoonaa euroa ja proforma käyttökate (EBITDA) noin 10,7 % liikevaihdosta.
Aikaisemmin 5.6.2013 julkaistut taloudelliset näkymät olivat seuraavat: Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on
kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate,
EBITDA, yli 10 %). Yhtiö arvioi, että Comvisen yritysosto tulee kasvattamaan yhtiön toisen puolivuotiskauden
liikevaihtoa, minkä seurauksena koko vuoden liikevaihdon arvioidaan ylittävän hieman aiemmin asetetun
20 % vuotuisen kasvutavoitteen. Kannattavuuden osalta näkymä säilyy ennallaan.
TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Kesäkuussa
toteutetun yrityskaupan seurauksena muodostui konsernirakenne, hankitun tytäryhtiön luvut on yhdistetty
konsernina 1.7.–31.12.2013.
Vuoden 2012 vertailuluvut esitetään emoyhtiön lukuina, koska tilikauden 2012 aikana yhtiössä ei ollut
konsernirakennetta. Vertailukelpoisuuden vuoksi vuoden 2013 konsernilukuja tulisi ensisijaisesti verrata
vuoden 2012 emoyhtiön lukuihin. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Esitetyt luvut
on pyöristetty tarkoista luvuista.
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TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2014
Siili Solutions järjestää 10.2.2014 julkaistun yhtiötiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja
medialle tulostiedotustilaisuuden 27.2.2014 kello 12:30 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla
yhtiön verkkosivuilta tilaisuuden päätyttyä.
Viikko 10/2014 Vuosikertomus 2013 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.fi
2.4.2014 Varsinainen yhtiökokous
14.8.2014 Puolivuotiskatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2014
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Tuloslaskelma
1 000 €
LIIKEVAIHTO
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
Rahoituskulut netto
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

7-12/2013
konserni
9 384
-1 255
-6 337
-295
-807

8 367
-1 477
-5 360
-129
-766

2013
konserni
18 798
-2 487
-12 932
-416
-1 589

16 065
-3 155
-9 931
-248
-1 443

691

635

1 374

1 289

-2

-221

-6

-225

688

414

1 368

1 065

-152
536

-120
294

-326
1 042

-305
760

7-12/2012
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2012

Tase
31.12.2013
konserni

31.12.2012
emoyhtiö

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Liikearvo
Konserniliikearvo
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Koneet ja kalusto
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

1 857
420
1 437
165
165
2 022

622
622
0
130
130
753

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

443
443
3 474
2 891
9
574
2 584
6 501
8 523

0
0
3 190
2 680
19
491
2 127
5 316
6 069

31.12.2013
konserni

31.12.2012
emoyhtiö

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma yhteensä
Osakepääoma
Muut rahastot yhteensä
SVOP-rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

100
100
3 025
3 025
433
1 042
4 600

100
100
1 789
1 789
190
760
2 839

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset lainat yhteensä
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

3 923
558
1 156
2 210
3 923

3 230
767
809
1 653
3 230

8 523

6 069

1 000 €

1 000 €

VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Rahoituslaskelma
7-12/2013
konserni

7-12/2012
emoyhtiö

2013
konserni

2012
emoyhtiö

688
295
-155
318
226
-138
1 234

414
129
-139
72
-454
554
576

1 368
416
-291
71
294
-175
1 683

1 065
248
-323
-55
109
-141
903

-39
49
10

-38
0
-38

-85
-641
-726

-232
0
-232

18
0
0
0
18

1 624
0
0
-243
1 381

18
0
0
-517
-499

1 689
-120
-280
-1 041
248

Rahavarojen muutos lisäys (+), vähennys (-)

1 261

1 918

458

919

Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

1 323
2 584

208
2 127

2 127
2 584

1 208
2 127

1 000 €
Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Poistot ja arvonalentumiset
Välittömät verot
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)
Korottomat lyhytaik. velat, lisäys (+), vähennys (-)
Muut lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta
Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)
Investointi tytäryritykseen
Investointien rahavirta
Rahoitus
Maksullinen osakeanti
Lyhytaikaiset lainat, lisäys(+), vähennys(-)
Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Rahoituksen rahavirta
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Osakepääoma

(1 000 EUR)
Oma pääoma 1.1.2013

Sij. vapaan oman
pääoman rahasto

100

Kertyneet
voittovarat

1789

Tilikauden tulos
Osakeannit
Pääoman palautus
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2013

Osakepääoma

(1 000 EUR)
Oma pääoma 1.1.2012 *)

3025

Sij. vapaan oman
pääoman rahasto

2839

1042

1042

-517
1475

1236
0
-517
4600

100

Kertyneet
voittovarat

429

Tilikauden tulos
Osakeannit
Pääoman palautus
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2012

950

1236

100

1789

Oma pääoma yht.

803

1332

760

760

-613
950

1788
-428
-613
2839

1788
-428
100

Oma pääoma yht.

*) Oma pääoma emoyhtiön mukaan, koska tilikaudella 2012 ei ollut konsernirakennetta.

(1000 EUR)
Vuokravakuudet
Vuokratakaukset
Yrityskortit
Leasingvastuut alle vuoden
Leasingvastuut yli vuoden
Leasingvastuut yhteensä
Yhteensä

2013 konserni
2012 emoyhtiö
15
14
35
35
8
5
29
10
40
0
69
10
127
65

(1000 EUR)
Yrityskiinnitykset
Yhteensä

2013 konserni
1 150
1 150

2012 emoyhtiö
1 150
1 150

Yrityskiinnitykset luottolimiitin 1 miljoonaa euroa vakuutena. Limiitti ei ollut tilikauden 2013 lopussa käytössä.
Yrityskorteissa vastuun määrä yhteensä 54 tuhatta euroa, josta tilikauden 2013 lopussa oli käytössä 8
tuhatta euroa.
Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa. Niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä yhtiön
yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen.
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Helsingissä 27. päivänä helmikuuta
Siili Solutions Oyj hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032
Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848
Hyväksytty Neuvonantaja Merasco Oy
puhelin: 09 6129 670

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on suomalainen tietojärjestelmien kehityspalveluita tarjoava yhtiö, joka tuottaa koko
tietojärjestelmän kattavia IT -asiantuntijapalveluita julkishallinnolle, pankeille, mediatoimialalle ja
teollisuudelle. Yhtiön ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta yritystä sekä valtion- ja
kunnallishallinto. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingin ylläpitämällä First
North Finland -markkinapaikalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005
lähtien. www.siili.fi
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