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TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2016 (tilintarkastettu)
SIILIN KÄYTTÖKATE KASVOI 19 % VUODESSA JA 32 % TOISELLA VUOSIPUOLIKKAALLA
Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 28.2.2017 kello 8.45
Tammikuu – Joulukuu 2016:
















Liikevaihto oli 48 415 (41 895) tuhatta euroa – kasvua 15,6 %
Käyttökate (EBITDA) oli 4 770 (4 018) tuhatta euroa – kasvua 18,7 %
Käyttökate (EBITDA) oli 9,9 % liikevaihdosta (9,6 %)
Liikevoitto (EBIT) oli 4 144 (3 504) tuhatta euroa – kasvua 18,3 %
Tilikauden tulos oli 3 180 (2 459) tuhatta euroa – kasvua 29,3 %
Osakekohtainen tulos oli 0,48 (0,42) – kasvua 15,4 %
Liiketoiminnan rahavirta oli 5 156 (4 089) tuhatta euroa – kasvua 26,1 %
Taseen loppusumma oli 30 596 (23 817) tuhatta euroa
Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,30 (0,23) euroa osakkeelta – kasvua 28,6 %
Yhtiön markkina-arvo kasvoi 18,2 %
Yhtiökokous päätti 23.3.2016 osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla osakeannilla,
kutakin osaketta kohden annettiin kaksi uutta osaketta.
Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 20.4.2016.
Yhtiö toteutti tilikauden aikana kolme osakeantia. Antien vaikutus omaan pääomaan oli yhteensä
4 936 tuhatta euroa transaktiomenojen jälkeen.
Yhtiön hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden sitouttamiseen liittyvästä optio-ohjelmasta. Optiooikeuksia voidaan antaa enintään 337 tuhatta kappaletta.
Yhdysvaltoihin perustettiin tytäryhtiö elokuussa.

Heinäkuu – Joulukuu 2016:
 Liikevaihto oli 24 551 (7-12/2015: 21 014) tuhatta euroa – kasvua 16,8 %
 Käyttökate (EBITDA) oli 2 906 (2 205) tuhatta euroa – kasvua 31,8 %
 Käyttökate (EBITDA) oli 11,8 % liikevaihdosta (10,5 %)
 Liikevoitto (EBIT) oli 2 541 (1 929) tuhatta euroa – kasvua 31,7 %
 Katsauskauden tulos oli 2 014 (1 414) tuhatta euroa – kasvua 42,4 %
 Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,23) – kasvua 24,4 %
 Liiketoiminnan rahavirta oli 6 197 (3 855) tuhatta euroa – kasvua 60,8 %.
Näkymät vuodelle 2017
Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan 53–60 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3–6,3
miljoonaa euroa.
Tunnusluvut
Liikevaihto, 1 000 €
Käyttökate (EBITDA), 1 000 €
EBITDA, % liikevaihdosta
Liikevoitto (EBIT), 1 000 €
EBIT, % liikevaihdosta
Tilikauden tulos, 1000 €
Tilikauden tulos, % liikevaihdosta
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste*
Osakekohtainen tulos (EPS), €**
Laimennusvaikutuksella oikaistu EPS, €**
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella ***
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa

7-12/2016
24 551
2 906
11,8 %
2 541
10,3 %
2 014
8,2 %
61,2 %
-47,5 %
0,29
0,29
425
440

7-12/2015
21 014
2 205
10,5 %
1 929
9,2 %
1 414
6,7 %
48,7 %
-29,6 %
0,23
0,23
361
368

1-12/2016
48 415
4 770
9,9 %
4 144
8,6 %
3 180
6,6 %
61,2 %
-47,5 %
0,48
0,48
404
440

1-12/2015
41 895
4 018
9,6 %
3 504
8,4 %
2 459
5,9 %
48,7 %
-29,6 %
0,42
0,41
348
368
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*) Nettovelka ei sisällä yrityskauppoihin liittyvää ehdollista vastiketta
**) Osakesplit tehty maaliskuussa 2016. Taulukon luvut muutettu vertailukelpoisiksi takautuvasti
***) Käytetty raportoitavan aikavälin alun ja lopun keskiarvoa

Siili Solutions Oyj on huomioinut Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) 3.7.2016 julkaiseman
ohjeistuksen vaihtoehtoisten tunnuslukujen esittämisestä. Yhtiö ohjeistaa tilikauden tuloksensa käyttökate
(EBITDA) -tunnusluvulla. Käyttökate (EBITDA) lasketaan lisäämällä liikevoittoon poistot. Nettovelassa ei
huomioida ehdollisia vastikkeita, jotka ovat aiemmin liittyneet yhtiön tekemien yrityskauppojen
lisäkauppahintoihin. Ehdollisia vastikkeita ei ollut taseessa 31.12.2016.
TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULAN KOMMENTIT
Siili on tunnettu vahvasta kannattavasta kasvustaan. Tämä perinne jatkui kuudennen perättäisen vuoden.
Tekemällä yhdessä oikeita asioita oikein onnistuimme jälleen kasvattamaan käyttökatettamme 18,7 % tuoden
sen ohjeistetulle tasolle (EBITDA 9,9 %). Liikevaihtomme kasvoi orgaanisesti 15,6 % edelliseen vuoteen
verrattuna. Loppuvuosi oli erityisen vahva saatuamme alkuvuotta rasittaneet projektit normalisoitua. Vuoden
toisella puolikkaalla käyttökatteemme kasvoi 31,8 % verrattuna edelliseen vuoteen ollen 11,8 % liikevaihdosta.
Eri toimialojen johtavat yritykset hakevat hyötyä Siilin näkemyksestä ja osaamisesta digitalisaation ajamassa
murroksessa, mikä varmistaa palveluidemme kysynnän. Siili on myös työpaikkana yksi toimialamme
halutuimmista, rekrytoimme vuoden 2016 aikana yli 150 osaajaa vastataksemme vahvaan kysyntään.
Henkilöstömme määrä kasvoi 19,6 % verrattuna edellisen vuoden lopun tilanteeseen. Osaamisen hallinta
tiedonhallinnasta designiin ja ohjelmistokehitykseen eri teknologioilla lähes 500 hengen organisaatiossa tällä
kasvuvauhdilla on haasteellista, mutta vuosien työkalu- ja prosessikehityksen myötä uskomme olevamme
tuolla osa-alueella maan paras.
Vuoden 2016 aikana aloitimme myös alle 5 vuotta työkokemusta omaaville Mestari & Kisälli -ohjelmat, joiden
tarkoituksena on kouluttaa erityisesti luovan kehityksen asiantuntijoita. Olemme yhä kokeneiden
asiantuntijoiden kunnioitettu koti, ja tällä ohjelmalla haluamme varmistaa, että osaamisemme pysyy tuoreena,
ja samalla kasvattaa uusia osaajia Suomen parhaiksi designereiksi, kehittäjiksi ja data-asiantuntijoiksi.
Onnistuimme, vaikkakaan päättynyt vuosi ei ollut meille helppo. Olemme panostaneet ketterään
projektinohjaukseen merkittävissä määrin ja ymmärrämme sen olevan olennainen osa arvontuottoamme,
mutta tänä vuonna se petti meidät ensimmäisellä vuosipuolikkaalla. Onnistuimme kuitenkin reagoimaan
asiaan nopeasti ja korjaamaan prosessimme. Siilin arvoihin kuuluu rehellinen avoimuus, ja kannoimme
vastuumme virhearvioinneistamme ilman suoria sopimuksellisia velvoitteita asiakkaillemme. Luottamus on
osaamisen ja prosessiemme ohessa kauppatavaramme, mutta sitä ei voi tuottaa, se on ansaittava.
Listauduimme pörssin päälistalle keväällä ja järjestimme osakeannin valmistautuaksemme tulevaan
epäorgaaniseen kasvuun. Olemme kiitollisia sijoittajakuntamme luottamuksesta, joka ilmeni annin nopeana
ylimerkintänä. Päälistauksen jälkeen saimme ensimmäisen ulkomaisen institutionaalisen sijoittajan, ja näin
Siilin omistajakuntakin liiketoimintamme tavoin kansainvälistyy. Päälistalle siirtyminen vei kuluneen vuoden
ensimmäisen puoliskon operatiivisesta ohjauksesta liienneet johtamisresurssit, ja siitä johtuen kykenimme
keskittymään mahdollisten yritysostokohteiden evaluointiin vasta vuoden 2016 jälkimmäisellä puoliskolla.
Olemme entistä vahvempia niin osaamiseltamme kuin organisaatioltammekin. Osakkeemme ja kassamme
ovat vahvoja ja organisaatiomme kyvykäs yritysostoihin ja integraatioihin, kuten pitkä yritysostohistoriamme
osoittaa. Omavaraisuutemme kasvoi edelleen ollen 61,2 % tilikauden lopussa ja kassavirtamme säilyi vahvan
positiivisena. Uskommekin alkaneena vuonna palaavamme takaisin myös epäorgaanisen kasvun tielle.
Kansainvälistymisemme on alkanut hyvin, löydettyämme nopeasti kasvavan markkinan palveluillemme
autoteollisuudesta, ensin Saksasta ja kuluneena vuonna Yhdysvalloista. Näillä markkinoilla teemme autojen
digitaalisten hallintalaitteiden suunnittelua, ja näemme mahdollisuuden laajentaa tarjoomaamme myös
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laajemmin liikkumisen datanhallinnan osa-alueelle. Vuonna 2017 tavoitteenamme on hakea jo 10 %
liikevaihdosta Suomen ulkopuolelta, silti tärkeimpänä antina kansainvälistymisessämme on olla
edelläkävijämarkkinoilla soveltamassa uusia digitaalisia teknologioita, prosesseja ja designajattelua.
Vuoden 2017 teemanamme on datakeskeinen design, ja designkeskeinen kehitys. Jälkimmäinen on ollut osa
meitä jo vuosien ajan, mutta haluamme painottaa, että ratkaisun on synnyttävä asiakkaalle tuotettavasta
arvosta ja digitaalisissa palveluissa arvo on kulloinkin käsiteltävässä datassa. Lisäksi jatkuvasti lisääntyvän
datan hyödyntämisessä ohjelmistorobotiikka ja koneäly avaavat markkinaa vuosiksi eteenpäin. Kysyntä
palveluillemme on hyvää, niin päämarkkinallamme Suomessa kuin kansainvälisestikin, joten katson
luottavaisena vuoteen 2017. Olemme vahvempia ja osaavampia kuin koskaan, prosessien ja osaamisen
edelleenkehitys jatkuvat toimintamme ja tarjontamme tehostamiseksi, ja asiakkaamme luottavat meihin.
Uskomme kasvumme jatkuvan pitkäaikaisen visiomme mukaisesti ja vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan
olevan 53–60 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3–6,3 miljoonaa euroa.
LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN KEHITYS
Tilikaudella 2016 konsernin liikevaihto kasvoi 15,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Euromääräisesti liikevaihto kasvoi 6 520 tuhatta euroa ollen yhteensä 48 415 (41 895) tuhatta euroa.
Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella 7-12/2016 konsernin liikevaihto kasvoi 16,8 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tilikaudella 2016 toteutunut kasvu tehtiin orgaanisesti.
Yhtiön ulkopuolisten palveluiden käytöstä aiheutuneet alihankinta-, palvelin- ja lisenssikustannukset olivat
7 846 (6 141) tuhatta euroa ollen 16,2 % (14,7 %) liikevaihdosta. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
ajanjaksolta olivat yhteensä 30 384 (27 329) tuhatta euroa, mikä oli 62,8 % (65,2 %) liikevaihdosta. Henkilöstön
määrä tilikauden lopussa oli 440 (368), joten kasvua edellisvuoteen oli 19,6 %. Ulkopuolisten palveluiden
käytöstä ja henkilöstöstä syntyneet kokonaiskustannukset suhteessa liikevaihtoon olivat hieman alle
edellisvuoden tason ollen 79,0 % (79,9 %). Liiketoiminnan muut kulut olivat 5 464 (4 425) tuhatta euroa ollen
11,3 % (10,6 %) liikevaihdosta.
Konsernin käyttökate (EBITDA) tilikaudella 2016 oli 4 770 (4 018) tuhatta euroa eli 9,9 % (9,6 %) liikevaihdosta.
Jälkimmäisen puolivuotiskauden EBITDA oli 2 906 (2 205) tuhatta euroa eli 11,8 % (10,5 %) liikevaihdosta.
Yhtiö paransi koko vuoden kannattavuuttaan jälkimmäisellä puolivuotiskaudella ja myös edelliseen vuoteen
nähden euromääräinen käyttökate (EBITDA) kasvoi 31,8 %. Koko vuoden liikevoitto oli 4 144 (3 504) tuhatta
euroa. Nettorahoituskulut laskivat edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui merkittävimmiltä osin yrityskauppojen
kauppahintojen diskonttauksesta johtuvien laskennallisten korkokulujen vähentymisestä. Voitto ennen veroja
oli 4 019 (3 160) tuhatta euroa, jossa oli kasvua 27,2 % edelliseen tilikauteen ja osakekohtainen tulos oli 0,48
(0,42) euroa.
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 30 596 (23 817) tuhatta euroa. Yhtiön omavaraisuusaste
oli 61,2 % (48,7 %), sijoitetun pääoman tuotto 24,2 % (23,3 %) ja nettovelkaantumisaste -47,5 % (-29,6 %).
Tilikaudella 2016 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 5 156 (4 089) tuhatta euroa, missä oli 26,1 % kasvua
edelliseen vuoteen verrattuna. Jälkimmäisellä puolivuotiskaudella liiketoiminnan rahavirta oli 6 197 (3 855)
tuhatta euroa parantuen odotusten mukaisesti merkittävästi ensimmäisestä puolivuotiskaudesta
merkittävimpinä syinä sekä operatiivisen tuloksen paraneminen että käyttöpääoman hallinta ja tehostaminen.
Investoinnit tilikauden aikana olivat 1 747 (1 816) tuhatta euroa. Pääosin investoinnit liittyvät huhtikuussa
suoritettuun Avaus Consulting -yrityskaupan toiseen lisäkauppahintaan, jonka käteisosuus oli 1 193 tuhatta
euroa investointien rahavirrasta. Investointien loppuosa kohdistuu aineelliseen käyttöomaisuuteen.
Rahoituksen rahavirta oli 1 400 (-1 233) tuhatta euroa, mihin vaikuttivat merkittävimmin osakeanneilla kerätyt
varat, yhteensä 3 672 tuhatta euroa. Yhtiö keräsi pörssilistalle siirtymisen yhteydessä järjestetyssä annissa
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3 625 tuhatta euroa ja optio-oikeuksilla 2013 merkittyjen osakkeiden merkintähintana 499 tuhatta euroa.
Näiden järjestelyjen transaktiokulut olivat yhteensä 452 tuhatta euroa, josta 444 tuhatta euroa liittyy
pörssilistalle siirtymisen yhteydessä järjestettyyn osakeantiin.
Tilikauden lopussa konsernin likvidit rahavarat olivat 9 718 (4 911) tuhatta euroa ja yhtiöllä oli käyttämätöntä
tililimiittiä 1 500 tuhatta euroa. Yhtiöllä oli tilikauden lopussa korollista velkaa yhteensä 1 166 (3 851) tuhatta
euroa, josta lyhytaikaista 390 (2 688) tuhatta euroa. Tilikaudella 2016 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina
yhteensä 1 410 (885) tuhatta euroa.
YRITYSOSTOT JA SUUNNATUT OSAKEANNIT
Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 20.4.2016 ja keräsi listautumisannilla noin 3,2 miljoonaa
euroa transaktiomenojen jälkeen. Osakekohtainen merkintähinta järjestetyssä osakeannissa oli 7,25 euroa ja
annin seurauksena Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 500 000 osakkeella. Osakeannissa
liikkeeseen lasketut sekä yhtiön olemassa olevat osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki
Oy:n pörssilistalla 20.4.2016. Osakeannin ja listautumisen tavoitteena oli laajentaa yhtiön omistajapohjaa ja
lisätä osakkeiden likviditeettiä, mikä vastaavasti edesauttaa jatkuvan arvonmuodostuksen oikeellisuuden
varmistamista. Osakkeita voidaan myös käyttää tehokkaammin maksuvälineenä mahdollisissa
yrityskaupoissa sekä yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa. Osakeannin tavoitteena oli
lisäksi edistää yhtiön strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista sekä vahvistaa yhtiön
omavaraisuutta. Pörssilistalle siirtymisen arviotiin myös parantavan edelleen yhtiön tunnettuutta asiakkaiden
keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana.
Tilikauden aikana ei ole toteutettu uusia yritysostoja. Vuonna 2014 toteutettuun Avaus Consulting -konsernin
hankinnan toiseen lisäkauppahintaan liittyen yhtiö tiedotti 22.4.2016 hallituksen päättäneen suunnatusta
osakeannista osana yrityskaupan maksamista. Toinen lisäkauppahinta Avaus Consultingin hankinnasta oli
7.8.2014 tiedotetun mukaisesti sovittu maksettavaksi osittain Siili Solutions Oyj:n osakkeilla, joiden osuus oli
noin 50 % kauppahinnasta. Osakkeilla maksettavan lisäkauppahintaosuuden suorittamiseksi Siili Solutions
Oyj:n hallitus päätti 22.4.2016 osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista
Avaus Consulting Oy:n entisille osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjottiin osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi 206 273 uutta osaketta merkintähintaan 5,69 euroa / osake,
mikä vastasi kauppakirjan ehtoja ja Siili Solutions Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa
ajanjaksolla 1.1.–31.3.2015. Uudet osakkeet merkittiin samassa yhteydessä ja niiden merkintähinta on
katsottu maksetuksi kauppakirjan ehtojen mukaisesti apporttina luovutetuilla Avaus Consulting Oy:n osakkeilla.
Osakeosuuden lisäksi myyjille suoritettiin noin 1,2 miljoonan euron suuruinen käteisosuus.
Päätökset suunnatuista osakeanneista perustuvat varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 hallitukselle
myöntämään valtuutukseen. Osakeannit on toteutettu osana yhtiön kasvustrategiaa ja sitä tukevien
yritysostojen ehtoja, joten Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on
yhtiön kannalta ollut painava taloudellinen syy. Merkintähinta uusista osakkeista on kirjattu yhtiön sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiö tiedotti pörssitiedotteessaan 8.6.2016 optio-oikeuksilla 2013 tehdyistä osakemerkinnöistä. Osakkeita
merkittiin yhteensä 169 050 kappaletta merkintähinnan ollessa 499 tuhatta euroa. Merkintä kirjattiin
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
Jälkimmäisen puolivuotiskauden aikana yhtiö ei toteuttanut suunnattuja osakeanteja.
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HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 440 (368), jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavan ajanjakson
loppuun 72 henkilöä eli 19,6 %.Tilikauden aikana henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 404 (348).
Varsinainen yhtiökokous 23.3.2016 vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Timo Luhtaniemi, Anu Nissinen ja Björn Mattsson sekä uusiksi jäseniksi Kati Hagros ja Harry
Brade. Lisäksi Juha-Pekka Virtanen toimi hallituksen jäsenenä 23.3.2016 asti. Yhtiökokouksen jälkeen
välittömästi pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Timo Luhtaniemi.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Luhtaniemi (puheenjohtaja), Kati Hagros
ja Harry Brade. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anu Nissinen (puheenjohtaja), Björn Mattsson ja Harry
Brade.
Yhtiön johtoryhmään kuuluivat tilikauden lopussa: Seppo Kuula (toimitusjohtaja), Samuli Siljamäki
(talousjohtaja), Kari Pirttikangas (operatiivinen johtaja), Markku Seraste (liiketoimintajohtaja), Pasi Ropponen
(myyntijohtaja), Tom Jacobsson (johtaja, kansainvälisen liiketoiminnan kehitys), Erkka Niemi (kehitysjohtaja,
palvelukehitys) sekä Perttu Monthan (johtaja, projektiliiketoiminta ja jatkuvat palvelut). Yhtiö tiedotti
30.12.2016 Tom Jacobssonin jättävän yhtiön johtoryhmän vuoden 2017 alusta ja siirtyvän valmistelemaan
projektiluonteista kehitystehtävää. Tilikauden päättymisen jälkeen 1.2.2017 yhtiö tiedotti henkilöstöjohtaja
Kristiina Burtsoffin aloittavan yhtiön johtoryhmässä 1.3.2017 alkaen ja Markku Serasteen jättävän yhtiön
24.2.2017 siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen.
Yhtiön tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (Y-tunnus 1805485-9), jonka päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yhtiön riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä liittyvät yleiseen talouskehitykseen ja sen tuomaan
epävarmuuteen asiakkaiden toimintaympäristössä. 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.
Jatkuvana riskinä yrityksen kasvun ja kannattavuuden yhtäaikaisessa ylläpitämisessä on
rekrytointitavoitteiden saavuttaminen niin laadun kuin määrän osalta, sekä tarjonnan sovittaminen oikeaaikaisesti kysyntään. Epäonnistuminen asiakasprojektien suunnittelussa ja toteutuksessa voi myös vaikuttaa
negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.
Yhtiön menestykseen vaikuttaa myös merkittävästi sen johto ja muu henkilöstö. Avainhenkilöiden työpanoksen
menettäminen voisi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiön
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.
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Strategiansa mukaisesti yhtiö hakee kasvua myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainväliseen toimintaan
liittyy tyypillisesti kotimarkkinaa suuremmat riskit. Yhtiö pyrkii varmistamaan tähän liittyvät riskit siten, että
kansainvälistyminen ei vaaranna konsernin tuloksentekokykyä ja kasvua.
Yhtiön taseeseen sisältyy merkittävä määrä yritysostoista kertynyttä liikearvoa. Mikäli yhtiön tulos- ja
kasvukehityksessä tapahtuisi muutoksia alaspäin, tämä voi johtaa liikearvon arvonalentumiseen ja vaikuttaa
epäedullisesti liiketoiminnan tulokseen sekä omaan pääomaan.
NÄKYMÄT VUODELLE 2017 JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITE
Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan olevan 53–60 miljoonaa euroa ja käyttökatteen (EBITDA) 5,3–6,3
miljoonaa euroa.
Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus
säilyy hyvänä (käyttökate, EBITDA, keskimäärin yli 10 %).
YHTIÖKOKOUS
Varsinainen yhtiökokous
Siili Solutions Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden
2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,70 euroa/osake, mikä vastaa osakkeen jakamisen jälkeistä 0,23
euroa/osake, eli yhteensä 1 410 tuhatta euroa.
Yhtiökokous päätti, että osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia
osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohden annetaan kaksi (2) uutta
osaketta. Yhtiön osakepääoma säilyi ennallaan (100 000 euroa). Osakeanti toteutettiin arvoosuusjärjestelmässä, eikä se edellyttänyt osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin oli
osakkeenomistajalla, joka oli täsmäytyspäivänä 29.3.2016 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä
29.3.2016 alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuttaneet varsinaisessa yhtiökokouksessa
23.3.2016 jaettavaksi päätettyyn osinkoon. Samaan kokonaisuuteen liittyen yhtiökokous päätti päivittää
11.10.2013 päätettyjen ja 22.11.2013 rekisteröityjen optio-oikeuksien ehtoja osakkeiden jakamisen johdosta
siten, että yhdellä (1) optio-oikeudella on oikeus merkitä kolme (3) uutta osaketta 8,86 euron
kokonaismerkintähintaan. Optio-oikeuksien nojalla merkittävien osakkeiden enimmäismäärä nousi muutoksen
johdosta 177 000 osakkeeseen. Optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtoa muutettiin siten, että
yhtiön osakkeen arvo kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna on aikavälillä 1.1.2016–
23.3.2016 koko jakson aikana vähintään kahdeksantoista (18) euroa tai aikavälillä 24.3.–31.12.2016 yhden
kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään kuusi (6) euroa. Hallitus valtuutettiin tekemään
ehtoihin osakkeiden jakamisesta johtuvia teknisluontoisia muutoksia. Muilta osin optio-oikeuksien ehdot
säilyivät muuttumattomina.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 480 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua
vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella
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saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 170 000 osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön
taseen
ja
rahoitusaseman
vahvistamiseen,
yrityskauppojen
kauppahintojen
suorittamiseen,
kannustinjärjestelmissä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 asti. Valtuutus kumoaa
aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamista koskevat valtuutukset, pois lukien edellä mainittuun osakkeiden lukumäärän lisäämiseen
maksuttomalla osakeannilla tarkoitettu valtuutus. Saamansa osakeantivaltuutuksen nojalla hallitus päätti
ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhteensä 706 273 osakkeen suunnatuista osakeanneista liittyen
pörssilistalle siirtymiseen ja Avaus Consulting -yritysoston toisen lisäkauppahinnan suorittamiseen sekä
uudesta kannustinjärjestelmästä, jossa optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 337 000 kappaletta.
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 337 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa
osaketta.
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 8 §, jolloin kyseiset
kohdat kuuluvat seuraavasti: 7 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan
kaksi (2) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina
vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen osakeyhtiölaissa tarkoitettua täsmäytyspäivää. 8 §
Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen kokousta.
Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen jatkamaan valmisteluja yhtiön osakkeiden hakemiseksi
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle sekä päättämään mahdollisesta
hakemisesta.
OSAKE JA OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Siili Solutions Oyj:n osakkeita oli
31.12.2016 kaupparekisteriin merkittynä 6 918 367. Yhtiön tai sen tytäryritysten hallussa ei ole omia osakkeita
tilikauden päättyessä. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2016 suoraan tai lähipiirin
kautta yhteensä 1 359 202 yhtiön osaketta. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen vaikutusvaltayhteisö omistaa
481 240 osaketta. Yhtiön johtoryhmän jäsenten hallussa oli tilikauden päättyessä 176 000 optio-oikeutta.
Aikaisemmin vuonna 2014 tehdyn Avaus Consulting -yrityskaupan lisäkauppahinnan toisen osan
suorittamiseen liittyen laskettiin liikkeelle yhteensä 206 273 uutta osaketta ensimmäisellä puolivuotiskaudella.
Lisäksi yhtiö teki huhtikuussa suunnatun osakeannin Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle siirtymisen
yhteydessä laskemalla liikkeelle yhteensä 500 000 uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2013 tehtyjä
osakemerkintöjä tehtiin katsauskaudella yhteensä 169 050 kappaletta. Yhtiö tiedotti saaneensa 14.4.2016
arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen liputusilmoituksen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolta
sen omistuksen noustua 363 000 osakkeeseen, mikä vastasi tuolla hetkellä 5,55 %:n omistusosuutta yhtiöstä.
Tilikauden päättyessä Elon omistus yhtiöstä oli noussut 685 000 osakkeeseen. Yhtiö tiedotti 30.9.2016
vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain mukaisen liputusilmoituksen Otus Capital Management Limitediltä.
Ilmoituksen mukaan Otus Capital Management Limitedin ja sen hallinnoimien rahastojen omistamien
osakkeiden kappalemäärä on 412 255, joka vastaa 5,96 % Siili Solutions Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.
Omistusosuus on hankittu 28.9.2016 ja aiempaa omistusta ei ole ollut. Molemmissa liputuksissa
laskentaperusteena on Siili Solutions Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä 6 918 367.
Tilikauden aikana kurssi oli korkeimmillaan 9,20 euroa, alimmillaan 6,85 euroa, keskikurssi 7,88 euroa ja
päätöskurssi tilikauden lopussa 8,26 euroa. Yhtiön markkina-arvo kasvoi vuoden 2015 lopusta 18,2 % ja oli
yhteensä 57,1 miljoonaa euroa 31.12.2016. Siili Solutions Oyj:n osakkeella on Nasdaq Helsinki Oy:n Liquidity
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Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus S-Pankki Oy:n kanssa. Yhtiöllä oli
31.12.2016 yhteensä 3 623 osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajien lukumäärä kasvoi vuoden 2015 lopusta
46,1 %. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi.
Yhtiöllä on yksi voimassaoleva optio-ohjelma, josta yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 8.6.2016. Uudessa
optio-ohjelmassa optio-oikeuksia päätettiin antaa yhteensä enintään 337 000 kappaletta ja ne oikeuttavat
merkitsemään yhteensä enintään 337 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla
merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.9.2019–31.12.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden
merkintäaika ei kuitenkaan ala, ellei osakkeen 60 kaupankäyntipäivän vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq
Helsinki Oy:ssä ole vähintään 14,50 euroa ajalla 1.1.2019–30.6.2020. Optio-oikeuksilla merkittävien
osakkeiden merkintähinta on 7,50 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu osakkeen käypään arvoon, joka
vastaa yhtiön osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 9.5.–3.6.2016.
Yhtiön hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta avainhenkilöille. Järjestelmän kohderyhmään kuului 69
avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Optio-oikeuksista osa jää aiotusti yhtiön haltuun
käytettäväksi mahdollisten uusien avainhenkilöiden sitouttamiseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten ja
puolalaisen tytäryhtiön toimitusjohtajan osalta optio-oikeuksien 2016 saaminen edellyttää, että he omistavat
tai hankkivat yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Osakkeet on omistettava siihen saakka kun
optio-ohjelma päättyy 31.12.2020. Osana optio-ohjelmaa yhtiön hallitus päätti tarjota avainhenkilöille, joilta
edellytetään osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa osakehankintansa yhtiön myöntämällä
korollisella lainalla. Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi tarjoama laina oli yhteensä enintään 1,5
miljoonaa euroa ja laina on maksettava takaisin viimeistään 31.12.2020.
Aikaisempi vuoden 2013 optio-ohjelma on päättynyt ja se toteutui ehtojensa mukaisesti. Vuoden 2013 ulkona
olleet optio-oikeudet käytettiin kokonaisuudessaan 1.–3.6.2016 ja niiden perusteella merkittiin 169 050 yhtiön
uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta oli yhteensä 499 tuhatta euroa, joka
kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin
8.6.2016.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Tilikauden päättymisen jälkeen 1.2.2017 yhtiö tiedotti henkilöstöjohtaja Kristiina Burtsoffin aloittavan yhtiön
johtoryhmässä 1.3.2017 alkaen ja Markku Serasteen jättävän yhtiön 24.2.2017 siirtyessä toisen työnantajan
palvelukseen.
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 31.12.2016 oli 15 097 840,45 euroa, josta tilikauden voittoa
2 025 858,09 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksettaisiin osinkoa 0,30 euroa
osakkeelta eli yhteensä 2 075 510,10 euroa ulkona olevalla osakemäärällä. Ehdotettu osingonjako vastaa noin
65,3 % konsernin tilikauden 2016 tuloksesta.
Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön
maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön
maksukykyä.
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAADINTAPERIAATTEET
Tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen. Esitetyt luvut
on pyöristetty tarkoista luvuista. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut 2016 ja 2015 ovat tilintarkastettuja.
Konsernilla on yksi raportoitava segmentti, joka tarjoaa asiakkailleen tietojärjestelmien kehityspalveluja. Yhden
segmentin valinta perustuu Siilin nykyiseen liiketoimintamalliin, tuoteportfolioon, toiminnan luonteeseen ja
vallitsevaan hallinnointirakenteeseen. Segmentin luvut ovat siten yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa.
TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2017
Siili Solutions järjestää 10.2.2017 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti analyytikoille, salkunhoitajille ja
medialle tulostiedotustilaisuuden 28.2.2017 kello 9:00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla
yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.
Viikko 10/2017 Vuosikertomus 2016 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.siili.com/fi.
30.3.2017 Varsinainen yhtiökokous
15.8.2017 Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2017
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Konsernin tuloslaskelma IFRS

1.7.–31.12.2016

1.7.–31.12.2015

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

24 551

21 014

48 415

41 895

15

10

48

17

1 000 EUR
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot

-4 135

-3 248

-7 846

-6 141

-14 763

-13 248

-30 384

-27 329

-365

-276

-625

-515

Liiketoiminnan muut kulut

-2 762

-2 323

-5 464

-4 425

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

2 541

1 929

4 144

3 504

Rahoitustuotot

-4

28

15

33

Rahoituskulut

-30

-139

-141

-376

2 506

1 818

4 019

3 160

-493

-404

-839

-701

2 014

1 414

3 180

2 459

100 %

2 014

1 414

3 180

2 459

0%

0

0

0

0

0,29

0,23

0,48

0,42

0,29

0,23

0,48

0,41

1.7.–31.12.2016

1.7.–31.12.2015

2 014

1 414

3 180

2 459

36

-42

-5

31

2 050

1 372

3 175

2 490

100 %

2 050

1 372

3 175

2 490

0%

0

0

0

0

TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot
TILIKAUDEN TULOS
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa),
tilikauden voitto
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (euroa),
tilikauden voitto

Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS

1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

1 000 EUR
TILIKAUDEN TULOS
Muut laajan tuloksen erät
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille
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Konsernitase IFRS
1 000 EUR

31.12.2016

31.12.2015

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

927

573

Liikearvo

8 646

8 646

Muut aineettomat hyödykkeet

1 629

1 947

Saamiset

874

0

12 076

11 165

Myyntisaamiset

7 324

6 229

Muut saamiset

1 475

1 512

Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

3

0

9 718

4 911

Lyhytaikaiset varat yhteensä

18 520

12 651

VARAT YHTEENSÄ

30 596

23 817

100

100

12 034

7 098

Rahavarat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muuntoerot

-11

-6

5 883

4 151

18 006

11 343

Rahoitusvelat

776

1 163

Laskennalliset verovelat

359

413

1 135

1 576

Kertyneet voittovarat
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset velat yhteensä
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat
Ostovelat ja muut velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
Varaukset

390

2 688

10 599

7 940

427

241

39

30

Lyhytaikaiset velat yhteensä

11 455

10 898

Velat yhteensä

12 591

12 474

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

30 596

23 817
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Konsernin rahavirtalaskelma IFRS

1.7.–31.12.2016

1.7.–31.12.2015

1.1.–31.12.2016

1.1.–31.12.2015

2 014

1 414

3 180

2 459

409

204

586

590

30

139

141

376

4

-28

-15

-33

493

404

839

701

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos

1 400

1 655

-1 460

-553

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos

2 000

387

2 562

1 178

-34

-3

-69

-79

8

29

17

33

-126

-346

-624

-582

6 197

3 855

5 156

4 089

-1 465

1 000 EUR
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkotuotot
Verot
Käyttöpääoman muutokset:

Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta

0

0

-1 193

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

-369

-156

-554

-351

Investointien nettorahavirta

-369

-156

-1 747

-1 816

-566

0

-566

0

44

21

95

42
-390

Rahoituksen rahavirrat
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Lainojen takaisinmaksut

-195

-298

-390

Osakeanti

0

0

3 672

0

Maksetut osingot

0

0

-1 410

-885

-717

-277

1 400

-1 233

Rahavarojen muutos

5 111

3 422

4 809

1 040

Rahavarat tilikauden alussa

4 607

1 488

4 911

3 870

0

0

-2

0

9 718

4 911

9 718

4 911

Rahoituksen nettorahavirta

Valuuttakurssien muutosten vaikutus
Rahavarat tilikauden lopussa
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS
1 000 EUR
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
OsakeSijoitetun
MuuntoKertyneet
pääoma
vapaan oman
erot
voittovarat
pääoman
rahasto
Oma pääoma 1.1.2015
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella
oikaistuna)
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Osakeanti
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä
Muut muutokset
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.12.2015

100

0
100

2 014
7 098

Oma pääoma 1.1.2016
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät (verovaikutuksella
oikaistuna)
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Osakeannit
Osakeperusteinen palkitsemisjärjestelmä
Muut muutokset
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä

100

7 098

Oma pääoma 31.12.2016

0

5 084

0

-37

31
31

2 533

7 680

2 459

2 459

2 459

31
2 490

-885

0
-6

12
32
-841
4 151

-885
2 014
12
32
1 173
11 343

-6

4 151

11 343

3 180

3 180

3 180

-5
3 175

2 014

0

0

-5
-5

-1 410
4 936

0
100

4 936
12 034

Oma pääoma
yhteensä

0
-11

30
-68
-1 448
5 883

-1 410
4 936
30
-68
3 488
18 006
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Rahoitusvelat, vakuudet ja vastuusitoumukset
Rahoitusvelat
2016

2015

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

776

1 163

Yhteensä

776

1 163

1 000 EUR
Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
Käypään arvoon arvostettu ehdollinen vastike
Yhteensä

390

390

0

2 298

390

2 688

Konsernilla on yksi syyskuussa 2014 nostettu pankkilaina. Laina on vaihtuvakorkoinen ja korko on 1,5 % +
kolmen kuukauden Euribor (kuitenkin vähintään 0 %). Pankkilainan maturiteetti on viisi vuotta ja sitä
lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Siilin pankkilainoihin liittyy kovenantteja, joiden mukaan
rahoituslaitoksella on oikeus irtisanoa luottosopimus, jos kovenanttiehdot eivät täyty. Kovenanttiehtojen
perusteena ovat korollisten velkojen suhde käyttökatteeseen sekä omavaraisuusaste. Tunnusluvut
tarkastetaan puolivuosittain ja kovenanttiehdot täyttyivät tarkasteluhetkellä.
Avaus Consulting -yrityskauppaan liittyvä toisen lisäkauppahinnan ehdollinen vastike suoritettiin huhtikuussa
2016, eikä yrityskauppoihin liittyviä ehdollisia vastikkeita ole taseessa 31.12.2016.
Vastuut
Konsernin vuokrasopimukset koostuvat pääasiassa konserniyhtiöiden käytössä olevista toimistotiloista.
Toimistotilojen lisäksi konserni on vuokrannut IT- ja toimistolaitteita sekä ajoneuvoja. Toimitilojen
vuokrasopimusten pituudet ovat pääosin kolmesta neljään vuotta. Tiettyihin toimitilojen vuokrasopimuksiin
sisältyy indeksiehto.
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
1000 EUR
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

2016

2015

965

642

1 200

493

0

0

2 165

1 135

Vuonna 2016 on kirjattu tulosvaikutteisesti muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja
1 074 tuhatta euroa (836 tuhatta euroa vuonna 2015). Vuokramenoihin ei sisälly muuttuvia vuokria.
Yhtiöllä ei ollut rahoitusleasingsopimuksiksi luokiteltuja vuokrasopimuksia tilikauden aikana.
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Vakuudet
1000 EUR

2016

2015

121

73

3 600

3 600

Omasta puolesta annetut
Vuokravakuudet
Yrityskiinnitykset*
Yrityskortit
Vuokratakaukset

20

23

196

134

* Yrityskiinnitykset 3 600 tuhatta euroa ovat luottolimiitin ja pankkilainan vakuutena.

Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa.
Lähipiiritapahtumat
Osana uuden kannustinjärjestelmän optio-ohjelmaa yhtiö tarjosi avainhenkilöille, joilta edellytetään
kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti
osakkeiden omistamista, mahdollisuuden rahoittaa
osakehankintansa yhtiön myöntämällä korollisella lainalla. Uuteen kannustinjärjestelmään kesäkuun lopussa
toteutuneisiin osakehankintoihin liittyen yhtiö lainasi konsernin avainhenkilöille osakehankintojen
rahoittamiseksi heinäkuun alussa yhteensä 566 tuhatta euroa. Ostajat tekivät osakehankinnat keskitetysti
yhtiön hallituksen puheenjohtajan omistamalta yhtiöltä ja yhden (1) osakkeen hankintahinta oli 7,50 euroa.
Yhtiöllä on lisäksi lähipiirisaamisia 31.12.2016 yhteensä 12 tuhatta euroa.
Kaikki Siilin hallituksen jäsenten ja johdon kaupat on julkaistu 3.7.2016 alkaen erillisinä pörssitiedotteina.
Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2017
Siili Solutions Oyj hallitus
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Seppo Kuula
puhelin: 040 370 0032
Talousjohtaja Samuli Siljamäki
puhelin: 040 709 2848

Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa
koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman
johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n
osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti
perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi

