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SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2008 
 
 
- Liikevaihto kasvoi katsauskaudella 14,2 prosentti a ja vuoden toisella 
neljänneksellä 19,5 prosenttia 
- Liiketulos 0,4 miljoonaa euroa oli katsauskaudell a viime vuoden 
tasolla ja toisella vuosineljänneksellä hieman viim e vuotta parempi  
- Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan ennak oidusti vuonna 2008  
 
 

AVAINLUVUT    

    

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:  

    

% 1-06/08  1-06/07  1-12/07  

    

Palvelut 62  65 63 

Lisenssit 22  24 24 

Laitemyynti 16  11 13 

    

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:  

    

Me 1-06/08  1-06/07  Muutos  

    

Kauppa 10,1  7,9  +2,2  

Teollisuus ja palvelut 5,3  5,6  -0,3  

Yhteensä 15,4  13,5  +1,9  

    

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:  

    

Me 1-06/08  1-06/07  Muutos  

    

Kauppa 0,5  0,1  +0,4  

Teollisuus ja palvelut -0,1  0,4  -0,5  

Yhteensä 0,4  0,5  -0,1  
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Toimitusjohtaja Hannu Ahola: 
 
”Yhtiön liikevaihto on kasvanut alkuvuonna odotuksi a nopeammin. Tähän 
ovat vaikuttaneet hyvä olemassa oleva projektikanta  sekä onnistumiset 
niin laite- kuin ohjelmistomyynnissä. Alkuvuoden li ikevaihtoon 
suhteutettu tuloskehitys jäi pitkän aikavälin tavoi tteesta johtuen 
lähinnä liikevaihdon laite- ja kumppaniohjelmistoih in painottuneesta 
rakenteesta sekä henkilöstökulujen noususta, jota e i pystytty vielä 
täysmääräisesti siirtämään asiakashintoihin. Vuoden  toisella 
kvartaalilla kannattavuutta saatiin parannettua sel keästi vuoden 
ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna. Ensimmäisen vu osipuoliskon jälkeen 
voidaan siis entistä varmemmin uskoa koko vuodelle asetettujen kasvu- 
ja kannattavuustavoitteiden täyttymiseen eli yli ky mmenen prosentin 
liikevaihdon orgaaniseen kasvuun sekä viimevuoden v ajaan viiden 
prosentin liiketulostason parantamiseen.  
 
Kannattavan kotimaan toiminnan lisäksi kasvupotenti aali Venäjän 
markkinoilla näyttäisi vahvistuvan. Tulemmekin lopp uvuoden aikana 
lisäämään panostuksiamme Venäjälle. Liiketoiminnan kasvuvaiheessa niin 
kotimaassa kuin Venäjällä muodostuu yhdeksi kriitti simmistä 
menestystekijöistä oikeanlaisen henkilökunnan riitt ävä saatavuus.  
Olemmekin kuluneena vuonna rekrytoineet jo poikkeuk sellisen paljon 
uutta henkilökuntaa osaamistamme vahvistamaan.” 
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppa ni, jonka 
ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratka isut. Solteq 
yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyrity sten tuotteita 
yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden liiketoimin nan kehitykseen ja 
toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu  tieto auttaa 
asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa entistä teho kkaammin ja 
parantamaan kannattavuuttaan. 
 
Vuoden 2008 alussa Solteqin toiminta jaettiin sisäi sesti viiteen eri 
yksikköön. Tulosta seurataan edelleen kahden liiket oimintasegmentin 
kautta. Kaupan segmenttiin kuuluvat Kaupan ja Autok aupan yksiköt. 
Teollisuus ja palvelut-segmenttiin kuuluvat Teollis uus- ja 
Tiedonhallintayksiköt. Sovelluspalvelut on yritykse n sisäinen 
palveluyksikkö. OOO Solteq Russia toimii itsenäisen ä tytäryhtiönään, 
joka palvelee Venäjällä toimivaa asiakaskuntaa emoy htiön organisaation 
tuella. 
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KAUPPA 
 
Toimintaympäristö - Kauppa 
 
Kaupan toimialalla vallitsee edelleen verrattain my önteinen 
suhdannekehitys. Ketjukaupat avaavat uusia myymälöi tä ja eri puolilla 
Suomea selvitellään kiihtyvällä vauhdilla uusien ka uppakeskusten 
rakentamista. Toimialan yritysten kasvu näkyy suora an myös toimialalle 
IT-ratkaisuja ja palveluja tarjoavien yritysten lii ketoiminnassa.  
 
Kasvun lisäksi IT-järjestelmäinvestointien toisena ajurina on 
tehokkuuden parantaminen, jolla kaupat varautuvat h eikompiin 
suhdanteisiin. Kiinnostus itsepalveluratkaisuja koh taan on koko ajan 
kasvamassa. Kuluttajalle näkyvin esimerkki kaupan t ehokkuuden 
parantamisesta on maksukortin asettaminen kortinluk ijaan ja PIN-koodin 
näppäily maksutilanteessa.  
 
Suomalaisten kauppaketjujen laajentuminen ulkomaill e näkyy kasvuna myös 
tietojärjestelmäratkaisujen kysynnässä. Kaupat halu avat ottaa 
ulkomailla käyttöön järjestelmät, joiden ominaisuuk sia on kehitetty ja 
testattu kotimaassa. Järjestelmäkysynnän lisäksi ka uppojen 
kansainvälistyminen näkyy myös konsulttipalvelujen kysynnässä. 
 
Toimialan IT-investointien jatkumista tukee myös ka uppiaiden tarve 
uusia jo vanhentuneet tai pian vanhentuvat järjeste lmät. Tällä hetkellä 
kaupoissa on käytössä vielä paljon järjestelmiä, jo tka eivät tue tai 
lainkaan mahdollista uusien palvelujen, kuten uuden aikaisten 
raportointityökalujen käyttöönottoa.  
 
Toimintaympäristö - Autokauppa 
 
Autokaupan yksikön toimintaympäristö säilyi katsaus kaudella vakaana. 
Autokaupan alalla yhdysvaltalaisten autovalmistajie n vaikeudet, 
kohonneet polttoainekustannukset ja nousevat korot ovat luoneet alalle 
epätietoisuutta, mutta sen vaikutukset eivät ainaka an ole näkyneet 
autoalan IT-investoinneissa. Kuluttajien lisääntyvä  ympäristötietoisuus 
ja siitä johtuvat muutokset kulutus- ja ostokäyttäy tymisessä 
aiheuttavat myös muutoksia toimintaympäristössä. Su omessa autokaupan 
toimialan tietotekniikan kysyntä kohdistuu erilaisi in palveluihin ja 
lisäarvotuotteisiin, jota Solteq ja autoalan eri si dosryhmät tarjoavat. 
Solteq toteuttaa rajapintaliittymiä lisäarvotuottei den ja autokaupan 
olemassa olevien järjestelmien välille.  
 
Autokaupan toimialalla on merkkejä siitä, että yrit ysten kiinnostus 
kokonaisvaltaisen IT-strategian rakentamiseen on ka svussa. Yritykset 
haluavat ottaa IT-järjestelmistään irti täydet hyöd yt ja huolehtia 
siitä, että järjestelmät olisi valjastettu mahdolli simman tehokkaasti 
liiketoiminnan ohjaukseen ja bisnestavoitteiden saa vuttamiseen.   
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Liiketoiminnan kehitys – Kauppa  
 
Kaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudel la hieman odotuksia 
paremmin, ja yksikkö ylitti sille asetetut taloudel liset tavoitteet. 
Vuoden 2007 toiseen neljännekseen verrattuna yksikö n liikevaihto kasvoi 
selvästi. 
 
Katsauskauden hyvää taloudellista kehitystä siivitt ivät systemaattiset 
panostukset kaupan alan ratkaisutarjontaan sekä yht eistyöhön ja 
tuoteintegrointiin yhtiön kumppaneiden, kuten Winco r Nixdorfin, 
Microsoftin, IBM:n ja SAP:n kanssa. Oman tuotekehit yksen ja kumppanien 
monipuolisen ratkaisutarjonnan myötä Solteq kehittä ä ratkaisuja kaiken 
kokoisten kauppojen tarpeisiin.   
 
Järjestelmissä kysyntä oli vilkasta niin TP.net-myy mäläjärjestelmissä 
kuin Solteq Merx- ja Microsoft Dynamics NAV -
toiminnanohjausjärjestelmissä. Katsauskaudella teht iin myös 
tavanomaista enemmän kauppoja Tekso-kassajärjestelm istä.  
 
Katsauskauden suurin yksittäinen projekti oli Tokma nni-konsernin 
kassajärjestelmien uudistus, joka jatkui myymäläase nnuksina. Myös 
Respectan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alkan ut NAV-projekti 
jatkui toisella neljänneksellä.  
 
Toukokuussa Solteq kertoi Anttilalle toteutettavast a 
varastonohjausjärjestelmän uudistuksesta, jossa Häm eenkylän 
jakelukeskuksen tavaratalokeräyksen ja lähettämön t oimintoja 
uudistetaan Solteqin Merx-ratkaisulla. Projekti on parhaillaan 
käynnissä ja valmistuu vuoden viimeisen neljännekse n aikana.  
 
Tuotekehityksessä panostuksia tehtiin sanomaliikent eeseen. Lisäksi 
kehitettiin palvelutuotantostandardia yhdessä muuta mien asiakkaiden 
kanssa. Samoin projektinhallinnan kehitykseen luoti in uusia 
toimintamalleja.  
 
Liiketoiminnan kehitys - Autokauppa 
 
Autokaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauska udella tyydyttävästi 
jääden hieman sille asetetuista taloudellisista tav oitteista. Vuoden 
alussa ei käynnistynyt uusia suuria toiminnanohjaus järjestelmän 
kehityshankkeita, vaan yksikön liiketoiminnan paino piste muodostui 
asiakkaiden jo käytössä olevien järjestelmien kehit ystyöstä ja 
palvelumyynnistä.  
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TEOLLISUUS JA PALVELUALA 
 
Solteqin Teollisuuden ja palvelualan liiketoimintas egmentti muodostuu 
Teollisuuden ja Tiedonhallinnan liiketoimintayksikö istä. Teollisuuden 
liiketoimintayksikköön on keskitetty toiminnanohjau ksen ja 
kunnossapitojärjestelmien osaaminen. Vuoden 2008 al ussa uutena 
yksikkönä aloittanut Tiedonhallinta tarjoaa tietojä rjestelmien 
perustietojen harmonisointiprojekteja ja perustieto jen 
ylläpitopalveluita sekä tiedonkeruupalveluita. Näit ä toteutetaan sekä 
kotimaassa että kansainvälisten asiakkaiden myötä g lobaalisti. 
Tiedonhallinta-yksikön eriyttämisen tavoitteena on se, että 
harmonisointipalvelut ovat tehokkaasti koko Solteqi n asiakaskunnan 
saatavilla. 
 
Toimintaympäristö – Teollisuus 
 
Suomessa teollisuusyritysten investointihalukkuus t oiminnanohjauksen ja 
kunnossapidon tietojärjestelmiin säilyi katsauskaud ella vakaana, eikä 
merkkejä investointien hiipumisesta ollut nähtäviss ä. Poikkeuksen 
muodostivat metsäteollisuusasiakkaat, joiden päätök senteossa toimialaa 
koetelleet vaikeudet näkyvät. Kokonaisuutena kunnos sapidon 
järjestelmien aktiivisuus on pysynyt ennallaan, ja lisäksi 
toiminnanohjausjärjestelmissä aktiivisuus on kasvan ut niin SAP- kuin 
Microsoft Dynamics NAV-järjestelmissä.  
 
Solteqin Teollisuus-yksikön kasvava markkina-alue o n Venäjä, jossa 
ulkomaisten yritysten tuotantolaitosinvestoinnit ov at edelleen 
selkeässä kasvussa. Venäjälle investoivat yritykset  haluavat rakentaa 
uusien tuotantolaitostensa tietojärjestelmät siten,  että ne vastaavat 
muiden omien yksiköiden järjestelmiä ja integroituv at niihin 
saumattomasti. Kunnossapidon tietojärjestelmille on  alueella jatkuvasti 
kasvava kysyntä.  
 
Toimintaympäristö – Tiedonhallinta 
 
Solteqin Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö tarjo aa asiakkaille 
tuote-, asiakas- ja toimittajatietojen harmonisoint ia. Harmonisoinnin 
tavoitteena on tietojärjestelmiin tallennetun datan  laadun 
parantaminen. Yritysten panostaminen tiedon laatuun  on kansainvälisesti 
nouseva trendi, johon varsinkin suuryritykset kiinn ittävät koko ajan 
enemmän huomiota.  
 
Suomessa harmonisointipalvelujen kysyntä säilyi vuo den toisella 
neljänneksellä vilkkaana. Kun aiemmin kysynnän loiv at 
teollisuusyritysten tarpeet, on nyt myös kaupan toi miala 
aktivoitumassa. Erityisesti tukkukauppaa harjoittav at yritykset ovat 
kiinnostuneita harmonisoinnin hyödyistä.  
 
Harmonisointihankkeiden pioneeritoimiala on edellee n teollisuus. 
Teollisuusyritykset jatkavat säästöjen hakemista yh denmukaistamalla eri 
toiminnanohjausjärjestelmiensä tietoja ja poistamal la niistä 
päällekkäisyyksiä. Solteqin Tiedonhallinnan yksikkö  onkin mukana SAP-
hankkeissa sekä muissa toiminnanohjaushankkeissa ai empaa aikaisemmassa 
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vaiheessa. Harmonisoinnin myötä toiminnanohjausjärj estelmän tiedot 
siirtyvät uuteen järjestelmään mahdollisimman ajant asaisina ja 
virheettöminä.  
 
Liiketoiminnan kehitys – Teollisuus 
 
Katsauskaudella teollisuusyksikön taloudellinen men estys ylitti 
merkittävästi sille asetetut odotukset.  
 
Vuonna 2008 Teollisuus-yksikön kasvun ennakoidaan j atkuvan suurimpana 
kunnossapitopuolella, jossa sekä asiakasmäärät että  heidän 
tarvitsemansa palvelut kasvavat. Mahdollisuuksia li säkasvulle tuovat 
yhtiön toiminnot Venäjällä. Vuoden alussa avattu Ve näjän yksikön 
myyntihankekanta on vahva ja vuoden 2008 toisella p uoliskolla 
panostetaan voimakkaasti uusien projektien käynnist ämiseen Venäjällä ja 
erityisesti Pietarin alueella.  
 
Katsauskaudella jatkettiin panostuksia Arttu-, Artt uri- ja PowerMaint-
kunnossapitojärjestelmien tuotekehitykseen. Kun aie mmin 
teollisuusyritykset huolehtivat itse kunnossapidost a, tulee jatkossa 
yhä useampi yritys ulkoistamaan sen. Solteqin tavoi tteena on tuoda 
kunnossapitojärjestelmiinsä uusia ominaisuuksia, jo tka vastaavat 
kunnossapidon ulkoistajien ja verkostomaisesti toim ivien yritysten 
tarpeisiin.  
 
Yksittäisistä projekteista merkittävin on Ruukin ku nnossapitoprojekti, 
joka eteni katsauskaudella suunnitellusti. Pohjolan  Voiman 
kunnossapitoprojekti saatiin päätökseen ja siirrytt iin 
jatkohankkeisiin. Seitsemän voimalaitoksen kunnossa pitojärjestelmien 
uudistuksen jälkeen aloitettiin uudet projektit Por in ja Laanilan 
laitosten järjestelmäuudistuksilla. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmissä katsauskaudella työll isti ennen kaikkea 
Medix Biochemicalle toteutettu SAP:n versionvaihto ja Componentan Porin 
yksikön SAP käyttöönotto. Versionvaihtoja on käynni ssä myös useille 
muille asiakkaille.  
 
Katsauskaudella panostettiin myös rekrytointeihin, joiden myötä 
Solteqin kyky hoitaa entistä useampaa projektia sam anaikaisesti 
paranee.  
 
Liiketoiminnan kehitys - Tiedonhallinta 
 
Solteqin Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö kasva tti katsauskaudella 
myyntiään 30 prosentilla vuoden ensimmäisen neljänn ekseen verrattuna. 
Kasvua siivitti yksi iso ja usea pienempi harmoniso intiprojekti. 
Käynnissä olevat hankkeet ovat aikataulussaan ja va lmistuvat 
suunnitellusti vuoden kolmannella neljänneksellä.  
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LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Liikevaihto kasvoi 14,2% edellisvuoteen verrattuna ja oli 15.439 
tuhatta euroa (edellinen tilikausi 13.525 tuhatta e uroa). 
 
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuk sista. 
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta  on alle viisi 
prosenttiyksikköä. 
 
Kauden liiketulos oli 420 tuhatta euroa (455 tuhatt a euroa), tulos 
ennen veroja oli 262 tuhatta euroa (385 tuhatta eur oa) ja kauden voitto 
181 tuhatta euroa (+455 tuhatta euroa). 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 22.072 tuhatta euroa (20.592 tuhatta euroa). 
Likvidit varat olivat 258 tuhatta euroa (277 tuhatt a euroa). 
 
Yhtiön korolliset velat olivat 6.360 tuhatta euroa (5.330 tuhatta 
euroa). 
 
Yhtiön omavaraisuusaste oli 41,5 prosenttia (49,4%) . 
 
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 565 tuhatta  euroa (1.585 
tuhatta euroa).  
 
Bruttoinvestointeihin sisältyy Fulmentum Oy:n hanki nnasta johtuva 
lisäkauppahinta 200 tuhatta euroa. 
 
Tuotekehitys 
 
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin hen kilöstökuluja. 
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana  on toimia 
yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wi ncor-Nixdorfin ja 
Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resursseja an ja 
jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisä arvotuotteiden ja 
asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämis een. 
 
Katsauskauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti  aktivoitu 
tuotekehityskuluja yhteensä 273 tuhatta euroa (10 t uhatta euroa). 
Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi 
esitetty vuosikuluina. Aktivoidut kustannukset kohd istuvat kahteen 
tuotekehityshankkeeseen. Suunnitelman mukaiset pois tot aloitetaan 
hankkeiden kaupallisen käyttöönoton myötä. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 27 1 vakinaisessa 
työsuhteessa olevaa henkilöä (251 henkilöä). Henkil östön määrä 
katsauskaudella oli keskimäärin 262 henkilöä (241 h enkilöä). 
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui ni in, että kaupan 
liiketoimintojen palveluksessa oli 126 henkilöä, te ollisuuden ja 
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palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 116 henki löä ja yhteisten 
toimintojen palveluksessa 29 henkilöä. 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitu sjohtaja sekä 
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2007 jälkeen. 
 
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET 
 
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.6.2008 oli 1.009.154,17  euroa ja osakkeiden 
lukumäärä on 12.148.429. Osake on nimellisarvoton. 
 
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olev ien omien osakkeiden 
määrä oli 9.000 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 0,07 
prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänim äärästä. Hankittujen 
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 748 euro a. 
 
Vaihto ja kurssi 
 
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Hel singin Pörssissä oli 
0,3 miljoonaa osaketta (1,4 milj. osaketta) ja 0,5 miljoonaa euroa (2,0 
milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus ol i 1,77 euroa ja alin 
1,28 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi o li 1,54 euroa ja 
päätöskurssi 1,42 euroa. Yhtiön osakekannan markkin a-arvo katsauskauden 
lopussa oli 17,3 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa) . 
 
Omistus 
 
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2. 061 
osakkeenomistajaa (2.314 osakkeenomistajaa). Solteq in 10 suurinta 
osakkeenomistajaa omistivat 7.883 tuhatta osaketta eli heidän 
hallussaan on 64,9 prosenttia yhtiön osake- ja ääni määrästä. Solteq 
Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 4.867 tuhatta osaketta, 
mikä oli 40,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärä stä. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.3.2008 vahv isti vuoden 2007 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä  toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti  jakaa osinkoa 0,06 
euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 2. 4.2008 ja osinko 
maksettiin 9.4.2008. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön  omien osakkeiden 
hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien o sakkeiden 
kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen  prosenttia kaikkien 
osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai  muiden 
liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja to teuttamiseksi tai 
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käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmä ä tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osa kkeita voidaan 
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten s uhteessa. Ne tulee 
hankkia julkisessa kaupankäynnissä ja kulloinkin vo imassa olevaan 
markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaat a omaa pääomaa. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö kokoukseen saakka. 
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallit uksen jäseninä 
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokini va, Ali Saadetdin ja 
Jukka Sonninen. Uudeksi jäseneksi valittiin Markku Pietilä. 
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheen johtajakseen Ali 
Saadetdinin. 
 
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisen a 
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Hallituksen jäsen Seppo Aalto on toistaiseksi estyn yt 
hallitustyöskentelystä. Hän on sairaslomalla ja toi pumassa 
sairaskohtauksesta.  
 
Katsauskauden jälkeen Solteq Oyj on aloittanut pörs si-ilmoituksensa 
21.5.2008 mukaisesti omien osakkeiden hankinnan. 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit l iittyvät 
liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoituksee n ja hinnoitteluun, 
kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallit a laajoja sopimus- 
ja toimituskokonaisuuksia. 
 
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä  ja 
epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja 
johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä s isäistä 
tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
Solteq on osavuosikatsauksessaan 8.8.2007 asettanut  pitkän aikavälin 
tavoitteekseen vuosille 2008-2010 liikevaihdon kasv attamisen 
orgaanisesti keskimäärin 10 prosenttia vuodessa, mi nkä lisäksi kasvua 
haetaan kohdennetuilla yritysostoilla.  
 
Liiketuloksessa pyritään merkittävään parannukseen viime vuosien tasoon 
verrattuna tavoitteen ollessa 10 % liikevaihdosta. Näiden tavoitteiden 
saavuttamisen edellytykset ovat katsauskaudella vah vistuneet 
entisestään. Vuoden 2008 osalta liiketuloksen ennak oidaan paranevan, 
joskin se vielä jäänee alle mainitun tavoitetason. 
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO   

      

KONSERNITULOSLASKELMA   

(TEUR)      

 1.4.-  1.4.-  1.1.-  1.1.-  1.1.-  

 30.6.2008  30.6.2007  30.6.2008  30.6.2007  31.12.2007  

      

      

LIIKEVAIHTO 8 544  7 147  15 439  13 525  27 926  

      

Liiketoiminnan      

muut tuotot 35  20 39 55 69 

      

Materiaalit      

ja palvelut -2 558  -1 329  -4 015  -2 673  -6 398  

      

Henkilöstökulut -4 095  -3 985  -8 180  -7 434  -14 356  

      

Poistot -184  -206  -359  -387  -742  

      

Liiketoiminnan      

muut kulut -1 372  -1 319  -2 504  -2 631  -5 195  

      

LIIKETULOS 370  328  420  455  1 304  

      

Rahoitustuotot      

ja -kulut -84  -45  -158  -70  -214  

      

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  

JA VEROJA 286  283  262  385  1 090  

      

Tuloverot -95  8 -81  60 28 

       

TILIKAUDEN VOITTO 

 191  291  181  445  1 118  

      

Tulos/osake,      

e(laimentamaton)  0,02  0,03  0,01  0,04  0,09  

Tulos/osake,      

e(laimennettu) 0,02  0,03  0,01  0,04  0,09  
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KONSERNITASE (TEUR) 30.6.2008  30.6.2007  31.12.2007   

     

VARAT     

     

PITKÄAIKAISET VARAT     

     

Aineettomat hyödykkeet     
   Aineettomat 
oikeudet 2 233  2 055  2 069   

   Liikearvot 8 286  8 086  8 086   

     

Aineelliset hyödykkeet 2 742  2 799  2 743   

     

Sijoitukset     

   Muut osakkeet     

   ja osuudet 99  122  117   

     

Laskennalliset     

verosaamiset 563  836  661   

     

Pitkäaikaiset     

varat yhteensä 13 923  13 898  13 676   

     

LYHYTAIKAISET VARAT     

     

Lyhytaikaiset saamiset 7 891  6 417  8 025   

     
Rahat ja 
pankkisaamiset 258  277  345   

     

Lyhytaikaiset     

varat yhteensä 8 149  6 694  8 370   

     

VARAT YHTEENSÄ 22 072  20 592  22 046   
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OMA PÄÄOMA JA VELAT     

     

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA   

   Osakepääoma 1 009  1 001  1 002   

   Osakeanti 0  0 64  

   Omat osakkeet -14  0 0  

   Ylikurssirahasto 75  2 168  18  

   Sijoitetun vapaan oman     

   pääoman rahasto 7 213  6 254  7 213   

   Edellisten     

   tilikausien     

   voitto 693  300  304   

   Tilikauden     

   voitto 181  445  1 118   

     

Oma pääoma yhteensä 9 157  10 168  9 719   

     

VELAT     

     

Pitkäaikaiset velat 2 163  163  163   

     

Lyhytaikaiset velat 10 752  10 261  12 164   

     

Velat yhteensä 12 915  10 424  12 327   

     

OMA PÄÄOMA     

JA VELAT YHTEENSÄ 22 072  20 592  22 046   

     

     

     

TUNNUSLUVUT 1-06/08  1-06/07  1-12/07   

     

Liikevaihto MEUR 15,44  13,52  27,93   

Liikevaihdon muutos 14,16 %  13,27 %  20,55 %   

Liiketulos MEUR 0,42  0,46  1,30   

% liikevaihdosta 2,72 %  3,37 %  4,67 %   

Tulos ennen     

veroja MEUR 0,26  0,39  1,09   

% liikevaihdosta 1,70 %  2,85 %  3,90 %   

Omavaraisuusaste, % 41,49  49,38  44,08   

Nettovelkaantumis-     

aste, % 66,63 %  49,70 %  69,01 %   
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Bruttoinvestoinnit      

käyttö-     

omaisuuteen MEUR 0,56  1,59  1,83   

Oman pääoman     

tuotto, % 3,78 %  9,14 %  11,50 %   

Sijoitetun     

pääoman tuotto, % 5,49 %  6,62 %  8,72 %   

Henkilöstö     

kauden lopussa 271  251  259   

Henkilöstö     

keskimäärin 262  241  252   

     

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT  

     

Tulos/osake, e 0,01  0,04  0,09   

Tulos/osake,      

e(laimennettu) 0,01  0,04  0,09   

Oma pääoma/osake, e 0,75  0,84  0,81   

     

     

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR) 

 3Q/06  4Q/06  1Q/07  2Q/07  

Liikevaihto 4,65  6,58  6,38  7,14  

Liiketulos -0,70  0,02  0,13  0,33  

Tulos ennen veroja -0,73  -0,03  0,10  0,29  

     

 3Q/07  4Q/07  1Q/08  2Q/08  

Liikevaihto 5,86  8,55  6,89  8,55  

Liiketulos 0,30  0,54  0,05  0,37  

Tulos ennen veroja 0,24  0,45  -0,02  0,28  

     

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)  

 1-06/2008  1-06/2007  1-12/2007   

     

Liiketoiminnan     

rahavirta 1,89  -0,64  -0,46   

Investointien     

rahavirta -0,54  -2,76  -3,47   

Rahoituksen rahavirta     

   Maksullinen     

   osakeanti 0,00  0,01  0,08   

   Osingonjako -0,73  0,00  0,00   

   Pääoman palautus 0,00  0,00  -1,20   

   Omat osakkeet -0,01  0,00  0,00   
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   Lainojen nosto/maksu -0,69  1,57  3,29   

Rahoituksen     

rahavirta yhteensä -1,43  1,58  2,17   

     

Rahavarojen muutos -0,09  -1,82  -1,76   

     

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (MEUR)  

 1-06/2008  1-06/2007  1-12/2007   

Jatkuvat toiminnot,     

konserni yhteensä 565  1 585  1 833   

     

     

VASTUUERITTELY (MEUR) 30.6.2008  30.6.2007  31.12.2007   

     

Yrityskiinnitykset 1,18  1,18  1,18   

Toimitustakaukset 0,05  0,05  0,05   

Leasing yms. vastuut 0,62  0,74  0,56   

Toimitilojen     

nimellisvuokravastuut 2,71  3,15  2,93   

     

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia va stuita. 

     

     

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.6.2008   

     

  Osakkeita ja ääniä  

  kpl  %  

1.  Saadetdin Ali  3 159 312  26,0 %   
2.  Aalto Seppo  1 662 206  13,7 %   
3.  Profiz Business Solution Oyj 1 292 974  10,6 %   
4.  TP-Yhtiöt Oy  513 380  4,2 %   
5.  Roininen Matti  326 740  2,7 %   
6.  Onninen-Sijoitus Oy  322 071  2,7 %   
7.  Hakamäki Jorma  228 430  1,9 %   
8.  Saadetdin Katiye  156 600  1,3 %   
9.  Kiiveri Jouko  118 280  1,0 %   
10. Aukia Timo  103 230  0,8 %   
10 suurinta osakkeenomistajaa 
yhteensä 7 883 223  64,9 %   

Hallintarekisteröidyt yhteensä 84 196  0,7 %   

Muut  4 181 010  34,4 %   

Yhteensä  12 148 429  100,0 %   
 
 



Solteq Oyj  Pörssitiedote 13.8.2008 klo 9.00  15/17    
_______________________________________________________________________ 

 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (TEUR) 

     

A=Osakepääoma     

B=Osakeanti     

C=Omat osakkeet     

D=Ylikurssirahasto   

E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   

F=Oman pääoman rahasto     

G=Voittovarat     

H=Yhteensä     
 

 A B C D E F G H 

         

OMA PÄÄOMA 1.1.2007 994  0 0 2 164  298  5 962  296  9 714  

         

Myönnetyt optiot       4  4 

Tilikauden voitto       445  445  

         

Kokonaisvoitot ja -tappiot      449  449  

         

Uusmerkintä 1    4    5 
Siirrot rahastojen 
välillä 6    5 956  -5 962   0 

         

OMA PÄÄOMA 30.6.2007 1 001  0 0 2 168  6 254  0 745  10 168  

         

         

OMA PÄÄOMA 1.1.2008 1 002  64 0 18 7 213  0 1 422  9 719  

         

Tilikauden voitto       181  181  

         

Kokonaisvoitot ja -tappiot      181  181  

         

Uusmerkintä 7  -64   57    0 

Omien osakkeiden hankinta  -14      -14  

Osingonjakopäätös       -728  -728  

         

OMA PÄÄOMA 30.6.2008 1 009  0 -14  75 7 213  0 874  9 157  

         

         

Tilikauden veroina on esitetty tulosta vastaavat ve rot.    
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET     

      

      

Omavaraisuusaste prosentteina:     

 oma pääoma     

 ----------------------------------  x 100 

 taseen loppusumma - saadut ennakot   

      

Nettovelkaantumisaste:       

 korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja  

 rahoitusarvopaperit    

 ------------------------------------------- X 100 

 oma pääoma     

      

Oman pääoman tuotto prosentteina:     

 tilikauden tulos    

 ---------------------------------------- x 100 

 taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)  

      

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:    

 tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +  

 rahoituskulut    

 ---------------------------------------- x 100 

 taseen loppusumma - korottomat velat   

 (keskim. kauden aikana)    

      

Osakekohtainen tulos:      

 tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus   

 ------------------------------------   

 osakkeiden kappalemäärä keskimäärin   

      

Laimennettu osakekohtainen tulos:     

 tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus   

 ----------------------------------------------- 

 osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden 

 lopun optioiden määrällä    

      

Osakekohtainen oma pääoma:     

 taseen oma pääoma    

 -----------------------    

 osakkeiden kappalemäärä    
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Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. 
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoj a 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 200 7. 
 
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arv iot perustuvat 
johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. 
Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi jo htuen muutoksista 
taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä  muutoksista laissa 
ja säännöksissä.  
 
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. 
 
 
Taloudellinen raportointi 
 
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 20 08 on seuraava: 

-  osavuosikatsaus 1-9/2008 keskiviikkona 15.10.2008 

 
 
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoi tteesta 
www.solteq.com. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Toimitusjohtaja Hannu Ahola  
Puhelin 020 1444 211 tai 040 8444 211 
Sähköposti hannu.ahola@solteq.com 
 
Talousjohtaja Antti Kärkkäinen 
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393 
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com 
 
Jakelu: 
 
Helsingin pörssi 
Keskeiset tiedotusvälineet 


