
Solteq Oyj  Pörssitiedote 3.11.2010 klo 9.00  1/15    
 
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2010 
 
 
- Liikevaihto laski 4,0 % ja oli 19,5 miljoonaa eur oa (20,3 miljoonaa 
euroa) 
- Liiketulos oli -2.213 tuhatta euroa ( 678 tuhatta  euroa) 
- Vuonna 2010 liikevaihdon ennakoidaan laskevan vuo den 2009 tasosta 5-
10 prosenttia ja liiketuloksen arvioidaan jäävän ne gatiiviseksi. 
- Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (0,03 euroa)  
 

AVAINLUVUT 

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain: 

% 1-9/10  1-9/09  1-12/09  

Ohjelmistopalvelut 67  63 65 

Lisenssit  27 28 26 

Laitemyynti 6  9 9 
 
 
Toimitusjohtaja Repe Harmanen: 
 
”Vuoden kolmas neljännes on pysynyt aikaisempien en nusteidemme 
mukaisena. Uusmyyntitilanteemme ja palveluidemme ky syntä on säilynyt 
alkuvuoden tasolla. Yhtiömme kannattavuuden paranta miseen tähtäävien 
toimenpiteiden toteuttamista on jatkettu suunnitelm ien mukaisesti. 
 
Reilun kuukauden tehtävässäni toimineena olen oppin ut ja ymmärtänyt 
yhtiömme vahvuuksia ja heikkouksia sekä sisäisesti että asiakkaidemme 
näkökulmasta. Näiden havaintojen perusteella tulemm e kehittämään 
toimintatapojamme, menettelyjämme sekä kirkastamaan  strategiaamme. 
Haluamme paremmin ja tehokkaammin tukea nykyisten j a tulevien 
asiakkaidemme liiketoimintaa sekä vastata nopeammin  heidän tarpeisiinsa 
nyt ja tulevaisuudessa. Olemme aloittaneet yhtiön t oimintarakenteen 
tarkentamisen ja saamme työn päätökseen vuoden viim eisen neljänneksen 
aikana. 
 
Yhtiömme liiketoiminta-alueiden erilaiset tilanteet  tasapainottavat 
toimintaamme nyt ja jatkossa. Meillä on tuotealueis iin pohjautuvassa 
projekti- ja palveluliiketoiminnassa hyvä pohja, jo hon tekemällä 
tarkennuksia voimme tehostaa toimintaamme. Strategi atyöllä selkiytämme 
toimintamme pitkän tähtäimen tavoitteita, tulevia t oiminta- ja 
kasvualuepainotuksia sekä asemaamme markkinassa ja siten tulemme 
vahvistamaan kilpailukykyämme.  
 
Loppuvuoden taloudellinen kehitys näyttää aikaisemp ien arvioiden 
mukaiselta.” 
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS 

 
Solteq on ohjelmistopalveluyhtiö, jonka ydinosaamis ta ovat 
liiketoimintakriittiset IT-ratkaisut. Solteq yhdist ää omia ja maailman 
johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita yksilöllisi ksi ratkaisuiksi 
asiakkaiden liiketoiminnan kehitykseen ja toiminnan  ohjaukseen. 
Ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkai ta ohjaamaan 
liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantama an kannattavuuttaan. 
 
Solteqin toiminta on vuoden 2010 alusta lähtien jae ttu neljään 
liiketoiminta-alueeseen, joiden kautta yhtiön tulos ta seurataan. 
Liiketoiminta-alueet ovat ERP (toiminnanohjaus), EA M (tuotanto-
omaisuuden, kunnossapidon ja huoltopalvelujen halli nta), Data 
(tiedonhallinta, optimointi ja integraatiot) ja Sto re (myymäläratkaisut 
ja -teknologiat).   
 
Solteqin liikevaihto oli 19.507 tuhatta euroa, joss a on vähennystä 4,0 
prosenttia vuoden 2009 vastaavaan aikaan verrattuna . 
 
Solteqin liiketulos heikkeni -2.213 tuhanteen euroo n vuoden 2009 
vertailuajankohdan 678 tuhannesta eurosta. Yhtiön l iiketulosprosentti 
oli -11,3% (3,3% vuonna 2009).  
 
Vuoden ensimmäisen puolikkaan tulos oli odotettua h eikompi, mutta 
kolmannessa kvartaalissa oli jo havaittavissa tulok sen kehitystä 
positiiviseen suuntaan. Liikevaihdon ja liiketuloks en kehitys on 
arvioiden mukaista. Vuonna 2010 liikevaihdon ennako idaan laskevan 
vuoden 2009 tasosta 5-10 prosenttia ja liiketulokse n arvioidaan jäävän 
negatiiviseksi. 
 
Katsauskaudella toteutettujen yt-neuvottelujen kulu t rasittavat tulosta 
ja toimenpiteistä saatavat kustannussäästöt tulevat  pääsääntöisesti 
näkymään vasta tulevien kvartaalien tuloksessa. Uud elleen järjestelyjä 
toteutettiin myös Pietarissa sijaitsevassa tytäryht iössä OOO Solteq 
Russiassa, jossa ei ole tällä hetkellä aktiivista t oimintaa.   
 
 
ERP 
 
Solteqin ERP-liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille en 
toiminnanohjausjärjestelmiä ja niitä tukevia optimo inti- ja 
raportointiratkaisuja sekä joukon muita erilaisia l isäarvoratkaisuja. 
Ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaans a ja tehostamaan 
esimerkiksi ostoja, myyntiä ja varastonhallintaa se kä raportointia. 
Ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkai ta muun muassa 
kaupan, teollisuuden, autokaupan ja julkishallinnon  toimialoilta. 
 
ERP-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 12,1 miljo onaa euroa. 
Liiketoiminta-alueen liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa. 
 
EAM 
 
Solteqin EAM -ratkaisut kattavat kunnossapidon tiet ojärjestelmät, 
käyttöomaisuuden optimoinnin, kenttätyön hallinnan ja huollon. 
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Ratkaisujen avulla asiakkaat ennakoivat tuotantolin jojen ja laitteiden 
huoltotarpeita, seuraavat vikahistoriaa ja hallitse vat koneiden 
ylläpitoon liittyviä materiaalivirtoja ostoista var astointiin. 
Asiakkaiden joukossa on muun muassa energia- ja tuo tantolaitoksia, 
prosessi- ja konepajateollisuuden yrityksiä sekä ku nnossapidon 
palveluyrityksiä.  
 
EAM-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli katsauskau della 2,6 miljoonaa 
euroa ja liiketulos -0,3 miljoonaa euroa.  
 
Data 
 
Solteqin Data-liiketoiminta-alue vastaa asiakasyrit ysten 
liiketoimintakriittiseen tietoon (eli masterdataan)  liittyvistä 
palveluista ja tuotteista sekä verkkokauppa- ja 
integraatioteknologioista. Solteq tarjoaa asiakkail leen masterdatan 
laadun parantamisprojekteja, masterdata -palvelukes kukselle 
ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan h allinnoinnissa 
hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita ja konsultoi ntipalveluja. 
Palvelujen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaid en toiminnanohjausta 
ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät  tiedot ovat 
laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasall a. 
 
Data-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli katsauska udella 2,0 miljoonaa 
euroa ja liiketulos -0,5 miljoonaa euroa.  
 
Store 
 
Solteqin Store-liiketoiminta-alueen ratkaisut tehos tavat 
erikoistavarakauppojen ja kauppaketjujen ostoja, my yntiä ja 
asiakkuudenhallintaa. Ratkaisujen avulla sadat kaup piaat, yrittäjät ja 
myyjät ohjaavat liiketoimintaansa ja palvelevat asi akkaitaan tuhansissa 
myymälöissä joka päivä. 
 
Storen liikevaihto oli katsauskaudella 2,8 miljoona a euroa ja 
liiketulos -0,3 miljoonaa euroa.  
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Liikevaihto laski 4,0 % edellisvuoteen verrattuna j a oli 19.507 tuhatta 
euroa (edellinen tilikausi 20.324 tuhatta euroa). 
 
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuk sista. 
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta  on alle kymmenen 
prosenttiyksikköä. 
 
Katsauskauden liiketulos oli -2.213 tuhatta euroa ( 678 tuhatta euroa), 
tulos ennen veroja oli -2.342 tuhatta euroa (582 tu hatta euroa) ja 
katsauskauden tulos -1.764 tuhatta euroa (401 tuhat ta euroa). 
 
Liiketulosta rasittavat 430 tuhannen euron kertaluo ntoiset 
irtisanomiskustannukset. 
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Katsauskaudella IFRS-säännösten mukaisesti kirjatut  kulut 
tappiollisista sopimuksista olivat 549 tuhatta euro a. Kirjaukset 
liittyvät epävarmuuteen jo tuloutettujen erien maks usta. 
 
Katsauskaudella kirjattu pysyvien vastaavien arvona lentumistappio oli 
287 tuhatta euroa. Arvonalentumistappio liittyy ERP -segmentin 
aktivoituihin kehittämismenoihin. Taloudellisten ed ellytysten muutoksen 
vuoksi arvio kerrytettävissä olevasta rahamäärästä on pienentynyt.  

 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 19.036 tuhatta euroa (20.858 tuhatta euroa). 
Likvidit varat olivat 157 tuhatta euroa (195 tuhatt a euroa). 
 
Konsernin korolliset velat olivat 7.005 tuhatta eur oa (7.089 tuhatta 
euroa). 
 
Konsernin omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia (45, 3 %). 
 
INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 97 tuhatta euroa (704 tuhatta 
euroa). 
 
Tuotekehitys 
 
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin hen kilöstökuluja. 
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana  on toimia 
yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n ja Microsoftin kanssa 
sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanavia an. Oma kehityspanos 
kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaiste n 
palvelukokonaisuuksien kehittämiseen. 
 
Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehitysk uluja. Edellisen 
tilikauden lopussa päätetyn tuotekehityshankkeen po istot on aloitettu. 
Edellisellä tilikaudella tuotekehityskuluja aktivoi tiin 490 tuhatta 
euroa. 
 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 23 0 vakinaisessa 
työsuhteessa olevaa henkilöä (235 henkilöä). Henkil östön määrä 
katsauskaudella oli keskimäärin 237 henkilöä (248 h enkilöä). 
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui ni in, että 1.1.2010 
muodostettujen tulosyksiköiden mukaisesti ERP-liike toiminnan 
palveluksessa oli 109 henkilöä, EAM:n palveluksessa  38, DATA:n 
palveluksessa 31 henkilöä ja STORE:n palveluksessa henkilöä 27 henkilöä 
ja yhteisten toimintojen palveluksessa 25 henkilöä.  
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LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitu sjohtaja sekä 
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2009 jälkeen. 
 
 
OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET 
 
Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2010 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 399.231 kappaletta. Hankittujen osakkeide n määrä vastasi 3,29 
prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänim äärästä. Hankittujen 
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 33.164 e uroa. 
 
Vaihto ja kurssi 
 
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Hel singin Pörssissä oli 
0,8 miljoonaa osaketta (0,3 milj. osaketta) ja 1,0 miljoonaa euroa (0,4 
milj. euroa).  Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,56 euroa j a alin 
1,09 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi o li 1,27 euroa ja 
päätöskurssi 1,14 euroa. Yhtiön osakekannan markkin a-arvo katsauskauden 
lopussa oli 13,8 miljoonaa euroa (15,6 milj. euroa) .  
 
Omistus 
 
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1. 970 
osakkeenomistajaa (2.004 osakkeenomistajaa). Solteq in 10 suurinta 
osakkeenomistajaa omistivat 8.386 tuhatta osaketta eli heidän 
hallussaan on 69,0 prosenttia yhtiön osake- ja ääni määrästä.  Solteq 
Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.179 tuhatta osaketta, 
mikä oli 42,6 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärä stä.  
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 vahv isti vuoden 2009 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä  toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti  jakaa osinkoa 0,06 
euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 31 .3.2010 ja osinko 
maksettiin 9.4.2010. 
 
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 
käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmä ä tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osa kkeita voidaan 
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten s uhteessa. Ne tulee 
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hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on vo imassa seuraavaan 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa 
yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että kutsu yhtiöko koukseen tulee 
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökoko usta ja kuitenkin 
viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen tä smäytyspäivää. 
Lisäksi yhtiöjärjestystä muutettiin siten että kuts u yhtiökokoukseen 
voidaan nykyisten kutsuntatapojen lisäksi vaihtoeht oisesti toimittaa 
osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön inte rnet-sivuilla. 

 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallit uksen jäseninä 
jatkavat Seppo Aalto, Veli-Pekka Jokiniva, Ali Saad etdin, Jukka 
Sonninen ja Markku Pietilä. Uudeksi hallituksen jäs eneksi valittiin 
Sirpa Sara-aho. Järjestäytymiskokouksessaan hallitu s valitsi 
puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin. 
 
Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisen a 
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT. 
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
15.10.2010 Solteq Oyj antoi pörssitiedotteen, jossa  kerrottiin Mika 
Sipilän valinnasta yhtiön myyntijohtajaksi. 
 
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  
 
Vuonna 2010 liikevaihdon ennakoidaan laskevan vuode n 2009 tasosta 5-10 
prosenttia ja liiketuloksen arvioidaan jäävän negat iiviseksi. 
 
Taloudellinen raportointi 

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukais esti ja on 
noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpä ätöksessä 2009.   
 
Tulosta raportoidaan neljän liiketoiminta-alueen ka utta. ERP-
liiketoiminta sisältää talouden- ja toiminnanohjauk sen järjestelmät. 
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EAM-liiketoiminta pitää sisällään käyttöomaisuuden optimoinnin, 
materiaalinhallinnan ja kunnossapidon järjestelmät.  Data-liiketoiminta 
sisältää työkalut tiedon keräämiseen, tiedon laadun sekä oikeellisuud en 
varmistamiseen sekä tietojen integrointiin eri järj estelmien välillä. 
Store-liiketoiminta sisältää kassa- ja myymäläjärje stelmät.  Konsernin 
keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopa lvelut, lisenssit ja 
laitemyynti. 
 
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 INFORMAATIO 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

(TEUR) 

1.7. -  1.7. -  1.1. -  1.1. -  1.1. -  

30.9.2010  30.9.2009  30.9.2010  30.9.2009  31.12.2009  

LIIKEVAIHTO  6 748  5 620  19 507  20 324  28 550  

Liiketoiminnan  

muut tuotot 2  2 14 80 94 

Materiaalit 

ja palvelut  - 1 895  - 1 584  - 5 360  - 5 587  - 7 524  

Henkilöstökulut  - 2 835  - 2 596  - 11 689  - 10 607  - 14 868  

Poistot  - 501  - 177  - 925  - 527  - 710  

Liiketoiminnan  

muut kulut -1 555  -812  -3 760  -3 005  -4 078  

LIIKETULOS -36  453  -2 213  678  1 464  

Rahoitustuotot 

ja - kulut  - 42 - 28 - 129  - 96 - 135  

TULOS ENNEN VEROJA - 78 425  - 2 342  582  1 329  

Tuloverot  16 - 119  578  - 181  - 394  
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TILIKAUDEN TULOS 

- 62 306  - 1 764  401  935  

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 

Rahavirran suojaukset  15 0 -31  0 -9  
Tilikauden laajan tuloksen erät 

verojen jälkeen 11  0 -23  0 -7  

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 

- 51 306  - 1 787  401  928  

Tilikauden voiton jakautuminen  
Emoyrityksen 
omistajille  - 62 306  - 1 764  401  935  

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen  
Emoyrityksen 
omistajille  - 51 306  - 1 787  401  928  

Tulos/osake,  

e(laimentamaton) -0,01  0,02  -0,15  0,03  0,08  

Tulos/osake,  

e(laimennettu) -0,01  0,02  -0,15  0,03  0,08  

Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tul osta vastaavat verot. 
 

KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2010  30.9.2009  31.12.2009  

VARAT 

PITKÄAIKAISET VARAT 

Aineettomat hyödykkeet 

   Aineettomat oikeudet  2 186  2 890  2 755  

   Liikearvot 8 286  8 286  8 286  

Aineelliset hyödykkeet 2 637  2 662  2 645  

Sijoitukset 

   Muut osakkeet 

   ja osuudet 93  93 93 

Laskennalliset 

verosaamiset 453  88 0 

Myyntisaamiset 157  0 0 
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Pitkäaikaiset 

varat yhteensä  13 812  14 019  13 779  

LYHYTAIKAISET VARAT 

Lyhytaikaiset saamiset  5 067  6 644  7 093  

Rahavarat  157  195  258  

Lyhytaikaiset  

varat yhteensä 5 224  6 839  7 351  

VARAT YHTEENSÄ 19 036  20 858  21 130  

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 

   Osakepääoma 1 009  1 009  1 009  

   Omat osakkeet  - 507  - 337  - 337  

   Ylikurssirahasto 75  75 75 

   Suojausinstrumenttien  

   rahasto -30  0 -7  

   Sijoitetun vapaan oman  

   pääoman rahasto 7 214  7 214  7 214  

   Edellisten  

   tilikausien 

   voitto  1 307  1 084  1 084  

   Tilikauden 

   tulos  - 1 764  401  935  

Oma pääoma yhteensä  7 304  9 446  9 973  

Pi tkä aikaiset velat  
Laskennalliset 
verovelat  0 0 125  
Pitkäaikaiset muut 
velat  3 693  3 163  4 337  

Lyhytaikaiset velat  8 039  8 249  6 695  

Velat yhteensä  11 732  11 412  11 157  

OMA PÄÄOMA 

JA VELAT YHTEENSÄ 19 036  20 858  21 130  
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TUNNUSLUVUT (IFRS) 1-9/2010  1-9/2009  1-12/2009  

Liikevaihto MEUR 19,5  20,3  28,6  

Liikevaihdon muutos -4,0 %  -6,5 %  -6,0 %  

Liiketulos MEUR -2,2  0,7  1,5  

% liikevaihdosta -11,3 %  3,3 %  5,1 %  

Tulos ennen 

veroja MEUR -2,3  0,6  1,3  

% liikevaihdosta -12,0 %  2,9 %  4,7 %  

Omavaraisuusaste, % 38,4  45,3  47,2  

Nettovelkaantumis- 

aste, % 93,8 %  73,0 %  66,7 %  

Bruttoinvestoinnit  

käyttö- 

omaisuuteen MEUR 0,1  0,7  0,7  

Oman pääoman 

tuotto, % -28,2 %  5,7 %  9,6 %  

Sijoitetun 

pääoman tuotto, % -19,0 %  5,7 %  9,1 %  

Henkilöstö 

kauden lopussa 230  235  235  

Henkilöstö 

keskimäärin 237  248  240  

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 

Tulos/osake, e -0,15  0,03  0,08  

Tulos/osake,  

e(laimennettu) -0,15  0,03  0,08  

Oma pääoma/osake, e 0,62  0,79  0,84  

SEGMENTTI-INFORMAATIO 

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin: 

Me 1-9/10  1-9/09  Muutos  

ERP 12,1  14,3  -2,2  

EAM 2,6  3,0  -0,4  

DATA 2,0  0,7  +1,3  

STORE 2,8  2,3  +0,5  

Yhteensä 19,5  20,3  -0,8  
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Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:  

Me 1- 9/10  1- 9/09  Muutos  

ERP - 1,1  0,8  - 1,9  

EAM -0,3  0,0  -0,3  

DATA - 0,5  - 0,8  +0,3  

STORE -0,3  0,7  -1,0  

Yhteensä  - 2,2  0,7  - 2,9  
 

Organisaatiorakenteen muutoksesta johtuen raportoit ujen segmenttien vuoden 2009 

vertailutiedot on kohdennettu kirjanpitoaineistosta  takautuvasti. 
 

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR) 

4Q/08  1Q/09  2Q/09  3Q/09  

Liikevaihto 8,65  7,21  7,49  5,62  

Liiketulos  0,66  - 0,19  0,41  0,46  

Tulos ennen veroja 0,58  -0,24  0,40  0,42  

4Q/09  1Q/10  2Q/10  3Q/10  

Liikevaihto  8,23  6,17  6,59  6,75  

Liiketulos 0,78  -1,02  -1,16  -0,04  

Tulos ennen veroja  0,75  - 1,07  - 1,20  - 0,08  
 

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 

 1-9/2010   1-9/2009   1-12/2009  

Liiketoiminnan 

rahavirta 0,77  -0,02  0,18  

Investointien 

rahavirta -0,1  -0,70  -0,65  

Rahoituksen rahavirta 

   Osingonjako -0,71  -0,48  -0,48  

   Omat osakkeet -0,17  -0,08  -0,08  

   Lainojen nosto/maksu 0,10  0,78  0,59  

Rahoituksen 

rahavirta yhteensä -0,78  0,22  0,03  

Rahavarojen muutos -0,11  -0,50  -0,44  
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KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR) 

 1- 9/2010   1- 9/2009   1- 12/2009  

Jatkuvat toiminnot, 

konserni yhteensä  97 704  651  

VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2010  30.9.2009  31.12.2009  

Yrityskiinnitykset 2,61  1,18  2,61  

Toimitustakaukset  0,05  0,02  0,05  

Leasing yms. vastuut 0,64  0,62  0,70  

Toimitilojen  

nimellisvuokravastuut 1,90  2,31  2,21  

Pantatut osakkeet  1,59  0,00  1,59  

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2010 

  Osakkeita ja ääniä 

kpl  % 

1.  Saadetdin Ali 3 481 383  28,7  

2.  Aalto Seppo  1 662 206  13,7  

3.  Profiz Business Solution Oyj  1 384 823  11,4  

4.  TP-Yhtiöt Oy 513 380  4,2  

5.  Solteq Oyj  399 231  3,3  

6.  Roininen Matti  350 000  2,9  

7.  Hakamäki Jorma 228 430  1,9  

8.  Saadetdin Katiye  156 600  1,3  

9.  Halmet Jarmo  106 250  0,9  

10. Aukia Timo 103 230  0,8  
10 suurinta osakkeenomistajaa 
yhteensä 8 385 533  69,0 %  

Hallintarekisteröidyt yhteensä 65 365  0,5 %  

Muut 3 697 531  30,4 %  

Yhteensä 12 148 429  100,0 %  
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR) 

A=Osakepääoma   

B=Omat osakkeet 

C=Ylikurssirahasto 

D=Suojausinstrumenttien rahasto 

E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

F=Voittovarat 

G=Yhteensä 

A B C D E F G 

OMA PÄÄOMA 1.1.2009 1 009  -255  75 0 7 213  1 560  9 602  

Tilikauden laaja tulos yhteensä 401  401  

Omien osakkeiden hankinta -82  -82  

Osingonjako -475  -475  

OMA PÄÄOMA 30.9.2009 1 009  -337  75 0 7 213  1 486  9 446  

OMA PÄÄOMA 1.1.2010 1 009  -337  75 -7  7 213  2 020  9 973  

Tilikauden laaja tulos yhteensä -23  -1 764  -1 787  

Omien osakkeiden hankinta -170  -170  

Osingonjakopäätös -712  -712  

OMA PÄÄOMA 30.9.2010 1 009  -507  75 -30  7 213  -457  7 304  
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET 

Omavaraisuusaste prosentteina:  

oma pääoma 

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

taseen loppusumma - saadut ennakot 

Nettovelkaantumisaste: 

korolliset velat -  rahavarat  

------------------------------------------- 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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Taloudellinen raportointi 
 
 
Solteq Oyj julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedott een 16.2.2011. 
 
 
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoi tteesta 
www.solteq.com. 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Toimitusjohtaja, Repe Harmanen 
Puhelin 0400 467 717 
Sähköposti repe.harmanen@solteq.com 
 
Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen 
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393 
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com 
 
Jakelu: 
 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 


