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Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus 
SOLTEQ OYJ ? TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.

Solteq Oyj Pörssitiedote 12.2.2003 klo 9.00

SOLTEQ OYJ – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002

· Tilikauden liikevaihto oli 18,8 miljoonaa euroa
  (22,0 miljoonaa euroa, vertailutieto 2001 esitetään aina
  suluissa), jossa laskua edellisvuoteen 14,4%.
· Tulos ennen satunnaisia eriä parani 1,5 miljoonaa
  euroa ja oli 0,9 miljoonaa euroa. Satunnaisina kuluina
  kirjattiin kuitenkin 1,3 miljoonan euron kertaluontoinen
  arvonalentuminen osakkuusyhtiön osakkeista.
· Tilikauden tappio oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,7
  miljoonaa euroa).
· Liiketoiminnan kassavirta oli 1,8 miljoonaa euroa
  positiivinen (0,5 miljoonaa euroa positiivinen).
· Vuoden 2003 tuloksen arvioidaan muodostuvan selvästi
  positiiviseksi.

LIIKEVAIHDON KEHITTYMINEN

Solteq -konsernin (myöhemmin yhtiö) liikevaihto oli
tilikaudella 18.830 tuhatta euroa (22.002 tuhatta euroa),
jossa laskua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 14,4
%.

Vuoden 2001 lopussa tehdystä liiketoimintojen myynnistä
aiheutunut liikevaihdon lasku oli ennakoitua.
Palvelumyynti vanhoille asiakkaille kasvoi merkittävästi.
Sen sijaan laite- ja lisenssimyynti jäivät selvästi
tavoitteistaan.

Liikevaihdon osuus toiminnoittain (miljoonaa euroa):

                 2002     2001    Muutos   Muutos %
Palvelut         11,4     10,3       1,1       11 %
Lisenssit         3,9      6,5      -2,6      -40 %
Laitemyynti       3,5      5,2      -1,7      -33 %

YHTEENSÄ         18,8      22,0     -3,2      -14 %

Tulosyksiköiden liikevaihdon jakauma (miljoonaa euroa):

                 2002     2001    Muutos   Muutos %

Autokauppa        5,1      4,4       0,7       16 %
Teollisuus        4,2      5,2      -1,0      -19 %
Tukkukauppa       7,0      6,5       0,5        8 %
Vähittäiskauppa   2,5      4,6      -2,1      -46 %
Muut              0,0      1,3      -1,3     -100 %

YHTEENSÄ         18,8     22,0      -3,2      -14 %
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TULOSKEHITYS

Yhtiön tilikauden tulos parani selvästi edellisvuodesta.
Liiketulos nousi kahden tappiovuoden jälkeen
voitolliseksi. Puolan osakkuusyhtiöstä luopuminen ja
siitä seurannut kertaluonteinen osakkeiden arvon
alaskirjaus painoi koko tilikauden tuloksen tappiolle.

Tilikauden liikevoitto oli 554 tuhatta euroa ( -536
tuhatta euroa). Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 2,9
% (-2,4 %).

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 870 tuhatta
euroa (-613 tuhatta euroa). Yhtiön nettorahoitustuotot
olivat 316 tuhatta euroa (-77 tuhatta euroa), jotka
muodostuivat pääosin Novo Group Oyj:n osakkeista
saaduista tuotoista.

Tilikauden tappio oli 354 tuhatta euroa (-669 tuhatta
euroa). Yhtiön satunnaiset kulut olivat 1.393 tuhatta
euroa (-329 tuhatta euroa). Satunnaiset kulut muodostuvat
pääosin osakkuusyhtiö Koma S.A.:n osakkeiden arvon
alaskirjauksesta.

STRATEGIA JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Solteqilla on pitkäaikainen kokemus ketjuuntuneen kaupan
ja autokaupan liiketoimintaprosesseista sekä niitä
tukevien tietojärjestelmien kehittämisestä yhteistyössä
laajan asiakaskunnan kanssa. Hyvään toimialaosaamiseen
perustuva asiakaslähtöinen toimintamalli koostuu
ohjelmistoista, laitteistoista sekä niitä tukevista
palveluista. Toimialojen rakennemuutokset ja niistä
seuraavat kehitystarpeet mahdollistavat Solteqille
liiketoimintojen kannattavan kasvun.

Kaupan ja autokaupan toimialaosaamiseen perustuvien
liiketoimintojen rinnalla Solteq panostaa
asiakaskohtaisiin yhteistyösopimuksiin. Solteqin
tehtävänä on tarjota asiakkaan tarpeisiin oikeat
resurssit ja tiiviissä kumppanuudessa asiakkaan kanssa
varmistaa tietojärjestelmien turvallinen kehittäminen.
Nämä niin sanotut co-sourcing -palvelut nähdään yhtiön
strategisena kasvualueena, sillä monet yritykset haluavat
kehittää järjestelmiään pienin askelin ilman suuria
kertainvestointeja. Solteqilla on pitkäaikainen kokemus
tämäntyyppisestä toiminnasta mm. mekaanisen metsä- ja
puuteollisuuden yritysten kanssa.

Omien kaupan ja autokaupan ERP-järjestelmien kehittämistä
jatketaan ja uustuotekehitys kohdistetaan
asiakastoimialojen tarpeita tukeviin lisäarvotuotteisiin.
SAP-järjestelmien toimituksia laajennetaan yhtiön
kaikille liiketoiminta-alueille. Osana kokonaispalvelua
toimitetaan myös laitteistoja ja niihin liittyviä
teknisiä palveluja. Palvelujen osuus liikevaihdosta tulee
olemaan hallitseva.

Strategian toteuttamisessa keskeiset yhteistyökumppanit
ovat SAP ja IBM. Yhteistyössä hyödynnetään SAPin ja IBM:n
kansainvälinen järjestelmä- ja teknologiaosaaminen sekä
Solteqin asiantuntemus Suomen markkinoilla.
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Toiminnan painopiste on kotimarkkinoilla.

Yhtiön hallitus on strategiaan liittyen täsmentänyt
pitkän aikavälin kasvu- ja tulostavoitteita. Konsernin
tavoitteena on aikajaksolla 2003-2007 kaksinkertaistaa
liikevaihtonsa. Tavoitteena on samalla parantaa
merkittävästi tulosta. Liiketulos pyritään nostamaan
tarkastelujaksolla vähintään 10%:n tasolle
liikevaihdosta. Vastaavasti sijoitetun pääoman
tuottotavoite (ROI) on 15%.

Yhtiö tavoitteena on toteuttaa aktiivista tuloskehitystä
myötäilevää osingonjakopolitiikkaa ja jakaa osinkona
vähintään kolmasosa vuosittaisesta tuloksestaan.

LIIKETOIMINTA-ALUEET

Autokauppa

Solteqin autokaupan tulosyksikkö toimittaa
toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmiä auto- ja
konekaupalle. Asiakkaita ovat ajoneuvojen maahantuojat,
jälleenmyyjät, korjaamot sekä rahoitus-, vakuutus- ja
leasingyhtiöt. Solteq on autokaupan järjestelmien johtava
toimittaja Suomessa.

Autokaupan tulosyksikön liikevaihto kasvoi
katsauskaudella noin 16%. Tulosyksikön liiketulos oli
niukasti positiivinen, mutta ei tavoitetulla tasolla.

Tilikaudella toteutettiin merkittävä  kehitysprojekti
Volvo-organisaation  kanssa sekä hankkeita mm. Stockmann
Autoryhmässä, Autokeskus Oy:ssä, Bilia Oy Ab:ssa, ,
Vakuutusyhtiöiden Autokorjaustoimikunnassa (VAT) ja Volvo
Kuorma- ja Linja-autot Oy Ab:ssa.

Teollisuus

Solteqin teollisuuden tulosyksikkö tuottaa it-palveluita
ja ratkaisuja lähinnä levy- ja puutuoteteollisuuden sekä
kappaletavara- ja muovituoteteollisuuden yrityksille.

Teollisuuden tulosyksikön liikevaihto laski noin 19%
johtuen osin vuoden 2001 lopussa Novo Group Oyj:lle
myydyistä liiketoiminnoista. Tulosyksikön liiketulos jäi
negatiiviseksi.

Tilikauden aikana toteutettiin merkittäviä hankkeita mm.
Schauman Wood Oy:ssä, Tekmanni Oy:ssä sekä Puhos Board
Oy:ssä. Vuoden merkittävin uusi sopimus solmittiin
StoraEnso Packaging Oy:n kanssa. Sopimus kattaa asiakkaan
omien järjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä.

Solteqin strategiauudistuksen tuloksena teollisuuden
tulosyksiköstä tulee vuonna 2003 osa asiakaskohtaiset
ratkaisut –tulosyksikköä. Solteq Oscar –liiketoiminta
irrotetaan omaksi tulosyksikökseen.

Tukkukauppa

Solteqin tukkukaupan tulosyksikkö toimittaa
kokonaisjärjestelmiä ketjuuntuneen kaupan ja tukkukaupan
tarpeisiin.

Tukkukaupan tulosyksikön liikevaihto kasvoi noin 8%.
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Tulosyksikön liiketulos oli selvästi positiivinen ja
ylitti asetetut tavoitteet.

Tilikauden merkittävimmät asiakashankkeet liittyivät
Onninen Oy:n ulkomaantoimintoihin ja Starkki Oy:n
kokonaisjärjestelmän kehitykseen. Merkittäviä uusia
kauppoja tehtiin mm. HL-Group Oy:n, Fenet Oy:n, Tokmanni
Oy:n ja Notex-yhtiöt Oy:n kanssa.

Solteqin strategiauudistuksen tuloksena tukkukaupan
tulosyksiköstä tulee osa uutta kaupan tulosyksikköä, joka
keskittyy entistä selvemmin palvelemaan ketjuuntuneen
kaupan ja tukkukaupan tarpeita.

Vähittäiskauppa

Solteqin vähittäiskaupan tulosyksikkö toimittaa
myymäläjärjestelmiä pääosin erikoistavarakaupan
asiakkaille.

Tulosyksikön liikevaihto laski katsauskaudella noin 46%
johtuen osin vuoden 2001 lopussa Novo Group Oyj:lle
myydyistä liiketoiminnoista. Tulosyksikön liiketulos oli
negatiivinen.

Solteqin strategiauudistuksen seurauksena vähittäiskaupan
tulosyksikkö jakaantuu kahteen osaan. Ketjuuntunutta
kauppaa palvelevat osat tulosyksiköstä siirtyvät osaksi
kaupan tulosyksikköä ja perustettu POS –tulosyksikkö
keskittyy palvelemaan pieniä ja keskisuuria
erikoistavarakaupan asiakkaita.

Organisaatio vuonna 2003

Yhtiön liiketoiminnat ovat vuoden 2003 alusta lähtien
ryhmitetty viiteen tulosyksikköön.

Suurimmat tulosyksiköt ovat kaupan ja autokaupan
tulosyksiköt sekä asiakaskohtaiset ratkaisut
-tulosyksikkö. Kaksi muuta tulosyksikköä ovat POS
-tulosyksikkö sekä Solteq Oscar –tulosyksikkö.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä koko tilikauden ajan.
Taseen loppusumma oli 15.714 tuhatta euroa (17.301
tuhatta euroa) omavaraisuusasteen ollessa 70,5% (66,2%).
Taseen likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 3.987
tuhatta euroa (3.225 tuhatta euroa).

Kassavirta 2002 (tuhatta euroa):

                 2002     2001

Liiketoiminta   1.791      528
Investoinnit     -877     -486
Rahoitus         -152     -466

YHTEENSÄ:         762     -423

Bruttoinvestoinnit olivat 1.395 tuhatta euroa.
Investoinnit muodostuivat Tampereen liiketilan
hankintamenosta sekä normaaleista korvausinvestoinneista.

TUTKIMUS JA KEHITYSTOIMINTA
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Yhtiön tutkimus ja kehitystoiminnan kulut ovat pääosin
henkilöstökuluja. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot
tilikaudella 2002 olivat noin 10% liikevaihdosta (10%).

Tutkimus ja tuotekehitysmenot on tilinpäätöksessä
kirjattu vuosikuluina.

HENKILÖSTÖ

Vakinaisen henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 188
henkilöä (222 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikaudella
oli keskimäärin 195 henkilöä (238 henkilöä).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET OLENNAISET TAPAHTUMAT

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 21.1.2003 hyväksyä
Prokom Software S.A.n kanssa käytyjen neuvotteluiden
lopputuloksena syntyneen sopimusesityksen koskien Koma
S.A.:n omistusrakenteen uudelleenjärjestelyä.

Koma S.A. on Solteq Oyj:n puolalainen osakkuusyhtiö,
jonka pääomistajat ovat Prokom Software S.A. ja Solteq
Oyj. Solteq Oyj:n omistusosuus yhtiöstä on 25%.

Solteq Oyj hankki vuonna 2000 omistusosuuden Koma
S.A.:sta käynnistääkseen Oscar –tuotteensa
kansainvälistymisen Puolan markkinoilla. Tuotteen myynti
ei lähtenyt odotetusti liikkeelle, mistä johtuen Koma
S.A.:n pääomistajat ovat aiemmin tiedotetusti
neuvotelleet kesästä 2002 lähtien myyntikanavayhteistyön
jatkosta.

Neuvottelutulos merkitsee aiemmin solmitun omistus- ja
yhteistyösopimuksen purkautumista sekä Solteq Oyj:n  Koma
–omistuksen päättymistä tilikauden 2003 ensimmäisen
kvartaalin aikana. Sopimuksen purkautumisella ei ole
vaikutusta Solteq Oyj:n käynnissä oleviin muihin
järjestelmätoimituksiin Puolassa.

Järjestelyn kassavirtavaikutus on Solteq –konsernille
noin 1,3 miljoonaa euroa positiivinen. Koma S.A.:n
osakkeiden alaskirjauksesta johtuva kokonaiskuluvaikutus
on noin 1,3 miljoonaa euroa, joka on päätetty kirjata
kertaluonteisena satunnaisena kuluna tilikaudelle 2002 .

NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2003

Alkaneen vuoden näkymät ovat yhtiölle suotuisat.
Palveluiden tilauskanta on hyvä ja tarjouskanta
viimevuotista vastaavaa parempi. Yhtiö uskoo koko vuoden
liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta. Positiivisen
tuloskehityksen uskotaan myös jatkuvan.
Liiketoimintaprosesseja on kehitetty ja toimintaa
tehostettu tarkistetun strategian mukaisesti. Näistä
syistä liiketuloksen arvioidaan edelleen paranevan
merkittävästi ja koko tilikauden tuloksen olevan selvästi
positiivinen.

OSAKEPÄÄOMA, OMAT OSAKKEET JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Solteq Oyj:n osakepääoma on 906.392,23 euroa, joka
jakautuu 10.778.327 kappaleeseen osakkeita. Osakkeet ovat
nimellisarvottomia ja niiden kirjanpidollinen vasta-arvo
on noin 0,08 euroa osaketta kohden.
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Yhtiöllä on tilikauden päättyessä hallussaan 80.000
kappaletta omia osakkeita.

Hallituksella on 27.3.2003 asti voimassa oleva valtuutus
päättää enintään 181.278 euron suuruisesta uusmerkinnästä
tai optio-oikeuksien antamisesta poiketen
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita.

Hallituksella on lisäksi 27.3.2003 asti voimassa oleva
valtuutus hankkia enintään 458.916 kappaletta yhtiön omia
osakkeita osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen sekä
luovuttaa enintään 538.916 kappaletta yhtiön omia
osakkeita osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen .

OSAKKEEN VAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Yhtiön osakkeen kokonaisvaihto vuonna 2002 oli 1.231.552
kappaletta (1.882.175 kappaletta vuonna 2001). Osakkeen
vuoden keskikurssi oli 0,80 eur (1,09 eur). Päätöskurssi
oli 0,61 eur (0,67 eur).

Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 6,6 Meur
(7,2 Meur).

JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Jorma Hänninen.
Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Ali U. Saadetdin
ja hallituksen muina jäseninä Seppo Aalto, Ari Heiniö,
Hannu Partala ja Roger Westerberg.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT –yhteisö KPMG
Wideri Oy Ab, päävastuullisen tilintarkastajanaan KHT
Frans Kärki.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous pidetään 26. maaliskuuta 2003 kello 15.00
yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Eteläpuisto 2 C, 33200
Tampere.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄSITTELYKSI

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO               
                                         
KONSERNITULOSLASKELMA              2002            2001
(tuhatta euroa)                     
                                         
                                         
LIIKEVAIHTO                      18 830          22 002
                                         
Liiketoiminnan muut tuotot           66           1 558
                                         
Materiaalit ja palvelut          -3 754          -5 625
       
                                         
Henkilöstökulut                 -10 065         -11 848
                                                



20.5.2012 11.44SOLTEQ OYJ ? TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.

Sivu 7 / 9https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=38728&lang=fi

Osakkuusyhtiön tulos                  0             152
                                         
Poistot                            -659          -1 552
                                         
Liiketoiminnan muut kulut        -3 863          -5 222
                                         
LIIKETULOS                          554            -536
                                         
Rahoitustuotot ja -kulut            316             -77
                                                
VOITTO/TAPPIO ENNEN                     
SATUNNAISIA ERIÄ                    870            -613
                                         
Satunnaiset tuotot ja            -1 393            -329
kulut
                                         
TAPPIO ENNEN                     
  TILIPÄÄTÖS-
  SIIRTOJA JA VEROJA               -523            -942
                                         
Tuloverot                           169             272
                                        
TILIKAUDEN TAPPIO                  -354            -669
                                         
     
                                    
KONSERNITASE                       2002            2001
(tuhatta euroa)                            
                                         
VASTAAVAA                               
                                         
PYSYVÄT VASTAAVAT                       
                                         
Aineettomat hyödykkeet                  
       Aineettomat oikeudet       1 042           1 206
       Liikearvot                   689             951
                                      
Aineelliset hyödykkeet              425           1 056
                                             
Sijoitukset                             
       Muut osakkeet ja           4 423           1 682
         osuudet
       Osakkuusyhtiöt                             2 914
                                         
Pysyvät vastaavat yhteensä        6 579           7 811
                                         
VAIHTUVAT VASTAAVAT                     
                                         
Lyhytaikaiset saamiset            5 100           6 210
                                                
Rahoitusarvopaperit                 429           1 696
                                              
Rahat ja pankkisaamiset           3 607           1 584
                                         
Vaihtuvat vastaavat               9 135           9 490
yhteensä
                                         
VASTAAVAA YHTEENSÄ               15 714          17 301
                                         
                                         
                                         
VASTATTAVAA                             
                                         
OMA PÄÄOMA                              
       Osakepääoma                  906             906
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       Ylikurssirahasto           9 510           9 577
       Omien osakkeiden              49              55
         rahasto
       Edellisten                   973           1 642
         tilikausien
         voitto/tappio
       Tilikauden                  -354            -669
         voitto/tappio
                                         
Oma pääoma yhteensä              11 084          11 511
                                         
VIERAS PÄÄOMA                           
                                         
Pitkäaikainen vieras              1 007             954
  pääoma
                                              
Lyhytaikainen vieras              3 622           4 835
  pääoma
                                              
Vieras pääoma yhteensä            4 630           5 789
                                         
VASTATTAVAA YHTEENSÄ             15 714          17 301
                                         

                                                                  
TUNNUSLUVUT                        2002           2001         
                                
                                                                  
Liikevaihto MEUR                  18,83          22,00         
Liikevaihdon muutos              -14,42 %         8,16 %         
Liiketulos MEUR                    0,55          -0,54         
% liikevaihdosta                   2,94 %        -2,44 %         
Tulos ennen veroja MEUR           -0,52          -0,94         
% liikevaihdosta                  -2,78 %        -4,28 %         
Omavaraisuusaste                  70,45 %        66,22 %         
Bruttoinvestoinnit                 1,39           0,69         
  käyttöomaisuuteen MEUR
Sijoitetun pääoman tuotto           8,2 %         -3,4 %  
Henkilöstö kauden lopussa           188            222         
Henkilöstö keskimäärin              195            238         
                                                                  
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                                        
                                                                  
Tulos / osake, e                   0,05           -0,03         
Oma pääoma / osake, e              1,03            1,07         
                                                                  
                                                           
                                                           
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (miljoonaa euroa)                               
(MEUR)
  
             1Q/01 2Q/01 3Q/01 4Q/01 1Q/02 2Q/02 3Q/02 4Q/02

Liikevaihto:  4,84  4,87  5,12  7,17  4,17  4,64  4,13  5,89
Liiketulos:  -0,25 -1,22  0,14  0,80 -0,20 -0,09  0,49  0,35
Tulos ennen
  veroja:    -0,28 -1,29  0,11  0,52 -0,08  0,14  0,49 -1,07 
                                                           
                                                           
                                                           
Tilinpäätöstiedotteet luvut ovat                          
tilintarkastamattomia.
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Solteq Oyj

Jorma Hänninen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Solteq Oyj

Toimitusjohtaja Jorma Hänninen, puh 020 1444 301, e-mail
Jorma.Hanninen@solteq.com

Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin, puh 020 1444
201, e-mail Ali.Saadetdin@solteq.com

Jakelu:

Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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