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Hallituksen toimintakertomus
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppani, jonka ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-rat-

kaisut. Solteq yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiak-

kaiden liiketoiminnan kehitykseen ja toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu tieto auttaa asiakkaita 

ohjaamaan liiketoimintaansa entistä tehokkaammin ja parantamaan kannattavuuttaan.

Solteqin toiminta oli vuonna 2009 jaettu sisäisesti viiteen eri yksikköön. Tulosta seurattiin kahden liiketoimin-

tasegmentin kautta ja luvut raportoidaan tämän jaottelun mukaisesti. Kaupan segmenttiin kuuluvat Kaupan ja 

Autokaupan yksiköt. Teollisuus ja palvelut -segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja Tiedonhallintayksiköt. Sovelluspal-

velut on yrityksen sisäinen palveluyksikkö. OOO Solteq Russia toimii itsenäisenä tytäryhtiönään, joka palvelee Ve-

näjällä toimivaa asiakaskuntaa emoyhtiön organisaation tuella ja sen luvut raportoidaan loppuasiakkaan toimi-

alan mukaisessa liiketoimintasegmentissä.

Solteq ilmoitti 16.9.2009, että yhtiön organisaatiorakenne muutetaan vastaamaan yhtiön strategisia vah-

vuusalueita ERP (toiminnanohjaus), EAM (käyttöomaisuuden hallinta), DATA (tiedonhallinta ja integraatio) ja STO-

RE (myymäläratkaisut ja -teknologia). Uusi organisaatiorakenne luo edellytyksiä yhtiön tehokkuuden paranta-

miselle ja edesauttaa yhtiön tuotetarjonnan myymistä uusille alueille. Organisaatiomuutos on astunut voimaan 

1.1.2010. Toiminnan tulokset raportoidaan uuden organisaatiorakenteen mukaisesti vuoden 2010 ensimmäises-

tä neljänneksestä alkaen. 

Solteqin liikevaihto oli vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä 8.226 tuhatta euroa, missä on vähennystä 4,9 

prosenttia vuoden 2008 vastaavaan aikaan verrattuna. Koko vuoden 2009 liikevaihto laski kuusi prosenttia 28.550 

tuhanteen euroon. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin laitemyynnistä, joka oli edellisvuotta vaisumpaa. Palvelu- ja 

lisenssimyynti on sen sijaan sujunut suunnitelmien mukaisesti. 

Solteqin neljännen neljänneksen liiketulos kasvoi 786 tuhanteen euroon vuoden 2008 vertailuajankohdan 

657 tuhannesta eurosta. Yhtiön koko vuoden 2009 liiketulos oli 1.464 tuhatta euroa, mikä oli vuoden 2008 tasolla 

(1.460 tuhatta euroa). Yhtiön liikevoittoprosentti oli viimeisellä neljänneksellä 9,6 (7,6 vuonna 2008) ja koko vuon-

na 5,1 (4,8). Parantunut kannattavuus erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla johtuu pääsääntöisesti tehos-

tamistoimenpiteistä, jotka yhtiö toteutti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiön tilauskanta säilyi hyvällä tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nykyinen tilauskanta ja vahva 

myyntihankekanta luovat luottamusta siihen, että IT-investoinnit lähtevät vaiheittain kasvamaan vuoden 2010 

aikana ja että myös Solteqilla on hyvät mahdollisuudet nostaa kannattavuustasoaan viime vuotisesta. Kannatta-

vuuden parantumiselle luovat edellytyksiä vuonna 2009 toteutetut muutokset. Vuoden alussa yhtiössä käytiin yt-

neuvottelut ja yhtiön toimipisteitä vähennettiin. Lisäksi yhtiö otti käyttöön kesällä uuden toiminnanohjausjärjes-

telmän, joka parantaa yhtiön kykyä seurata ja kehittää toimintaansa. 

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto laski 6,0 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 28.550 tuhatta euroa (edellinen tilikausi 30.383 tuhatta eu-

roa).

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdos-

ta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.
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Tilikauden liiketulos oli 1.464 tuhatta euroa (1.460 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli 1.329 tuhatta euroa 

(1.136 tuhatta euroa) ja tilikauden voitto 935 tuhatta euroa (867 tuhatta euroa).

Liiketulosta rasittavat 440 tuhannen euron irtisanomiskustannukset.

TASE JA RAHOITUS
Taseen loppusumma oli 21.130 tuhatta euroa (22.033 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 258 tuhatta euroa (695 

tuhatta euroa).

Konsernin korolliset velat olivat 6.909 tuhatta euroa (6.316 tuhatta euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 47,2 

prosenttia (43,6 %).

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 651 tuhatta euroa (920 tuhatta euroa).

Tuotekehitys
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strate-

giana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja Microsoftin kanssa sekä hyö-

dyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskoh-

taisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Tilikauden aikana on IFRS-säännösten mukaisesti aktivoitu tuotekehityskuluja yhteensä 424 tuhatta euroa (587 

tuhatta euroa). Aktivoidussa summassa on huomiotu julkinen avustus. 

Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi esitetty vuosikuluina. Aktivoidut kustan-

nukset kohdistuvat yhteen tuotekehityshankkeeseen. Suunnitelman mukaiset poistot aloitetaan hankkeen kau-

pallisen käyttöönoton myötä.

HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 235 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (268 henkilöä). Henkilös-

tön määrä tilikaudella oli keskimäärin 240 henkilöä (266 henkilöä). Henkilöstön määrä tilikauden lopussa jakautui niin, 

että kaupan liiketoimintojen palveluksessa oli 120 henkilöä, teollisuuden ja palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 

91 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 24 henkilöä.

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys ja tytäryritykset sekä emoyrityksen hallitus, toimitusjohtaja sekä johtoryh-

mä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2008 jälkeen.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2009 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 12.148.429. Osake on ni-

mellisarvoton.

Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 258.436 kappaletta. Hankittu-

jen osakkeiden määrä vastasi 2,13 prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkei-

den kirjanpidollinen vasta-arvo oli 21.468 euroa.
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Vaihto ja kurssi
Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 0,5 miljoonaa osaketta (1,0 milj. osaketta) ja 

0,7 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1,39 euroa ja alin 1,02 euroa. Painotettu 

osakekohtainen keskikurssi oli 1,25 euroa ja päätöskurssi 1,33 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo tilikau-

den lopussa oli 16,2 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa).

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Solteq on antanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä raporttina. Solteqin tilintarkastaja on 

tarkastanut, että selvitys on annettu ja että siinä kuvatut tulosraportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestelmät ovat yhdenmukaisia Solteqin tilinpäätöksen kanssa. Solteq Oyj:n hallinnointikoodi 

on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: www.solteq.com/hallinnointi.

Omistus
Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.985 osakkeenomistajaa (2.003 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suu-

rinta osakkeenomistajaa omistivat 8.244 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 67,9 prosenttia yhtiön osake- ja 

äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 5.189 tuhatta osaketta, mikä oli 42,7 prosenttia 

yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.3.2009 vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenil-

le sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04 euroa osakkeelta. Osingonjaon täs-

mäytyspäivä oli 1.4.2009 ja osinko maksettiin 8.4.2009.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiön hal-

lussa olevien osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden 

lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden 

liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana henkilöstön kannustejär-

jestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osak-

keenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seu-

raavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Joki-

niva, Ali Saadetdin, Jukka Sonninen ja Markku Pietilä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohta-

jakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen 

ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuk-

sia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana 

hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa.
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tuhat EUR Liitetieto 1.1.-31.12. 

2009

1.1.-31.12. 

2008

Liikevaihto 1,3 28 550 30 383

Liiketoiminnan muut tuotot 4 94 44

Materiaalit ja palvelut -7 524 -7 744

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 7 -14 868 -15 583

Poistot 6 -710 -718

Liiketoiminnan muut kulut 5,8 -4 078 -4 922

Liikevoitto 1 464 1 460

Rahoitustuotot 9 29 16

Rahoituskulut 10 -164 -340

Voitto ennen veroja 1 329 1 136

Tuloverot 11 -394 -269

Tilikauden voitto 935 867

Muut laajan tuloksen erät:

Rahavirran suojaukset -9 0

Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen -7 0

Tilikauden laaja tulos yhteensä 928 857

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta

voitosta laskettu osakekohtainen tulos:

Laimentamaton osakekohtainen tulos, 

jatkuvat toiminnot (EUR)  12 0,08 0,07

Konsernin tuloslaskelma

Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos ei eroa laimentamattomasta tuloksesta tilikaudella eikä 

vertailuvuonna.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 Vuoden 2010 osalta Solteq uskoo liikevaihdon olevan vuoden 2009 tasolla. Liiketuloksen uskotaan sen si-

jaan selkeästi paranevan ja asettuvan 6 ja 8 prosentin välille.

 

HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA
Tilikauden 2009 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 8.444.686,56 euroa.

Solteq Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,06 

euroa kullekin ulkona olevalle osakkeelle (2008: 0,04 euroa/osake).
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tuhat EUR Liitetieto 1.1.-31.12. 

2009

1.1.-31.12. 

2008

VaraT
Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 2 645 2 707
Liikearvo 14 8 286 8 286
Muut aineettomat hyödykkeet 14 2 755 2 417
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 93 93
Laskennalliset verosaamiset 16 0 268

13 779 13 771
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 7 093 7 567

Rahavarat 18 258 695
7 351 8 262

Varat yhteensä 21 130 22 033

OMa PÄÄOMa Ja VELaT

Emoyrityksen omistajille kuuluva  
oma pääoma
Osakepääoma 19 1 009 1 009
Ylikurssirahasto 19 75 75
Suojausinstrumenttien rahasto 19 -7 0
Omat osakkeet 19 -337 -255
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 7 213 7 213
Kertyneet voittovarat 19 2 019 1 560
Oma pääoma yhteensä 9 973 9 602

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 16 125 0
Korolliset velat 21 4 337 3 663

4 462 3 663
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 22 4 123 6 115
Lyhytaikaiset korolliset velat 21 2 572 2 653

6 695 8 768

Velat yhteensä 11 157 12 431

Oma pääoma ja velat yhteensä 21 130 22 033

Konsernitase
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tuhat EUR Liitetieto 1.1.-31.12. 

2009

1.1.-31.12. 

2008

Liiketoiminnan rahavirrat

Liiketulos 1 644 1 460
Oikaisut liiketulokseen 24 710 718
Käyttöpääoman muutokset -2 035 966
Maksetut korot -164 -340
Saadut korot 29 16
Maksetut verot 0 124

Liiketoiminnan nettorahavirta 184 2 944

Investointien rahavirrat
Tytäryhtiöiden hankinta 0 -200
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
käyttöomaisuushyödykkeisiin -650 -675

Investointien nettorahavirta -650 -875

rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 000 5 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 000 -500
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -413 -5 236
Omien osakkeiden hankinta -82 -255
Osingonjako -476 -728

rahoituksen nettorahavirta 29 -1 720

rahavarojen muutos -437 350
Rahavarat tilikauden alussa 695 345
rahavarat tilikauden lopussa 18 258 695

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat seuraavasti:

tuhat EUR 2009 2008

Käteinen raha ja pankkitilit 258 695

Yhteensä 258 695

Konsernin rahavirtalaskelma
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tuhat EUR

Osake-

pääoma

Osake-

anti

Omat 

osakkeet

Yli kurssi-

rahasto

Suojaus-

instru-

menttien 

rahasto

Sij.oman 

pääoman 

rahasto

Kertyneet 

voitto-

varat

Oma

pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 

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

Tilikauden voitto 867 867

Tilikaudella kirjatut tuotot ja

kulut yhteensä 867 867

Omat osakkeet -255 -255

Osingonjako -728 -728

Uusmerkintä 7 -64 57 0

Oma pääoma 

31.12.2008 1 009 0 -255 75 0 7 213 1 560 9 602

Tilikauden voitto 935 935

Tilikauden laajan tuloksen erät -7 -7

Tilikaudella kirjatut tuotot ja 

kulut yhteensä 935 928

Omat osakkeet -82 -82

Osingonjako -475 -475

Oma pääoma   

31.12.2009 1 009 0 -337 75 -7 7 213 2 020 9 973

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
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Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot
Konsernin perustiedot
Konserni toimittaa IT-ratkaisuja ja -palveluita kotimaisille kaupan ja teollisuuden yrityksille. Erityisosaa-

mista on ketjuuntuneen kaupan, tukku- ja vähittäiskaupan, autokaupan sekä valittujen teollisuusseg-

menttien tietojärjestelmät ja niihin liittyvät palvelukokonaisuudet. Konserni toimii pääosin Suomessa. 

Venäjällä toimii 100 % omistettu tytäryhtiö OOO Solteq Russia, jonka kotipaikka on Pietari.

Konsernin emoyritys on Solteq Oyj. Emoyritys on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaik-

ka on Tampere ja sen rekisteröity osoite on Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE. Jäljennös konsernitilinpää-

töksestä on saatavissa edellä mainitusta osoitteesta sekä yhtiön kotisivuilta: www.solteq.com/vuosiker-

tomukset.

Solteq Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 26.1.2010 tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. 

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen 

julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä pää-

tös tilinpäätöksen muuttamisesta.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Laatimisperusta
Solteqin konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial 

Reporting Standards) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2009 voimassaolevia IAS- ja 

IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suo-

men kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa EU:n asetuksissa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn 

mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpää-

töksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. 

Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käy-

pään arvoon arvostettavia myytävissä olevia rahoitusvaroja. Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroi-

na.

Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja sekä tulkintoja:

•	 Uudistettu IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutokset vaikuttavat lähinnä laajan tuloslaskel-

man ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan. Lisäksi uudistettu stan-

dardi on muuttanut myös muissa standardeissa käytettävää terminologiaa sekä tilinpäätöslas-

kelmien nimiä. Osakekohtainen tulos -tunnusluvun laskentaperiaate on säilynyt ennallaan.

•	 Muutokset IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Muutokset eivät 

ole olennaisesti vaikuttaneet esitettäviin tietoihin.

•	 IFRS 8 Toimintasegmentit. IFRS 8:n mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava joh-

dolle toimitettuun konsernin sisäiseen raportointiin ja siinä noudatettuihin laatimisperiaattei-

siin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuttanut olennaisesti segmenteistä esitettävää informaatiota, 

sillä jo konsernin aiemmin julkistamat segmenttitiedot perustuivat sisäiseen raportointiraken-

teeseen.



     12 • Solteq  Tilinpäätös 2009

•	 IFRS:n standardeihin tehdyt parannukset (Improvements to IFRSs -muutokset, toukokuu 2008). 

Menettelyn kautta standardeihin tehtävät pienemmät ja vähemmän kiireelliset muutokset ke-

rätään yhteen ja toteutetaan määrävälein. Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, 

mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.

Seuraavilla standardeilla ei ollut vaikutusta konsernissa:

•	 Muutokset IFRS 2:een Osakeperusteiset maksut – Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset. Stan-

dardimuutokset edellyttävät, että kaikki lopullista oikeutta synnyttämättömät ehdot otetaan 

huomioon myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa määritettäes-

sä. Muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikusta esitettäviin tietoihin.

•	 Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämis-

tapa – Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet.

•	 Uudistettu IAS 23 Vieraan pääoman menot

•	 IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin johdolta tiettyjen arvioi-

den tekemistä ja harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Tietoa harkinnasta, jota johto on käyttä-

nyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja jolla on eniten vaikutus-

ta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperi-

aatteet ja arvioihin liittyvät keskeisimmät epävarmuustekijät”. 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tytäryritykset
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät Solteq Oyj ja sen tytäryritykset. Konserniin on yhdistelty OOO Solteq 

Russia alkaen 1.5.2008.

Edellä mainitut tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, 

kun konserni omistaa yli puolet äänivallasta tai sillä on muutoin määräysvalta. Määräysvallalla tarkoite-

taan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toimin-

nasta.

Konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut yrityk-

set yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien, kun konserni on saanut määräysvallan ja 

luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtu-

mat, saamiset, velat ja realisoitumattomat voitot, sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpää-

töstä laadittaessa. Realisoitumattomia tappioita ei eliminoida siinä tapauksessa, että tappio aiheutuu ar-

vonalentumisesta. 

Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat luvut määritetään siinä valuutassa, joka 

on kunkin yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutta (”toimintavaluutta”). Konsernitilinpäätös on 

esitetty euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.
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Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu toimintavaluutan määräisiksi käyttäen tapah-

tumapäivän kurssia lähellä olevaa kuukauden keskikurssia. Tilinpäätöshetkellä ulkomaan rahan määräiset 

saatavat ja velat on muunnettu toimintavaluutan määräiseksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulko-

maan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen erien muuntamisesta syntyneet kurssivoitot ja 

-tappiot on merkitty tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja -kuluihin.  

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ovat pääosin rakennuksia, koneita ja kalustoa. Ne on arvostettu ker-

tyneillä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla vähennettynä alkuperäiseen hankintamenoon. Yhti-

ön hallitsemat kiinteistöyhtiöosakkeet on jaettu taseessa rakennuksiin ja maa-alueisiin. Kiinteistöjen yllä-

pidosta ja hoidosta aiheutuneet kustannukset on esitetty tilikauden kuluina, jonka takia rakennuksista ei 

ole tehty poistoja.

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Arvioidut taloudelli-

set vaikutusajat ovat seuraavat:

Koneet ja kalusto  3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet sisältää taide-esineitä, joista ei tehdä poistoja

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tar-

vittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoi-

tot ja -tappiot sisältyvät joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin.

Aineettomat hyödykkeet
Aineeton hyödyke merkitään taseeseen vain, jos hyödykkeen hankintameno on määriteltävissä luotetta-

vasti ja jos on todennäköistä, että hyödykkeestä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yri-

tyksen hyväksi. Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, kirjataan taseeseen 

alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoina arvioidun vaikutusajan kuluessa. Arvioidut ta-

loudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Kehittämismenot   5-10 vuotta

Aineettomat oikeudet   3-5 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet  3-10 vuotta

Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 jälkeen hankitun yri-

tyksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liike-

toimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa, jota 

on käytetty oletushankintamenona. Näiden hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu 

konsernin avaavaa IFRS-tasetta laadittaessa.
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Liikearvosta ei kirjata poistoa, vaan se testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. 

Tätä tarkoitusta varten liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo arvostetaan al-

kuperäiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla.

Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Uusien tai kehittyneempien tuotteiden ja palveluproses-

sien suunnittelusta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähti-

en, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saa-

tavan vastaista taloudellista hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myö-

hemmin. Hyödykkeestä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole 

vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoitujen kehittämismenojen 

taloudellinen vaikutusaika on 5-10 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut hyödykkeet kirjataan tasapoistoin ku-

luksi.

Julkiset avustukset
Julkiset avustukset, esimerkiksi valtion laitoksilta saadut aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden 

hankintoihin liittyvät avustukset, kirjataan aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden kirjanpitoarvojen 

vähennyksiksi silloin, kun on kohtuullisen varmaa, että ne tullaan saamaan ja että konserni täyttää avus-

tuksen saamisen edellytykset. Avustukset tuloutuvat pienempien poistojen muodossa hyödykkeen talo-

udellisen vaikutusajan kuluessa. Sellaiset avustukset, joita on saatu korvauksiksi syntyneistä menoista, tu-

loutetaan sillä kaudella kun avustuksen kohteeseen liittyvät menot merkitään kuluiksi. Tällaiset avustuk-

set esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa.

Vuokrasopimukset 
Konserni vuokralle ottajana
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on olennainen osa omistamisel-

le ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Rahoitusleasingsopimuksella 

hankittu omaisuuserä merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käy-

pään arvoon tai sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasingsopimuksella hankituis-

ta hyödykkeistä tehdään poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan 

kuluessa. Maksettavat leasingvuokrat jaetaan rahoitusmenoon ja velan vähennykseen vuokra-aikana si-

ten, että tilikausittain jäljellä olevalle velalle muodostuu samansuuruinen korkoprosentti. Vuokravelvoit-

teet sisältyvät korollisiin velkoihin.

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokralle antajalle, käsitellään 

muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluk-

si tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. 
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Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentu-

nut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytet-

tävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista omaisuuseristä riippumatta siitä, onko ar-

vonalentumisesta viitteitä: liikearvo sekä keskeneräiset aineettomat hyödykkeet. Arvonalentumistarvet-

ta tarkastellaan rahavirtaa tuottavien yksikköjen tasolla, eli sillä alimmalla yksikkötasolla, joka on pääosin 

muista yksiköistä riippumaton ja jonka rahavirrat ovat erotettavissa muista rahavirroista.

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvil-

la menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo. Käyttöarvolla tarkoitetaan kyseisestä omaisuuserästä tai rahavir-

taa tuottavasta yksiköstä saatavissa olevia arvioituja vastaisia nettorahavirtoja, jotka diskontataan nykyar-

voonsa. Diskonttauskorkona käytetään ennen veroa määritettyä korkoa, joka kuvastaa markkinoiden nä-

kemystä rahan aika-arvosta ja omaisuuserään liittyvistä erityisriskeistä.

Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävis-

sä oleva rahamäärä. Arvonalentumistappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli arvonalentumis-

tappio kohdistuu rahavirtaa tuottavaan yksikköön, se kohdistetaan ensin vähentämään rahavirtaa tuotta-

valle yksikölle kohdistettua liikearvoa ja tämän jälkeen vähentämään muita yksikön omaisuuseriä tasasuh-

teisesti. Arvonalentumistappio perutaan, jos olosuhteissa on tapahtunut muutos ja hyödykkeen kerrytet-

tävissä oleva rahamäärä on muuttunut arvonalentumistappion kirjaamisenajankohdasta. Arvonalentumis-

ta ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion 

kirjaamista. Liikearvosta kirjattua arvonalentumista ei peruta missään tilanteessa.

Työsuhde-etuudet
Eläkevelvoitteet
Eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Konsernissa on vain maksu-

pohjaisia eläkejärjestelyjä. Suomalaisen eläkejärjestelmän mukaiset ja muut maksupohjaisesta eläkejärjes-

telystä suoritettavat maksut kirjataan kuluksi sen tilikauden aikana, johon maksut kohdistuvat.

Osakeperusteiset maksut
Konserni on soveltanut IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardia kaikkiin optiojärjestelyihin, joissa op-

tiot on myönnetty 7.11.2002 jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005. Konsernilla on ollut 

optiojärjestelyitä 26.8.1999 lähtien. Viimeisin optio-ohjelma on päättynyt 31.12.2007. Tilikaudella 2009 ei 

ollut käynnissä optio-ohjelmia.

Varaukset ja ehdolliset velat
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisempaan tapahtumaan perustuva oikeudellinen tai tosiasiallinen 

velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotet-

tavasti. Varaukset arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen nykyarvoon. Nykyarvon las-

kennassa käytetty diskonttaustekijä valitaan siten, että se kuvastaa markkinoiden näkemystä tarkastelu-
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hetken rahan aika-arvosta ja velvoitteeseen liittyvistä riskeistä. Jos osasta velvoitetta on mahdollista saa-

da korvaus joltakin kolmannelta osapuolelta, korvaus kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi, kun korvauksen 

saaminen on käytännössä varmaa.

Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättö-

mät menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. 

Ehdollinen velka on aikaisempien tapahtumien seurauksena syntynyt mahdollinen velvoite, jonka 

olemassaolo varmistuu vasta konsernin määräysvallan ulkopuolella olevan epävarman tapahtuman rea-

lisoituessa. Ehdolliseksi velaksi katsotaan myös sellainen olemassa oleva velvoite, joka ei todennäköises-

ti edellytä maksuvelvoitteen täyttämistä, tai jonka suuruutta ei voida määrittää luotettavasti. Ehdollinen 

velka esitetään liitetietona.

Tuloverot
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon perustuvasta verosta ja laskennallises-

ta verosta. Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voi-

massa olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. 

Laskennalliset verot lasketaan väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. Suu-

rimmat väliaikaiset erot syntyvät vahvistetuista tappioista ja verotuksessa vähennyskelpoisista liikearvo-

poistoista. Verotuksessa vähennyskelvottomista liikearvon arvonalentumisista ei kirjata laskennallista ve-

roa ja tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa siltä osin, kun ero ei toden-

näköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Laskennalliset verot on laskettu käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Las-

kennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syn-

tyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen vero voidaan hyödyntää. 

Tuloutusperiaatteet 
Liikevaihtona esitetään palveluiden, ohjelmistojen käyttöoikeuksien ja laitteiden myynnistä saadut tuo-

tot käypään arvoon arvostettuina välillisillä veroilla, alennuksilla ja valuuttamääräisen myynnin kurs-

sieroilla oikaistuna.

Tuotetut palvelut ja myydyt ohjelmistojen  
käyttöoikeudet ja laitteet
Tuotot palveluista kirjataan kun palvelut on toimitettu. Ylläpitotuotot jaksotetaan sopimusajalle.

Ohjelmistojen käyttöoikeuksien ja laitteiden myynnin tuloutus edellyttää, että myynnistä on olemas-

sa sitova sopimus, tuotteen tai laitteen toimitus on tapahtunut, liiketoimen tuotot on luotettavasti määri-

teltävissä, liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty riittävällä todennäköisyydellä koituu yrityksen hyväk-

si sekä ohjelmiston käyttöoikeuden tai laitteen omistamiseen liittyvät merkittävät edut ja riskit ovat siir-

tyneet ostajalle. Ohjelmistomyynnin lisenssisopimukset, joissa on palautusoikeus tai ehtoja käyttöönot-

toprojektiin liittyen, tuloutetaan kun palautusoikeus on rauennut tai edellä olevat ehdot ovat täyttyneet.
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Pitkäaikaishankkeet
Pitkäaikaishankkeen tulot ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perusteella, kun hank-

keen lopputulos voidaan arvioida luotettavasti. Valmistusaste määritellään kuhunkin hankkeeseen liitty-

en tarkasteluhetkeen mennessä suoritetuista töistä johtuvien menojen osuutena hankkeen arvioiduista 

kokonaismenoista. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saattamiseen tarvittavat kokonaisme-

not ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirjataan kuluksi välittömästi.

Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hankkeesta johtuvat menot kir-

jataan kuluksi samalla kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuottoja kirjataan vain siihen 

määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Hankkeesta johtuva tappio kir-

jataan kuluksi välittömästi.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään käyttöomaisuuden myyntivoitot ja muut kuin varsinaiseen suo-

ritemyyntiin liittyvät tuotot kuten vuokratuotot ja julkiset avustukset. Julkiset avustukset kirjataan tuloslas-

kelmaan samanaikaisesti niiden kulujen kanssa, joita ne on tarkoitettu kattamaan.

Korkotuotot ja osingot
Korkotuotot on kirjattu efektiivisen koron menetelmällä ja osinkotuotot silloin, kun oikeus osinkoon on 

syntynyt.

Liikevoitto
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen 

seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut 

tuotot, vähennetään materiaalien ja palveluiden käyttö ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja 

mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tu-

loslaskelman erät esitetään liikevoiton alapuolella.

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Rahoitusvarat
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu seuraaviin ryhmiin: lainat ja muut saamiset sekä myytävissä olevat 

rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella, ja ne luokitellaan 

alkuperäisen hankinnan yhteydessä.

Transaktiomenot sisällytetään rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Kaikki rahoitusvarojen 

ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä.

Rahoitusvarojen taseesta pois kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt sopimuspe-

rusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulko-

puolelle.
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Lainat ja muut saamiset ovat varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai määritettävissä ja joita ei 

noteerata toimivilla markkinoilla, eikä konserni pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Niiden arvostus-

peruste on jaksotettu hankintameno. Ne sisältyvät taseessa luonteensa mukaisesti lyhytaikaisiin varoihin.

Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat varoja, joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pit-

käaikaisiin varoihin. Myytävissä olevat rahoitusvarat koostuvat osakkeista. Ne arvostetaan käypään ar-

voon, tai milloin käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti, hankintamenoon.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta ja vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista. Luotol-

linen tili sisältyy lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin. Luotollisen tilin käyttämätöntä limiitin osuutta, 2,1 M€, 

ei ole esitetty taseessa.

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa objektiivista näyttöä yksittäisen rahoitusva-

roihin kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta. Jos arvonalentumisesta on näyt-

töä, tappio kirjataan tuloslaskelmaan.

Epävarmoista myyntisaamisista tehdään riskiarvioon perustava tulosvaikutteinen arvonalentumiskir-

jaus. 

Rahoitusvelat
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty rahoi-

tusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen 

koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelat jaetaan pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoi-

hin, ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. 

Rahavirran suojaukset
Rahavirran suojauksen ehdot täyttävien johdannaisinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon 

muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman suojausinstrumenttien rahas-

tossa silloin, kun suojaus täyttää IAS 39:n suojauslaskennan soveltamiselle asetetut vaatimukset. Tehoton 

osuus käyvän arvon muutoksesta kirjataan tulosvaikutteisesti. Tehokkaasta osuudesta muihin laajan tu-

loksen eriin kertynyt arvostuksen muutos siirretään tuloslaskelmaan sillä kaudella tai niillä kausilla, jolloin 

suojauksen kohde kirjataan tuloslaskelmaan, esimerkiksi lainan korkokulut jaksotetaan tuloslaskelmaan. 

Konserni soveltaa suojauslaskentaa rahavirtaa suojaavaan koronvaihtosopimukseen, jolla suojaudutaan 

vaihtuvakorkoisen lainan korkovirtojen heilahtelulta.

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Lainojen han-

kinnasta välittömästi johtuvat transaktiomenot, jotka liittyvät selkeästi tiettyyn lainaan, sisällytetään lai-

nan alkuperäiseen jaksotettuun hankintamenoon ja jaksotetaan korkokuluksi efektiivisen koron mene-

telmää käyttäen.



     19      

Oma pääoma
Menot, jotka liittyvät omien osakkeiden hankintaan, esitetään oman pääoman vähennyseränä. Jos Solteq 

Oyj hankkii takaisin omia osakkeitaan, näiden hankintameno vähennetään omasta pääomasta.

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja 
arvioihin liittyvät keskeisimmät epävarmuustekijät
Konsernitilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joi-

den lopputulemat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkin-

taa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja  
soveltamiseen liittyvä johdon harkinta
Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaattei-

den valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-

normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai esittämistapoja.

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilin-

päätöshetkellä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshet-

kellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset. Epävarmuustekijät liittyvät muun muassa projektien lopputu-

losten arviointiin, myyntisaatavien arvostamiseen ja taloudellisen toimintaympäristön kehitykseen yleisen 

taloustilanteen ollessa epävarma. Mahdolliset arvioiden ja oletusten muutokset merkitään kirjanpitoon sil-

lä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisten arvonalentumisten varalta liikearvo ja keskeneräiset ai-

neettomat hyödykkeet sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn 

mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöar-

voon perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Lisätietoja 

kerrytettävissä olevan rahamäärän herkkyydestä käytettyjen oletusten muutoksille on annettu liitetieto-

jen kohdassa 14 Aineettomat hyödykkeet.

Uuden ja uudistetun IFRS-normiston soveltaminen
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa ja 

joita konserni ei ole vielä soveltanut. Konserni ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaan-

tulopäivästä lukien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantu-

lopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien (ne standardien ja tulkintojen nimet, joista ei ole olemassa vi-

rallista käännöstä, esitetään englanninkielisinä):

•	 Vuosittaiset muutokset useisiin eri standardeihin (Improvements to IFRSs (huhtikuu 2009)). Me-

nettelyn kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yh-
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deksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan säännöllisin väliajoin. Konserni arvioi, ettei standardimuu-

toksilla ole merkittävää vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen.

•	 Muutokset IFRS 2 Osakeperusteiset maksut käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoi-

met konsernissa. Konserni arvioi, ettei standardimuutoksella ole merkittävää vaikutusta tule-

vaan tilinpäätökseen.

•	 Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin soveltamisala on aikai-

sempaa laajempi. Uudistettu standardi sisältää konsernin kannalta merkittäviä muutoksia. Stan-

dardimuutokset vaikuttavat hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään sekä liiketoimintojen 

myyntituloksiin. Standardimuutoksella on vaikutusta myös tulosvaikutteisesti kirjattaviin eriin 

sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla maksetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan 

lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa 

hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

•	 Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Muutettu standardi edellyttää tytäryri-

tyksen omistusmuutoksista syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan konsernin omaan pää-

omaan silloin, kun emoyrityksen määräysvalta säilyy. Mikäli määräysvalta tytäryrityksessä mene-

tetään, mahdollinen jäljellä oleva sijoitus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Stan-

dardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappiota voidaan kohdistaa vähemmistölle silloin-

kin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän. Konserni arvioi, ettei standardimuutok-

sella ole merkittävää vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen.

•	 Muutos IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen – Suojauskohteiksi hy-

väksyttävät erät. Muutokset koskevat suojauslaskentaa. Niillä tarkennetaan IAS 39:n ohjeistus-

ta suojauskohteen yksipuolisen riskin suojaamisesta sekä inflaatioriskin suojaamisesta, kun ky-

seessä on rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä. Konserni arvioi, ettei standardimuutoksel-

la ole merkittävää vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen.

Seuraavilla standardimuutoksilla ei arvioida olevan vaikutusta konsernissa:

•	 IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt

•	 IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

•	 IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset

•	 IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

•	 IFRIC 18 Varojen siirrot asiakkailta

1 Segmentti-informaatio
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen segmenttijaon mukaisesti. Maantieteellis-

tä segmentti-informaatiota ei ole esitetty, koska konsernin pääasiallinen liiketoiminta tapahtuu kotimaas-

sa eli yhdellä maantieteellisellä segmentillä. Liiketoimintasegmentit perustuvat pääperiaatteiltaan kon-

sernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin.

Liiketoimintasegmentit koostuvat varojen ryhmistä ja liiketoiminnoista, joiden tuotteisiin tai palve-

luihin liittyvät riskit ja kannattavuus poikkeavat muista liiketoimintasegmenteistä.
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2009, tuhat EUR

Liiketoimintasegmentit Kauppa Teollisuus ja palvelut Yht
Liikevaihto 18 634 9 916 28 550
Liiketulos 80 1 384 1 464
Korot ja verot -107 -422 -529
Tilikauden tulos -27 962 935

Segmentin varat 9 745 11 385 21 130
Varat yhteensä 9 745 11 385 21 130

Segmentin velat 7 252 3 905 11 157
Velat yhteensä 7 252 3 905 11 157

Investoinnit 147 503 650
Poistot 462 249 710

2008, tuhat EUR

Liiketoimintasegmentit Kauppa Teollisuus ja palvelut Yht
Liikevaihto 19 766 10 617 30 383
Liiketulos 1 581 -121 1 460
Korot ja verot -385 -208 -593
Tilikauden tulos 1 196 -329 867

Segmentin varat 9 768 12 265 22 033
Varat yhteensä 9 768 12 265 22 033

Segmentin velat 7 459 4 972 12 431

Velat yhteensä 7 459 4 972 12 431

Investoinnit 80 840 920
Poistot 467 251 718

2 Hankitut liiketoimet
Tilikaudella 2009 ei toteutettu uusia liiketoimintahankintoja. Lisäkauppahintaa 13.3.2007 toteutetusta Ful-

mentum Oy:n kaupasta maksettiin 200 tuhatta euroa tammikuussa 2008. Lisäkauppahinta on liikearvoa. 

Lisäkauppahinnan loppuosuuden maksua ei pidetä todennäköisenä.

Liiketoimintasegmentit
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat:

 Kauppa: kaupan asiakkuudet

 Teollisuus ja palvelut: teollisuuden asiakkuudet
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Tuhat EUR 2009 2008

Muut tuottoerät 94 44

Yhteensä 94 44

Tuhat EUR 2009 2008

Puhelin- ja tietoliikennekulut 389 451

Vuokrakulut 1 120 1 115

Auto- ja matkakulut 1 242 1 436

Ulkopuoliset palvelut 481 551

Muut kuluerät 846 1 369

Yhteensä 4 078 4 922

3 Liikevaihto ja pitkäaikaishankkeet
Liikevaihto

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon 2.182 tuhatta euroa vuonna 2009 

(2.220 tuhatta euroa vuonna 2008).

Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 1.974 tu-

hatta euroa 31.12.2009 (1.868 tuhatta euroa 31.12.2008). Keskeneräisiin pitkäaikaishankkeisiin liittyviä 

saamisia sisältyi siirtosaamisiin 1.100 tuhatta euroa 31.12.2009 (288 tuhatta euroa 31.12.2008).

4 Liiketoiminnan muut tuotot

Tuhat EUR 2009 2008

Palvelut 18 416 18 590

Ohjelmistojen käyttöoikeuksien myynti 7 500 7 788

Laitemyynti 2 634 4 005

Yhteensä 28 550 30 383

5 Liiketoiminnan muut kulut

Ulkopuolisiin palveluihin sisältyy yhtiön tilintarkastusyhteisön tilintarkastuspalkkioita 44 tuhatta euroa 

(35 tuhatta euroa 2008) ja muita palveluita 8 tuhatta euroa (17 tuhatta euroa 2008).
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tuhat EUR 2009 2008

Poistot hyödykeryhmittäin

Aineettomat hyödykkeet

   Kehittämismenot 120 118

   Aineettomat oikeudet 125 123

   Muut aineettomat hyödykkeet 35 20

Yhteensä 280 261

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

   Koneet ja kalusto 430 457

Yhteensä 430 457

tuhat EUR 2009 2008

Palkat 12 039 12 528

Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt 2 187 2 128

Muut henkilösivukulut 642 927

Yhteensä 14 868 15 583

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella

Kauppa 121 133

Teollisuus ja palvelut 94 109

Yhteiset toiminnot 25 24

Yhteensä 240 266

Henkilöstön määrä 31.12. 235 268

6 Poistot ja arvonalentumiset

7 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 27 Lähipiiritapahtumat. Tiedot myönnetyistä 

optioista esitetään liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut.



     24 • Solteq  Tilinpäätös 2009

tuhat EUR 2009 2008

Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 28 13

Osinkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 3

Yhteensä 29 16

tuhat EUR 2009 2008

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista 

rahoitusveloista 116 269

Muut rahoituskulut 48 71

Yhteensä 164 340

tuhat EUR 2009 2008

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 0 0

Laskennalliset verot 394 269

Yhteensä 394 269

8 Tutkimus- ja kehittämismenot
Tuloslaskelmaan sisältyi pääosin palkkakuluina esitettyjä tutkimus- ja kehittämismenoja 798 tuhatta eu-

roa vuonna 2009 (777 tuhatta euroa vuonna 2008).

9 Rahoitustuotot

10 Rahoituskulut

Muihin rahoituskuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista kaudella kuluksi kirjattuja muuttuvia vuok-

ria 1 tuhatta euroa (4 tuhatta euroa vuonna 2008).

11 Tuloverot
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tuhat EUR 2009 2008

Tulos ennen veroja 1 329 1 136

Verot laskettuna kotimaan 

verokannalla 346 295

Vähennyskelvottomat kulut 24 36

Aiemmin kirjaamattomat verotukselliset tappiot 0 -73

Verotuksessa vähentämättömät tappiot tytäryhtiöissä 32 0

Muut erot -8 10

Verot tuloslaskelmassa 394 269

2009 2008

Emoyrityksen omistajille kuuluva tilikauden voitto (tuhat EUR), jatkuvat toiminnot 935 867

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana (1 000) 11 925 12 013

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake), jatkuvat toiminnot 0,08 0,07

Laimennusvaikutuksella ei ole vaikutusta osakekohtaiseen tulokseen.

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla (26 %) laskettujen verojen välinen täsmäy-

tyslaskelma:

12 Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeenomistajille kuuluva 

kauden voitto kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän paino-

tetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeik-

si muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus. Konsernilla ei ollut käynnissä osakeoptio-ohjelmia tai vaih-

tovelkakirjalainoja, joilla olisi ollut laimennusvaikutusta. Osakkeen käypä arvon perustuu osakkeiden kau-

den keskimääräiseen hintaan.
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tuhat EUR

Maa-

alueet

Rakennukset ja 

rakennelmat

Koneet ja 

kalusto

Muut  

aineelliset 

hyödykkeet Yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 160 1 836 2 907 21 4 924

Lisäykset 0 0 368 0 368

Hankintameno 31.12.2009 160 1 836 3 275 21 5 292

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 1.1.2009 0 0 2 217 0 2 217

Poistot 0 0 430 0 430

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 31.12.2009 0 0 2 647 0 2 647

 

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 160 1 836 690 21 2 707

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 160 1 836 628 21 2 645

Hankintameno 1.1.2008 160 1 860 2 462 21 4 503

Lisäykset 0 0 445 0 445

Vähennykset 0 -24 0 0 -24

Hankintameno 31.12.2008 160 1 836 2 907 21 4 924

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 1.1.2008 0 0 1 760 0 1 760

Poistot 0 0 457 0 457

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 31.12.2008 0 0 2 217 0 2 217

Kirjanpitoarvo 1.1.2008 160 1 860 702 21 2 743

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 160 1 836 690 21 2 707

13 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Konsernin aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin kuuluvien koneiden ja laitteiden hankintamenojen 

vielä poistamatta oleva osa oli 523 tuhatta euroa 31.12.2009 (574 tuhatta euroa 31.12.2008).
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Rahoitusleasingsopimukset
Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksella hankittua omaisuutta seu-

raavasti:

tuhat EUR Koneet ja  

kalusto

Yhteensä

31.12.2009

Hankintameno 489 489

Kertyneet poistot 0 0

Kirjanpitoarvo 489 489

31.12.2008

Hankintameno 489 489

Kertyneet poistot 0 0

Kirjanpitoarvo 489 489

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenon lisäyksiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla 

hankittuja hyödykkeitä 335 tuhatta euroa vuonna 2009 (332 tuhatta euroa vuonna 2008).
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tuhat EUR Liike-

arvo

Kehittämis-

menot

Aineettomat 

oikeudet

Muut  

aineettomat 

hyödykkeet

yhteensä

Hankintameno 1.1.2009 8 396 2 194 2 189 224 13 003

Aktivoidut kehittämismenot 0 424 0 0 424

Lisäykset 0 0 111 83 194

Hankintameno 31.12.2009 8 396 2 618 2 300 307 13 621

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 1.1.2009 110 354 1 678 158 2 300

Poistot 0 120 125 35 280

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 31.12.2009 110 474 1 803 193 2 580

Kirjanpitoarvo 1.1.2009 8 286 1 840 511 66 10 703

Kirjanpitoarvo 31.12.2009 8 286 2 144 497 114 11 041

Hankintameno 1.1.2008 8 196 1 625 2 049 324 12 194

Aktivoidut kehittämismenot 0 587 0 0 587

Lisäykset 200 0 15 7 222

Hankintameno 31.12.2008 8 396 2 212 2 064 331 13 003

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 1.1.2008 110 236 1 555 138 2 039

Poistot 0 118 123 20 261

Kertyneet poistot ja arvon-

alentumiset 31.12.2008 110 354 1 678 158 2 300

Kirjanpitoarvo 1.1.2008 8 086 1 389 494 186 10 155

Kirjanpitoarvo 31.12.2008 8 286 1 858 386 173 10 703

14 Aineettomat hyödykkeet

Katsauskauden ja vertailuvuoden aikana yhtiössä on ollut käynnissä yksi uuden lisäarvotuotteen kehittämishanke, 

joiden kustannuksia on katsauskaudella aktivoitu 424 tuhatta euroa (587 tuhatta euroa vuonna 2008)

Arvonalentumiset
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät liikearvot ja tuotekehityshankkeisiin liittyvät keskeneräiset aineet-

tomat hyödykkeet kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka perustuvat 1.1.2010 alkaen liiketoimin-

nan seurannassa käytettävään konsernin budjetointi- ja raportointirakenteeseen. Raportointirakenteen mukai-

set rahavirtaa tuottavat yksiköt ovat SAP, Microsoft Dynamics, Optimointi, Solteq Ratkaisut, EAM, Store ja Data.

Liikearvon 31.12.2009 kirjanpitoarvo oli yhteensä 8.286 tuhatta euroa (8.286 tuhatta euroa 31.12.2008). Kes-

keneräisten aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvo oli 1.162 tuhatta euroa (1.075 tuhatta euroa 31.12.2008).
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Liikearvot kohdistuvat seuraavasti (tuhatta euroa):

2009 2008

   SAP 2.223 2.223

Microsoft Dynamics 1.168 1.168

Optimointi 0 0

Solteq Ratkaisut 334 334

EAM 2.939 2.939

Store 0 0

Data 1.622 1.622

Yhteensä 8 286 8 286

Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet kohdistuvat seuraavasti (tuhatta euroa):

2009 2008

SAP 0 316

Microsoft Dynamics 0 0

Optimointi 0 0

Solteq Ratkaisut 0 0

EAM 1.162 759

Store 0 0

Data 0 0

Yhteensä 1 162 1 075

Arvonalentumista on testattu rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva 

rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat 

perustuvat vuoden 2010 liiketulosbudjettiin sekä tätä seuraavien neljän vuoden liiketulosennusteisiin. Tes-

taus suoritetaan ensimmäistä kertaa 1.1.2010 muodostettujen rahavirtaa tuottavien yksiköiden perusteella. 

Näin ollen vertailutietoa testauksen tuloksista ei voida esittää.

Ennakoitujen rahavirtojen kasvu on arvioitu siten, että SAP ja Solteq Ratkaisut eivät kasva. Microsoft Dy-

namics ja Store kasvavat arviolta 10 % vuotuisesti. Optimointi, EAM ja Data kasvavat vuotuisesti arviolta 20 

%:a.

Omaisuuserille ei ole arvioitu jäännösarvoa viiden vuoden jakson jälkeen, joten erien arvostus on kon-

servatiivinen. Jäännösarvon käyttö laskelmissa muuttaisi testauksen lopputulosta olennaisesti positiiviseen 

suuntaan.

Laskelmissa käytetty diskonttokorko 9 % (9 % vuonna 2008) on pääomakustannusten painotettu keskiar-

vo ennen veroja. Vieraan pääoman kustannus on laskenut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna, mikä 

kompensoi oman pääoman tuottovaatimuksen kasvua.

 Arvonalentumistestit eivät osoittaneet liikearvon tai keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden osal-

ta tarvetta arvonalentumiskirjauksille. Mikäli kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden rahavirran kasvu jäi-

si toteutumatta muiden oletusten säilyessä ennallaan, arvonalentumistestaus olisi osoittanut EAM:n osalta 

1.095 ja Datan osalta 529 tuhannen euron arvonalentumisen vuonna 2009. Mikäli diskonttokorko olisi 10 %:a 

muiden oletusten säilyessä ennallaan, arvonalentuminen olisi Data-yksikössä 33 tuhatta euroa vuonna 2009.
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tuhat EUR 2009 2008

Tilikauden alussa 93 117

Lisäykset/vähennykset 0 -24

Tilikauden lopussa 93 93

   Tuhat Eur 31.12.2008 kirjattu  

tuloslaskelmaan

31.12.2009

Laskennalliset verosaamiset:

Projektijaksotukset 14 -14 0

Hyllypoistot 32 8 40

Vahvistetut tappiot 825 -305 520

Yhteensä 871 -311 560

Laskennalliset verovelat:

Liikearvopoistot 522 90 612

Muut erät 81 -8 73

Yhteensä 603 82 685

Laskennalliset verot netto 268 -394 -125

15 Myytävissä olevat rahoitusvarat

16 Laskennalliset verosaamiset ja -velat
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2009 aikana:
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tuhat EUR 2009 2008

Lainat ja muut saamiset

 Myyntisaamiset 4 347 5 235

 Siirtosaamiset 2 337 2 261

 Muut saamiset 409 71

Yhteensä 7 093 7 567

tuhat EUR 2009 Arvon- 

alentumis- 

tappiot

Netto 

2009

2008 Arvon- 

alentumis- 

tappiot

Netto 

2008

Erääntymättömät 3 235 - 3 235 4 296 - 4 296

Erääntyneet 1 112 - 1 112 939 - 939

  Alle 30 päivää 644 - 644 307 - 307

  31-60 päivää 185 - 185 37 - 37

  61-90 päivää 50 - 50 148 - 148

  Yli 90 päivää 233 - 233 447 - 447

Yhteensä 4 347 - 4 347 5 235 - 5 235

17 Myyntisaamiset ja muut saamiset

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät sisältävät liiketoimintaan liittyviä tavanomaisia jaksotuksia. Laina-

saamisen korko on ollut euribor +1,0 %-yksikköä.

Myyntisaamisten ikäjakauma ja luottotappioiksi kirjatut erät:

Lyhytaikaiset saamiset ovat euromääräisiä. Tilikaudella ei ole kirjattu olennaisia arvonalentumistappioita. 

Saamisiin ei liity merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Tasearvot vastaavat luottoriskin enimmäismäärää. Kos-

ka saamiset ovat lyhytaikaisia, niiden käypä arvo vastaa kirjanpitoarvoa.
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tuhat EUR osak.

luku- 

määrä 

(1 000)

osake-

pää-

oma

osake-

anti

Omat 

osak-

keet

yli-

kurssi-

rahasto

Suojaus-

instru-

menttien-

rahasto

sijoit. 

vap. oman 

pääoman 

rahasto

yht.

1.1.2008 12 065 1 002 64 0 18 0 7 213 8 297

Omien osakkeiden  

hankinta 0 0 0 -255 0 0 0 -255

Osakeoptioiden käyttö 83 7 -64 0 57 0 0 0

31.12.2008 12 148 1 009 0 -255 75 0 7 213 8 042

Omien osakkeiden  

hankinta 0 0 0 -82 0 0 0 -82

Suojausinstrumenttien 

arvostus 0 0 0 0 0 -7 0 -7

31.12.2009 12 148 1 009 0 -337 75 -7 7 213 7 954

18 Rahavarat

tuhat EUR 2009 2008

Käteinen raha ja pankkitilit 258 695

Yhteensä 258 695

Rahavaroista 19 tuhatta euroa on pantattu takuuajan vakuuksina (48 tuhatta euroa 2008).

19 Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
Alla on esitetty osakkeiden lukumäärien ja oman pääoman erien täsmäytyslaskelma:

Osakkeiden enimmäismäärä on 28.539.504 kappaletta (28.539.504 kappaletta vuonna 2008). Osakkeet 

ovat nimellisarvottomia. Konsernin enimmäisosakepääoma on yhtiöjärjestyksen mukaan 2,4 miljoonaa 

euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2008).
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Seuraavassa on esitetty oman pääoman rahastojen kuvaukset:

Ylikurssirahasto
Vanhan osakeyhtiölain 12:3a §:n mukaisesti käytettävissä oleva rahasto.

Suojausinstrumenttien rahasto
Rahastoon kirjataan koronvaihtosopimuksen mukaisesti kertyneet käypien arvojen muutosten tehokkaat 

osuudet.

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Rahastoon kirjataan osakeyhtiölain 8:2 §:n mukaan se osa osakkeista maksettavasta vastikkeesta, jota ei 

kirjata osakepääomaan.

Omat osakkeet
Omat osakkeet sisältävät konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon. Ostettujen osak-

keiden hankintahinta oli 336.972,70 euroa ja se esitetään oman pääoman vähennyksenä. Tilikauden päät-

tyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 258.436 kappaletta (188.600 kappaletta 

tilikaudella 2008). Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 2,13 prosenttia koko tilikauden lopun osake- ja ää-

nimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 21.468,00 euroa.

Osingot
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 

0,06 euroa osakkeelta.

20 Osakeperusteiset maksut
Konsernilla on ollut optiojärjestelyitä 26.8.1999 lähtien. Viimeisin optio-ohjelma II on päättynyt 31.12.2007. 

Tilikaudella 2009 ei siis ollut käynnissä optio-ohjelmia.
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21 Korolliset velat

Korollisten velkojen käypä arvo on pääosin sama kuin kirjanpitoarvo, koska korot on sidottu lyhytaikaisiin 

viitekorkoihin. Koronvaihtosopimuksen vaikutus on kirjattu korollisten velkojen lisäykseksi.

Pitkäaikaisten velkojen erääntymisajat:

tuhat EUR 2009

Kirjanpito-

arvo

2009 

Käypä 

arvo

2008 

kirjanpito-

arvo

2008 

Käypä

arvo

Jaksotettuun hankintamenoon 

arvostetut rahoitusvelat

Pitkäaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta 4 167 4 174 3 500 3 500

Rahoitusleasingvelat 163 163 163 163

4 330 4 337 3 663 3 663

Lyhytaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta 2 246 2 246 2 327 2 327

Rahoitusleasingvelat 326 326 326 326

2 572 2 572 2 653 2 653

2008 2009 2010 2011 2012–2013

tuhat EUR

Lainat rahoituslaitoksilta 2 327 1 000 1 000 1 500

Rahoitusleasingvelat 326 163 0 0

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 653 1 163 1 000 1 500

2009 2010 2011 2012 2013–2015

tuhat EUR

Lainat rahoituslaitoksilta 2 246 1 340 1 333 1 500

Rahoitusleasingvelat 326 163 0 0

Pitkäaikaiset velat yhteensä 2 572 1 503 1 333 1 500
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Lainojen keskikorko oli 1,8 prosenttia vuonna 2009 (5,0 prosenttia vuonna 2008). Korolliset velat ovat eu-

romääräisiä. Konsernin vaihtuvakorkoisten velkojen määrät ja niiden sopimusten mukaiset uudelleenhin-

noittelujaksot ovat seuraavat:

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat:

tuhat EUR 2009 2008

alle 6 kk 4 908 6 316

yli 5 vuotta 2 000 0

Yhteensä 6 908 6 316

tuhat EUR 2009 2008

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

Yhden vuoden kuluessa 326 326

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 163 163

489 489

Rahoitusleasingvelat - vähimmäisvuokrien nykyarvo

Yhden vuoden kuluessa 322 322

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 161 161

483 483

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 6 6

rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä 489 489
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tuhat EUR 2009 2008

Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

Lyhytaikaiset

Ostovelat 830 2 268

Siirtovelat 2 333 2 602

Muut velat 960 1 245

Yhteensä 4 123 6 115

22 Ostovelat ja muut velat

Lyhytaikaiset velat ovat euromääräisiä ja niiden käyvät arvot vastaavat kirjanpitoarvoja. Siirtovelkoihin si-

sältyvät olennaiset erät liittyvät liiketoiminnan tavanomaisiin jaksotuksiin.

23 Rahoitusriskien hallinta ja pääoman hallinta
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan ta-

voitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Konsernin ris-

kienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy hallitus, ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa talousosasto 

yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa.

Luottoriski
Konsernin toimintatapa määrittelee asiakkaiden ja sijoitustransaktioiden luottokelpoisuusvaatimukset 

sekä sijoitusperiaatteet. Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laa-

ja asiakaskunta ja se luotottaa vain sellaisia yrityksiä, joilla on moitteettomat luottotiedot. Tilikauden ai-

kana tulosvaikutteisesti kirjattujen luottotappioiden määrä ei ole ollut merkittävä. Konsernin luottoriskin 

enimmäismäärä on rahoitusvarojen kirjanpitoarvo 31.12.2009.

Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, 

jotta konsernilla olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takai-

sinmaksuun. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä 

sekä käyttämällä rahoituksen hankinnassa useita pankkeja ja rahoitusmuotoja. Nostamattomien luottoli-

miittien määrä 31.12.2009 oli 2.087 tuhatta euroa.
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Korkoriski
Konsernin tulot sekä operatiiviset rahavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen vaihte-

luista. Konserni voi ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaihtuvakorkoisena ja käyttää koronvaihtosopi-

muksia päästäkseen rahoitusperiaatteidensa mukaiseen tavoitteeseen.

Konserni on osittain altistunut käyvän arvon korkoriskille, joka liittyy lainasalkun suojaamattomaan 

osuuteen. Yhden prosenttiyksikön muutos vaihtuvakorkoisten lainojen korkokannassa vaikuttaa yhtiön 

korkokuluihin vuositasolla noin +/- 30 tuhatta euroa.

Raportointikauden päättymispäivänä konsernilla oli avoinna euromääräinen koronvaihtosopimus, 

jonka perusteella konserni saa keskimäärin Euribor 1 kk+ 0,5 %:n vaihtuvaa korkoa ja maksaa keskimää-

rin 2,47 %:n kiinteää korkoa. Koronvaihtosopimus on kirjattu nimellismäärältään 3.500 euron pitkäaikaisen 

vaihtuvakorkoisen lainan rahavirran suojaukseksi. Korkosuojaus on tehokas ja korkovirtojen korrelaatio on 

100 % ajallisesti ja pääomallisesti.

Koronvaihtosopimuksen käypä arvo todennetaan neljännesvuosittain konsernin ulkopuolisen vasta-

puolen vahvistuksella.

Pääoman hallinta
Yhtiön pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toiminnan jatkuvuus (going concern) sekä 

osakkeenomistajien saaman arvon nousu. Pääomarakennetta voidaan hallita päätöksillä, jotka koskevat 

mm. osingonjakoa ja pääomanpalautusta, omien osakkeiden hankkimista yhtiölle sekä osakeanteja.

Konsernin pankkilainoihin (tilinpäätöshetkellä 3,5 M€) ja pankkitililimiittiin (tilinpäätöshetkellä, 3,0 M€, 

josta käytössä 0,9 M€) liittyvät kovenantit ovat tavanomaisia ehtoja, joita tarkastellaan tilikausittain. Rahoit-

tajalla on oikeus irtisanoa lainasopimukset mikäli yhtiön omavaraisuus laskee alle 25 %:n tai yhtiön korolli-

set velat/käyttökate -suhdeluku nousee yli 8:n kahdella perättäisellä tilikaudella. Rahoituksen marginaalita-

so voi vaihdella 0,30-1,50 %:n välillä omavaraisuusaste ja korolliset velat/käyttökate -tunnuslukujen muut-

tuessa. Konsernin lainojen marginaali on ollut 0,5 % tilikausina 2009 ja 2008. Marginaalitasoon ei odoteta 

muutosta tilikaudella 2010, eikä irtisanomisehtojen osalta nähdä merkittävää toteutumisriskiä.

Pääomarakennetta kuvaavia tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. Omava-

raisuusaste vuonna 2009 oli 47,2 % (43,6 % vuonna 2008). Nettovelkaantumisaste vuonna 2009 oli 66,7 % 

(58,5 % vuonna 2008).

24 Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
Merkittävät tapahtumat ilmenevät laaditusta rahavirtalaskelmasta. Merkittävät liiketoiminnan rahavirran 

oikaisut johtuvat suunnitelman mukaisista poistoista.
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tuhat EUR 2009 2008

Yhden vuoden kuluessa 778 662

Vuotta pitemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 714 1 703

Yli viiden vuoden kuluttua 414 708

Yhteensä 2 906 3 073

tuhat EUR 2009 2008

Omasta puolesta annetut vakuudet

Toimitustakaukset 19 50

Yrityskiinnitykset 2 614 1 178

Pantatut osakkeet 1 590 0

Yhteensä 4 223 1 228

Konserni on vuokrannut pääosan käyttämistään autoista, kopiokoneista sekä matkapuhelimista. Vuokra-

sopimuksiin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten 

indeksi, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Helsingin toimitilojen osalta on esitetty tilojen 

määräaikaisvuokrakauden vuokravastuu. Kyseisiin tiloihin on siirrytty maaliskuussa 2006.

Vuoden 2009 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokrame-

noja 1.120 tuhatta euroa (1.115 tuhatta euroa vuonna 2008).

Emoyhtiöltä pantiksi annetut yrityskiinnitykset sekä pantatut osakkeet ovat pitkäaikaisten lainojen ja luot-

tolimiittien vakuutena.

26 Vakuudet ja vastuusitoumukset

25 Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
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Yritys Kotimaa Omistus-

osuus (%)

Osuus 

ääni-

vallasta (%)

Solteq Oyj

Solteq Finance Oy Suomi 100 % 100 %

Qetlos Oy Suomi 100 % 100 %

Solorus Holding Oy Suomi 100 % 100 %

   OOO Solteq Russia Venäjä 100 % 100 %

27 Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja johto-

ryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja läheisine perheenjäsenineen.

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:

Liiketoimintaa harjoittavat konserniyhtiöt on yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Qetlos Oy:tä ei ole yhdis-

telty konserniin, koska yhtiöllä ei ole toimintaa ja sen merkitys konsernin tulokseen ja taloudelliseen ase-

maan on epäolennainen. OOO Solteq Russia on yhdistelty 1.5.2008 alkaen.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

Vuokrajärjestelyt 2009 2008

tuhat EUr

Vuokrakulut

Yrityksen johtoon kuuluvat henkilöt 76 76
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Palkat ja palkkiot 2009 2008

tuhat EUr

Toimitusjohtaja Hannu Ahola 179 163

Hallituksen jäsenet:

Saadetdin Ali U., hallituksen puheenjohtaja 46 46

Aalto Seppo 12 12

Jokiniva Veli-Pekka 12 12

Heiniö Ari 12 12

Pietilä Markku 12 12

Sonninen Jukka 12 12

Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 5.188.589 osaketta vuoden 2009 lopussa (2008: 5.188.589 

osaketta).

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 3 kk. Erokorvauksena maksetaan 9 kk:n palkkaa vastaava korva-

us.

28 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole toteutunut raportointia edellyttäviä tapahtumia.

 

Johdon työsuhde-etuudet 2009 2008

tuhat EUr

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 226 1 298

1 226 1 298



     41      

29 Viiden vuoden lukusarjat

tilikausi 1.1.-31.12. 2009 2008 2007 2006 2005

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat

     

tunnusluvut (milj. EUR) IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Liikevaihto 28,6 30,4 27,9 23,2 21,6
Liikevaihdon kasvu -6,0 % 8,8 % 20,6 % 7,4 % -0,7 %
Liikevoitto/-tappio 1,5 1,5 1,3 -0,5 1,2
  % liikevaihdosta 5,1 % 4,8 % 4,7 % -2,2 % 5,7 %
Voitto/tappio ennen veroja 1,3 1,1 1,1 -0,5 1,5
  % liikevaihdosta 4,7 % 3,7 % 3,9 % -2,1 % 6,9 %
Oman pääoman tuotto, % 9,6 % 9,0 % 11,5 % 1,2 % 11,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,1 % 9,0 % 8,7 % -2,4 % 13,3 %
Omavaraisuusaste, % 47,2 % 43,6 % 44,1 % 47,7 % 75,2 %
Bruttoinvestoinnit taseen pysyviin vastaaviin 0,7 0,9 1,8 7,7 1,3
  % liikevaihdosta 2,3 % 3,0 % 6,6 % 33,1 % 5,8 %

Tutkimus- ja kehittämismenot 1,6 0,6 0,1 0,5 1,1
  % liikevaihdosta 5,7 % 1,9 % 0,5 % 1,3 % 5,2 %
Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) 66,7 % 58,5 % 69,0 % 15,8 % -8,0 %
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 240 266 252 240 193

tilikausi 1.1.-31.12. 2009 2008 2007 2006 2005

Konsernin osakekohtaiset tunnusluvut IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Osakekohtainen tulos, EUR 0,08 0,07 0,09 0,01 0,11
Emoyrityksen omist. kuuluva oma pääoma, EUR 0,84 0,80 0,81 0,81 1,00
Osakekohtainen osinko, EUR 0,06 0,04 0,06 0,00 0,00
Osinko tuloksesta, % 76,5 % 55,4 % 64,7 % 0,0 % 0,0 %
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,5 % 3,5 % 3,4 % 0,0 % 0,0 %
Hinta/voitto -suhde (P/E-luku) 17,0 16,1 18,9 122,2 17,8
Osakkeen ylin kurssi, EUR 1,39 1,77 1,86 2,24 2,17
Osakkeen alin kurssi, EUR 1,02 1,16 1,28 1,28 1,58
Tilikauden keskikurssi, EUR 1,25 1,44 1,59 1,79 1,90
Osakekannan markkina-arvo, 1000 EUR 16 157 14 092 20 632 15 890 21 820
Osakkeiden vaihto, 1000 kpl 532 1 017 2 694 3 930 3 519
Osakkeiden vaihto, % 4,5 % 8,5 % 22,4 % 34,4 % 32,8 %
Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän
painotettu keskiarvo tilikauden aikana, 1000 kpl 11 925 12 013 12 052 11 420 10 733

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 
tilikauden lopussa, 1000 kpl 11 890 11 960 12 065 12 038 10 802

Osakkeiden lukumääriä laskettaessa yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty osakkeiden määrästä.

Yhtiön hallitus on esittänyt vuonna 2010 yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,06 eu-

roa osakkeelta.
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tunnuslukujen 

laskentaperiaatteet

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)

Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma   x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste:

korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit   x 100
oma pääoma

Laimennettu osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus

osakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma

osakkeiden kappalemäärä

Osakekohtainen osinko:
tilikauden osinko

osingonjakohetken osakemäärä

Osinko tuloksesta prosentteina:
osakekohtainen osinko   x 100

osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina:
osakekohtainen osinko   x 100

pörssikurssi vuoden lopussa   

Hinta-voitto -suhde (P/E-luku):

pörssikurssi vuoden lopussa

osakekohtainen tulos
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OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 

31.12.2009

Omistajien määrä   Osakkeita ja ääniä % kpl

Yritykset 92 19,8 % 2 404 260

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7 0,7 % 83 586

Julkisyhteisöt 1 0,1 % 11 300

Kotitaloudet 1 874 79,4 % 9 639 922

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 5 0,0 % 3 971

Ulkomaat 6 0,0 % 5 390

Kaikki yhteensä 1 985 100,0 % 12 148 429

joista hallintarekisteröityjä 4 0,7 % 84 826

OMISTUSJAKAUMA 

SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2009

Osakkeiden määrä Omistajien määrä   Osakkeita ja ääniä % kpl

1 - 100 348 0,2 % 27 910

101 - 1 000 1 103 4,4 % 536 461

1 001 - 10 000 456 11,6 % 1 410 455

10 001 - 100 000 67 15,0 % 1 826 562

100 001 - 1 000 000 8 15,1 % 1 829 356

1 000 000 - 3 53,7 % 6 517 685

Yhteensä 1 985 100,0 % 12 148 429

joista hallintarekisteröityjä 4 0,7 % 84 826

30 Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeen-
omistajista
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2009

  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 1 374 096 11,3 %

4.  TP-Yhtiöt Oy 513 380 4,2 %

5.  Roininen Matti 345 000 2,8 %

6.  Solteq Oyj 258 436 2,1%

7.  Hakamäki Jorma 228 430 1,9 %

8.  Saadetdin Katiye 156 600 1,3 %

9.  Kiiveri Jouko 118 280 1,0 %

10. Halmet Jarmo 106 000 0,9 %

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 8 243 811 67,9 %

Hallintarekisteröidyt yhteensä 84 826 0,7 %

Muut 3 819 792 31,4 %

Yhteensä 12 148 429 100,0 %
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Emoyhtiön tilinpäätös 2009
emoyhtiön tuloslaskelma

emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008

Liikevaihto 28 574 487,58 30 163 455,28

Liiketoiminnan muut tuotot 93 526,31 43 995,16
Materiaalit ja palvelut -7 578 472,84 -7 689 233,15
Henkilöstökulut -15 302 016,13 -15 934 754,16
Poistot ja arvonalentumiset -1 545 087,90 -1 534 151,01
Liiketoiminnan muut kulut -3 860 872,29 -4 825 826,41

Liiketulos 381 564,73 223 485,71

Rahoitustuotot ja -kulut -122 442,99 -317 123,91

Voitto/tappio ennen tilinpäätös- 
siirtoja ja veroja 259 121,74 -93 638,20

Tuloverot -304 577,97 -147 899,81

Tilikauden tulos -45 456,23 -241 538,01
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emoyhtiön tase
 

vastaavaa 31.12.2009 31.12.2008

PYSYVÄT VaSTaaVaT

Aineettomat hyödykkeet 9 982 163,24 10 775 104,51
Aineelliset hyödykkeet 135 928,83 198 308,70
Sijoitukset
    Osuudet saman konsernin yrityksissä 109 725,86 9 725,86
    Muut sijoitukset 2 136 127,03 2 136 127,03

PYSYVÄT VaSTaaVaT YHTEEnSÄ 12 363 944,96 13 119 266,10

VaIHTUVaT VaSTaaVaT

Lyhytaikaiset saamiset 7 506 033,09 8 241 920,68
Rahat ja pankkisaamiset 250 113,88 690 966,22

VaIHTUVaT VaSTaaVaT YHTEEnSÄ 7 756 146,97 8 932 886,90

VaSTaaVaa YHTEEnSÄ 20 120 091,93 22 052 153,00

Vastattavaa 31.12.2009 31.12.2008

OMa PÄÄOMa

Osakepääoma 1 009 154,17 1 009 154,17
Ylikurssirahasto 74 490,83 74 490,83
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 213 547,90 7 213 547,90
Edellisten tilikausien voitto /-tappio 1 276 594,89 2 075 650,45
Tilikauden voitto /-tappio -45 456,23 -241 538,01

OMa PÄÄOMa YHTEEnSÄ 9 528 331,56 10 131 305,34

VIEraS PÄÄOMa

Pitkäaikainen vieras pääoma 4 166 668,00 3 500 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma 6 425 092,37 8 420 847,66

VIEraS PÄÄOMa YHTEEnSÄ 10 591 760,37 11 920 847,66

VaSTaaVaa YHTEEnSÄ 20 120 091,93 22 052 153,00
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Emoyhtiön rahoituslaskelma

Emoyhtiön rahoituslaskelma 2 009 2 008

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Liiketulos 381 565 223 486

Oikaisut liikevoittoon 1 545 088 1 534 151
Käyttöpääoman muutos -1 582 601 1 352 844
Maksetut korot ja maksut -151 802 -333 295
Saadut korot 28 075 16 171
Maksetut/saadut verot 0 125 741
LIIKETOIMInnan raHaVIrTa 220 325 2 919 097

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Tytäryritysten hankinta 0 -19 038
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -691 051 -675 347
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 23 671
Saadut osingot investoinneista 1 284 2 756
InVESTOInTIEn raHaVIrTa -689 767 -667 958

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot 2 000 000 5 000 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 000 000 -500 000
Lyhytaikaikaisten lainojen takaisinmaksut -413 892 -5 236 213
Omien osakkeiden hankinta -81 918 -255 055
Osingonjako -475 600 -728 366
raHOITUKSEn raHaVIrTa 28 590 -1 719 633

raHaVarOJEn MUUTOS -440 852 531 506

Rahavarat 1.1. 690 966 159 461
Rahavarat 31.12. 250 114 690 966
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Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Yhtiö kuuluu Solteq Oyj-konserniin.      

Solteq Oyj-konsernin emoyhtiö on Solteq Oyj, kotipaikka Tampere.     

 

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet      
TILInPÄÄTÖKSEn  VaLUUTTa    

Tilinpäätöksen valuutta on euro.    

SUUnnITELMan MUKaISTEn POISTOJEn PErUSTEET    

Koneet ja kalusto   3-5 vuotta   

Ohjelmistot   3-5 vuotta   

Liikearvo    10 vuotta   

Muut aineettomat hyödykkeet  3-10 vuotta   

Kehittämismenot   5-10 vuotta   

TUTKIMUS Ja TUOTEKEHITYS    

Tutkimusmenot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Uusien tai kehittyneempien tuotteiden suunnittelus-

ta johtuvat kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on 

teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista 

taloudellista hyötyä. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin. Hyödyk-

keistä kirjataan poistot siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytet-

täväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoitujen kehittämismenojen taloudellinen vai-

kutusaika on 10 vuotta, jonka kuluessa aktivoidut hyödykkeet kirjataan tasapoistoin kuluksi.   

   

ELÄKKEET    

Eläkevelvoitteet luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Solteq Oyj:ssä on vain mak-

supohjaisia eläkejärjestelyjä. Suomalaisen eläkejärjestelmän mukaiset ja muut maksupohjaisesta eläkejär-

jestelystä suoritettavat maksut kirjataan kuluksi sen tilikauden aikana, johon maksut kohdistuvat.  

 

TULOUTUSPErIaaTTEET    

Tuotot hyödykkeiden myynnistä kirjataan, kun hyödykkeiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja 

edut ovat siirtyneet ostajalle. 

Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Tuotot kirjataan siihen määrään saakka, 

mikä on palvelujen suorittamisen lopputuloksena luotettavasti määriteltävissä. Pitkäaikaishankkeen tulot 

ja menot kirjataan tuotoiksi ja kuluiksi valmistumisasteen perusteella. Valmistumisaste määritellään ku-

hunkin hankkeeseen liittyen tarkasteluhetkeen mennessä suoritetuista töistä johtuvien menojen osuute-

na hankkeen arvioiduista kokonaismenoista. Kun on todennäköistä, että hankkeen valmiiksi saattamiseen 

tarvittavat kokonaismenot ylittävät hankkeesta saatavat kokonaistulot, odotettavissa oleva tappio kirja-
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taan kuluksi välittömästi. Kun pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei voida arvioida luotettavasti, hankkees-

ta johtuvat menot kirjataan kuluksi samalla kaudella, jolla ne ovat syntyneet ja hankkeesta saatavia tuot-

toja kirjataan vain siihen määrään asti, kuin toteutuneita menoja vastaava rahamäärä on saatavissa. Hank-

keesta johtuva tappio kirjataan kuluksi.    

Tuloslaskelman liitetiedot

2009 2008

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana 4 526 439,02 5 839 039,45
Ulkopuoliset palvelut 3 052 033,82 1 850 193,70
Materiaalit ja palvelut yhteensä 7 578 472,84 7 689 233,15

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

Kauppa 121 132
Teollisuus ja palvelut 94 109
Yhteiset palvelut 25 25
Yhteensä 240 266

Henkilöstön määrä 31.12. 235 268

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 12 478 764,07 12 884 776,50
Eläkekulut 2 181 407,69 2 122 426,71
Muut henkilösivukulut 641 844,37 927 550,95
Yhteensä 15 302 016,13 15 934 754,16

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset

Koneet ja kalusto 95 461,15 125 345,20
Aineettomat oikeudet 1 449 626,75 1 408 805,81
Yhteensä 1 545 087,90 1 534 151,01

rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot muilta 1 284,00 2 756,40
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 28 074,92 13 414,73
Korkokulut ja muut rahoituskulut muille -151 801,91 -333 295,04
rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -122 442,99 -317 123,91
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Taseen liitetiedot

pysyvät vastaavat 2009 2008

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot

Hankintameno 1.1. 2 151 430,94 1 609 141,79

Hankinnat tilikaudella 463 073,00 542 289,15
Hankintameno 31.12. 2 614 503,94 2 151 430,94

Kertyneet poistot 1.1. 350 167,04 232 472,47
Tilikauden poisto 120 052,97 117 694,57
Kertyneet poistot 31.12. 470 220,01 350 167,04

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 144 283,93 1 801 263,90

aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 1 781 748,43 1 742 850,11
Hankinnat tilikaudella 110 581,85 15 096,41
Tytäryhtiösulautuminen 0,00 23 801,91
Hankintameno 31.12. 1 892 330,28 1 781 748,43

Kertyneet poistot 1.1. 1 706 692,61 1 645 124,21
Tilikauden poisto 62 212,13 61 568,40
Kertyneet poistot 31.12. 1 768 904,74 1 706 692,61

Kirjanpitoarvo 31.12. 123 425,54 75 055,82

Liikearvo

Hankintameno 1.1. 3 073 003,38 3 073 003,38
Hankintameno 31.12. 3 073 003,38 3 073 003,38

Kertyneet poistot 1.1. 1 537 609,72 1 127 603,38
Tilikauden poisto 410 006,34 410 006,34
Kertyneet poistot 31.12. 1 947 616,06 1 537 609,72

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 125 387,32 1 535 393,66
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Taseen liitetiedot

2009 2008

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno 1.1. 8 420 920,25 4 095 992,18
Tytäryhtiösulautuminen 0,00 4 297 431,03
Hankinnat tilikaudella 83 030,63 27 497,04
Hankintameno 31.12. 8 503 950,88 8 420 920,25

Kertyneet poistot 1.1. 1 057 529,12 237 992,62
Tilikauden poisto 857 355,31 819 536,50
Kertyneet poistot 31.12. 1 914 884,43 1 057 529,12

Kirjanpitoarvo 31.12. 6 589 066,45 7 363 391,13

aineettomat hyodykkeet yhteensä 

kirjanpitoarvo 31.12. 9 982 163,24 10 775 104,51

aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 691 401,00 585 202,14
Hankinnat tilikaudella 33 081,28 90 464,69
Tytäryhtiösulautuminen 0,00 15 734,17
Hankintameno 31.12. 724 482,28 691 401,00

Kertyneet poistot 1.1. 493 092,29 367 747,10
Tilikauden poisto 95 461,15 125 345,19
Kertyneet poistot 31.12. 588 553,44 493 092,29

aineelliset hyödykkeet yhteensä kirjanpitoarvo 31.12. 135 928,84 198 308,71
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Taseen liitetiedot

sijoitukset

Konserniyritykset Yhtiön omistusosuus-%

Solteq Finance Oy, Savonlinna 100 %
Solorus Holding Oy, Tampere 100 %
   OOO Solteq Russia, Pietari, Venäjä
   (Emoyhtiö: Solorus Holding Oy, omistus 100 %)

Konserniin kuuluvaa Qetlos Oy:tä ei ole yhdistelty  

konsernitaseeseen. Yhtiö ei ole harjoittanut liiketoimintaa 

eikä sen poisjättämisellä ole olennaista merkitystä Solteq-

konsernin tulokseen eikä vapaaseen pääomaan.

Muut sijoitukset Kpl Kirjanpitoarvo

Kiinteistö Oy Villakarstaaja 888 769 924,80
Kiinteistö Oy Nukanleikkaaja 844 708 878,54
Vierumäen Kuntokylä Oy, K-sarja 2 640 261 620,00
Asunto Oy Ylläsnäkyy 150 144 983,88
Klingendahlin Pysäköinti Oy 105 111 190,68
Qetlos Oy 150 57 189,30
Kiinteistö Oy Levihovi 40 538,40
Muut osakkeet 41 801,43
Yhteensä 2 136 127,03
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Taseen liitetiedot

Vaihtuvat vastaavat 2009 2008

Saamiset

Myyntisaamiset 4 344 531,16 5 235 278,67
Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä
  Muut saamiset 150 466,66 115 490,48
Yhteensä 150 466,66 115 490,48

Muut saamiset 56 544,03 58 644,74
Siirtosaamiset 2 954 491,24 2 832 506,79
Yhteensä 3 011 035,27 2 891 151,53

Saamiset yhteensä 7 506 033,09 8 241 920,68

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma 1 009 154,17 1 009 154,17
Ylikurssirahasto 74 490,83 74 490,83
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 213 547,90 7 213 547,90
Edellisten tilikausien voitto /-tappio 1 276 594,89 2 075 650,45
Tilikauden tulos -45 456,23 -241 538,01
Oma pääoma yhteensä 9 528 331,56 10 131 305,34

Voitonjakokelpoiset varat
Edellisten tilikausien tulos 1 834 112,44 3 059 071,06
Osingonjako -475 599,72 -728 365,74
Omien osakkeiden hankinta -81 917,83 -255 054,87
Tilikauden tulos -45 456,23 -241 538,01
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 213 547,90 7 213 547,90
Yhteensä 8 444 686,56 9 047 660,34

Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 4 166 668,00 3 500 000,00

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 2 246 471,14 2 327 032,06
Sisäiset velat 14 333,59 14 333,59
Ostovelat 830 239,09 2 264 047,04
Muut velat 923 775,84 1 245 331,33
Siirtovelat 2 410 272,71 2 570 103,64
Yhteensä 6 425 092,37 8 420 847,66

Siirtovelkojen olennaiset erät
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät liittyvät  
liiketoimintaan liittyviin tavanomaisiin jaksotuksiin.
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taseen liitetiedot

Kirjanpitokirjat

Kirjanpitokirjat Säilytystapa

Päivä- ja pääkirja Paperille tulostetut atk-listat

Tasekirja ja tilinpäätösaineisto Paperille tulostettu ja sidottu kirja

Tositelajit

Ostoreskontratositteet Paperitositteina ja CD:nä

Myyntireskontratositteet Paperitositteina ja CD:nä

Palkkatositteet Paperitositteina

Muistiotositteet Paperitositteina

muut liitetiedot 2009 2008

Taseeseen sisältymättömät vastuut ja vakuudet

Leasingsopimuksista maksettavat määrät

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 595 363,35 513 119,61

Myöhemmin maksettavat 454 117,91 510 029,28
Yhteensä 1 049 481,26 1 023 148,89

Leasingsopimukset ovat kestoajaltaan eripituisia  

sopimuksia eivätkä sisällä erityisiä lunastusehtoja.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Yrityskiinnitykset 2 613 700,00 1 178 000,00

Velat, joista on annettu vakuus 8 500 000,00 3 505 000,00

Vakuudet
Yrityskiinnitykset 2 613 700,00 1 178 000,00
Talletukset toimitustakauksille 18 570,85 48 304,05
Pantatut osakkeet 1 589 994,12 0,00
Vakuudet yhteensä 4 222 264,97 1 226 304,05

Yhtiön toimitilojen vuokravastuut ovat tilanteessa 

31.12.2009 yhteensä 2.210.617 euroa.
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Hallitus esittää, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön 

maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu osingon jakaminen vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön mak-

sukykyä.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset
Tampereella 26. tammikuuta 2010

Ali U. Saadetdin    Seppo Aalto

Hallituksen puheenjohtaja   Hallituksen jäsen

Veli-Pekka Jokiniva    Ari Heiniö

Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

Markku Pietilä    Jukka Sonninen

Hallituksen jäsen    Hallituksen jäsen

Hannu Ahola

Toimitusjohtaja

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampereella 26. päivänä helmikuuta 2010

KPMG Oy Ab

Frans Kärki 

KHT

Voitonjakoehdotus ja allekirjoitukset
Emoyhtiö Solteq Oyj:n vapaa oma pääoma 31.12.2009 on:

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7.213.547,90 euroa

Edellisten tilikausien voitto 1.276.594,89 euroa

Tilikauden tappio    -45.456,23 euroa

Yhteensä 8.444.686,56 euroa

Tästä jakokelpoisia varoja on 8.444.686,56 euroa.
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Tilintarkastuskertomus

Solteq Oyj:n yhtiökokoukselle
Olemme tarkastaneet Solteq Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 

1.1.2009 - 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman 

pääoman muutoksista ja liitetiedot sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että konsernitilin-

päätös antaa oikeat ja riittävät tiedot EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) 

mukaisesti ja että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien ti-

linpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa 

kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on 

lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen 

perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkas-

tustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamis-

ta siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia 

virheellisyyksiä ja että emoyhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen 

oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätök-

sessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suun-

niteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilin-

päätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mu-

kaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme 

varten.

Lausunto konsernitilinpäätöksestä

Lausuntonamme esitämme, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilin-

päätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toimin-

nan tuloksesta ja rahavirroista.
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Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä 

emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristirii-

dattomia.

Tampere 26. helmikuuta 2010

KPMG Oy Ab

Frans Kärki 

KHT
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Eteläpuisto 2 C

33200 Tampere 

Atomitie 2 B

00370 Helsinki 

Vesijärvenkatu 21

15140 Lahti

Raatihuoneenkatu 2

13100 Hämeenlinna

Puhelinvaihde 020 14444

Www.Solteq.Com
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