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SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009

- Liikevaihto laski 6,0 % ja oli 28,6 miljoonaa euroa (30,4 miljoonaa
euroa)
- Liiketulos oli 1.464 tuhatta euroa (1.460 tuhatta euroa) eli vuoden
2008 tasolla
- Liiketulosta rasittavat 440 tuhannen euron irtisanomiskustannukset
- Liiketulos parani neljännellä vuosineljänneksellä ja oli 786 tuhatta
euroa (657 tuhatta euroa)
- Vuonna 2010 liikevaihdon uskotaan olevan vuoden 2009 tasolla, mutta
liiketuloksen ennakoidaan paranevan ja olevan 6-8 prosenttia
liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,07 euroa)
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona
jaetaan 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden
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Toimitusjohtaja Hannu Ahola:

”Vuoden 2009 epävarman ensimmäisen puoliskon jälkeen parantui Solteqin
kannattavuus jälkimmäisellä vuosipuoliskolla merkittävästi. Kolmannen
kvartaalin liiketulosprosenttimme oli 8,1 ja neljännen 9,6, mitä
voidaan pitää toimialallamme hyvänä tasona.
Varsinaisen operatiivisen liiketoiminnan lisäksi olemme tehneet vuoden
2009 aikana useita merkittäviä kehittämistoimenpiteitä, joilla voimme
varmistaa suotuisaa kannattavuuskehitystämme myös tulevina vuosina. YTneuvotteluilla sopeutettiin henkilöstörakennettamme ja
toimipisteverkostoamme toimintaamme vastaavaksi. Uuden
toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla parannettiin ohjaus- ja
seurantamahdollisuuksia. Loppuvuodesta uusimme myös täysin
organisaatiorakenteemme vastaamaan strategisia vahvuusalueitamme.
Vuonna 2010 ei tarpeita näin laajoille uudistuksille ole näköpiirissä,
vaan voimme täysin keskittyä asiakkaidemme palvelemiseen ja
kannattavaan liiketoimintaan oletettavasti myös suhdanteiden kannalta
myönteisemmässä ympäristössä.”
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppani, jonka
ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratkaisut. Solteq
yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyritysten tuotteita
yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden 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 liiketoimintasegmentin kautta ja
tässä tiedotteessa luvut raportoidaan tämän jaottelun mukaisesti.
Kaupan segmenttiin kuuluvat Kaupan ja Autokaupan yksiköt. Teollisuus ja
palvelut -segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja Tiedonhallintayksiköt.
Sovelluspalvelut on yrityksen sisäinen palveluyksikkö. OOO Solteq
Russia toimii itsenäisenä tytäryhtiönään, joka palvelee Venäjällä
toimivaa asiakaskuntaa emoyhtiön organisaation tuella ja sen luvut
raportoidaan loppuasiakkaan toimialan mukaisessa
liiketoimintasegmentissä.
Solteq ilmoitti 16.9.2009, että yhtiön organisaatiorakenne muutetaan
vastaamaan yhtiön strategisia vahvuusalueita ERP (toiminnanohjaus), EAM
(käyttöomaisuuden hallinta), DATA (tiedonhallinta ja integraatio) ja
STORE (myymäläratkaisut ja -teknologia).. Uusi organisaatiorakenne luo
edellytyksiä yhtiön tehokkuuden parantamiselle ja edesauttaa yhtiön
tuotetarjonnan myymistä uusille alueille. Organisaatiomuutos on astunut
voimaan 1.1.2010. Toiminnan tulokset raportoidaan uuden
organisaatiorakenteen mukaisesti vuoden 2010 ensimmäisestä
neljänneksestä alkaen.
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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 vuonna 5,1
(4,8). Parantunut kannattavuus erityisesti vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla johtuu pääsääntöisesti tehostamistoimenpiteistä, 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. Kannattavuuden
parantumiselle luovat edellytyksiä vuonna 2009 toteutetut muutokset.
Vuoden alussa yhtiössä käytiin yt-neuvottelut ja yhtiön toimipisteitä
vähennettiin. Lisäksi yhtiö otti käyttöön kesällä uuden
toiminnanohjausjärjestelmän, joka parantaa yhtiön kykyä seurata ja
kehittää toimintaansa.
KAUPPA
Toimintaympäristö - Kauppa
Kaupan yksikön toimintaympäristössä oli edelleen havaittavissa
varovaisuutta päätöksenteossa. Asiakkaiden kiinnostus toimintaa
optimoivia ja tehokkuutta parantavia ratkaisuja kohtaan on säilynyt
kuitenkin vakaana. Yritysten johto osallistuu tietojärjestelmien
kehittämishankkeisiin aktiivisesti, sillä niillä pyritään tiukempina
taloudellisina aikoina saavuttamaan kustannussäästöjä ja tehokkuutta.
Aktiivisimpia toimijoita kaupan asiakaskunnasta olivat keskisuuret
yritykset, jotka jatkoivat investointejaan. Varsinkin tukkukaupat sekä
keskisuuret ja pienet ketjut investoivat edelleen järjestelmällisesti
toimintansa kehittämiseen.
Erityisesti erikoistavarakaupan myymäläjärjestelmien sekä
logistiikkaketjun optimointiin liittyvien varasto- ja
toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli aktiivista.
Myymäläjärjestelmäinvestointien ajureita ovat tehokkuuden parantaminen,
vanhentuvat järjestelmät, PCI-standardien käyttöönotto sekä muutokset
arvonlisäverotuksessa.
Toimintaympäristö - Autokauppa
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Autokaupan tietojärjestelmien markkinoilla ei katsauskaudella ollut
merkkejä kysynnän piristymisestä. Heikko kysyntätilanne on seurausta
autokaupan suhdannekuopasta. Tammi-joulukuussa rekisteröitiin yhteensä
noin 90 000 uutta autoa, eli 35 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2008
vastaavana aikana. Solteq ennakoi, että mittavia
tietojärjestelmäuudistuksia ryhdytään toteuttamaan vasta sitten, kun
kuluttajien luottamus paranee ja uusien autojen kauppa elpyy selvästi
nykyisestä tasosta.
Liiketoiminnan kehitys – Kauppa
Solteqin Kaupan yksikön liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
odotusten mukaisesti. Katsauskaudella Solteq on edelleen panostanut
toimintansa ja palveluntuotantonsa laadun sekä sertifioidun osaamisen
kehittämiseen, mikä on vaikuttanut positiivisesti kysyntään ja
kannattavuuteen. Etua markkinoilla tuovat myös kotimaisuus yhdistettynä
globaaleihin tuotteisiin.
Katsauskaudella kysynnän painopiste oli keskisuurten tukkujen ja
ketjujen toiminnanohjausjärjestelmissä. Myös kiinnostus
optimointiratkaisuja kohtaan säilyi alkuvuoden tapaan vilkkaana.
Yksittäisistä projekteista merkittäviä olivat muun muassa Tuko
Logisticsin järjestelmäuudistus, joka jatkui suunnitellusti.
Toiminnanohjausjärjestelmissä uusia asiakkaita oli muun muassa Pentik,
jonka kanssa käynnistyi Microsoft Dynamics NAV -pohjainen erp-projekti.
Liiketoiminnan kehitys – Autokauppa
Autokauppiaiden liiketoiminnan supistuminen näkyi suoraan Solteqin
Autokaupan yksikön palvelujen kysynnässä. Autokaupan yksikön
liikevaihto ja tulos olivat katsauskaudella heikommalla tasolla kuin
vuoden 2008 vastaavana ajankohtana. Palvelujen kysyntä painottui
asiakkaiden olemassa olevien järjestelmien kehitykseen ja
jälkimarkkinointia tukeviin ratkaisuihin.
Hiljaisempana aikana Solteq on panostanut oman tuotevalikoimansa
kehitykseen, jotta se on entistä kilpailukykyisempi investointien
käynnistyessä uudelleen.

TEOLLISUUS
Toimintaympäristö - Teollisuus
Solteqin Teollisuus-yksikön toimintaympäristöä leimasi vuoden 2009
viimeisellä neljänneksellä varovaisuus. Sekä keskisuuret että
erityisesti suuret yritykset harkitsivat investointejaan erittäin
huolellisesti ja uusia investointipäätöksiä tehtiin vähän. Solteq pitää
mahdollisena, että pohjat varovaisuudessa on saavutettu.
Tiukassa kustannuspaineessa kasvava joukko asiakkaita on hakemassa
toimintaansa lisää tehokkuutta erilaisten IT-ratkaisujen avulla.
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Pisimmällä uusissa investointipäätöksissä ovat yritykset, joilla ei ole
takana mittavia lomautuksia tai irtisanomisia. Katsauskaudella
Teollisuus-yksikön asiakkaat hakivat toimintaansa lisätehoja
erityisesti kunnossapidon tietojärjestelmillä, joiden kysyntä säilyi
verrattain hyvänä.
Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä jatkui katsauskaudella edelleen
vaimeana. Asiakkaiden kiinnostus kohdistui erityisesti tehokkuutta
parantaviin täsmäratkaisuihin ja olemassa olevien järjestelmien
tehokkaampaan hyödyntämiseen.
Toimintaympäristö - Tiedonhallinta
Solteqin Tiedonhallinnan liiketoimintayksikkö tarjoaa asiakkaille
perustietojen harmonisointia ja hallintaa. Harmonisoinnin tavoitteena
on tietojärjestelmiin tallennetun datan laadun parantaminen.
Perustietojen hallinnalla asiakas mahdollistaa tiedolla johtamisen
integroiduissa järjestelmissä.
Solteqin asiakaskunnassa kiinnostus tiedonhallinnan ratkaisuja kohtaan
oli selvästi aktiivisempaa kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kun
kolmannella neljänneksellä vähitellen yritysten omat näkymät alkoivat
parantua ja investointihalukkuus lisääntyä, on tiedonhallinnan
projekteja ryhdytty käynnistämään uudelleen. Projekteilla haetaan
ratkaisuja tarkasti määriteltyihin yksilöllisiin tarpeisiin ja otetaan
käyttöön parhaita käytäntöjä.
Tiedonhallinnan yksikön asiakkaat muodostuvat pääosin
teollisuusyrityksistä. Solteq ennakoi, että jatkossa julkishallinnon
asiakkaat ovat kasvava asiakasryhmä. Solteq uskoo yritysten ja
julkisorganisaatioiden jatkavan investointejaan tiedonhallintaan, sillä
harmonisoinnilla saavutetaan selkeitä säästöjä lyhyellä
takaisinmaksuajalla.
Liiketoiminnan kehitys – Teollisuus
Asiakkaiden varovaisuus näkyi katsauskaudella
toiminnanohjausjärjestelmien myynnissä, jossa ei saavutettu
budjetoituja tavoitteita. Kunnossapidon tietojärjestelmien kysyntä sen
sijaan säilyi markkinatilanteeseen nähden hyvällä tasolla.
Yksittäisistä toiminnanohjausprojekteista katsauskauden merkittävin oli
Helsingin yliopiston SAP-uudistus, joka eteni suunnitellusti. Lisäksi
Componenta Oyj:n kanssa käynnistettiin jatkoprojekti, jossa SAPjärjestelmä otetaan käyttöön konsernin kolmella paikkakunnalla
Suomessa.
Kunnossapidon tietojärjestelmien toimituksia tehtiin Kokkola Powerille,
Finnsementille, Marioffille ja Jack-Steelille. Katsauskauden
merkittävin uusi kunnossapidon tietojärjestelmäprojekti oli UPM-Kymmene
Oyj:n kanssa käynnistetty toimitusprojekti Kaukaan sahalle
Lappeenrantaan. Kunnossapidon tietojärjestelmien uusasiakashankinnassa
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näkyivät myös kasvaneet myyntipanostukset, jotka ovat kasvattaneet
kauppojen kokonaismäärä.
Tuotekehityksessä Solteq saavutti tärkeän etapin lokakuussa, kun yhtiö
julkisti globaalille Microsoft-alustalle kehitetyn Solax-ohjelmiston.
Solaxia käytetään käyttöomaisuuden, materiaalien, töiden ja
huoltosopimusten hallintaan ja se on suunniteltu erityisesti energiaja tuotantolaitosten, prosessi- ja konepajateollisuuden sekä
kunnossapidon palveluyritysten tarpeisiin. Ohjelmiston vastaanotto on
ollut asiakaskunnassa hyvin myönteinen ja sen ensimmäiset pilotoinnit
ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti.
Liiketoiminnan kehitys – Tiedonhallinta
Tiedonhallinnan yksikkö saavutti vuoden viimeisellä neljänneksellä
taloudelliset tavoitteensa. Alkuvuoden heikommasta kehityksestä johtuen
koko vuodelle asetettuja tavoitteita ei saavutettu.
Katsauskaudella käynnistyi iso harmonisointiprojekti, joka jatkuu
vuoden 2010 kevääseen. Lisäksi yksikkö sopi uudesta ulkoistetusta
perustietojen ylläpidon palvelusopimuksesta.
Tuote- ja palvelukehitystä varten Solteq toteutti vertailevan
kartoituksen yhteistyössä kymmenen yrityksen ja julkishallinnon
toimijan kanssa. Tavoitteena oli löytää perustiedon hallinnan parhaat
toimintatavat ja selvittää tulevaisuuden kehityskohteita.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto laski 6,0% edellisvuoteen verrattuna ja oli 28.550 tuhatta
euroa (edellinen tilikausi 30.383 tuhatta euroa).
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista.
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle viisi
prosenttiyksikköä.
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 rasittivat 440 tuhannen euron irtisanomiskustannukset.
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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 strategiana on toimia
yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wincor-Nixdorfin ja
Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja
jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja
asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.
Tilikauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti aktivoitu
tuotekehityskuluja yhteensä 424 tuhatta euroa (587 tuhatta euroa).
Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi
esitetty vuosikuluina. Aktivoidut kustannukset kohdistuvat yhteen
tuotekehityshankkeeseen. Suunnitelman mukaiset poistot aloitetaan
hankkeen kaupallisen käyttöönoton myötä.

HENKILÖSTÖ
Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 235 vakinaisessa
työsuhteessa olevaa henkilöä (268 henkilöä). Henkilöstön 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
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2008 jälkeen.
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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 nimellisarvoton.
Tilikauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa olevien omien osakkeiden
määrä oli 258.436 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 2,13
prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen
osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 21.468 euroa.
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 tilikauden
lopussa oli 16,2 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa).
Omistus
Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1.985 osakkeenomistajaa
(2.003 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta 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 jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,04
euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä oli 1.4.2009 ja osinko
maksettiin 8.4.2009.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa 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 kannustejärjestelmää tai muutoin
edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ne tulee
hankkia julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
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HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
Yhtiön hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Ali Saadetdin,
Jukka Sonninen ja Markku Pietilä. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus
valitsi puheenjohtajakseen 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 sopimusja toimituskokonaisuuksia.
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja
epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja
johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä
tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2010 osalta Solteq uskoo liikevaihdon olevan vuoden 2009
tasolla. Liiketuloksen uskotaan sen sijaan paranevan 6-8 prosenttiin
liikevaihdosta.

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).

Taloudellinen raportointi
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34-standardin
vaatimuksia. Konserni on soveltanut 1.1.2009 alkaen seuraavia uusia ja
uudistettuja standardeja: IFRS 8 Toimintasegmentit ja IAS 1
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Tilinpäätöksen esittäminen. IFRS 8- muutos vaikuttaa liitetietojen
segmentti-informaatioon ja IAS 1- muutos vaikuttaa tuloslaskelman
esitysmuotoon. Muilta osin tilinpäätöstiedotteen laadinnassa on
sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008.
Tulosta raportoidaan kahden toimintasegmentin kautta. Kaupan
segmenttiin kuuluvat Kaupan ja Autokaupan yksiköt. Teollisuus ja
palvelut -segmenttiin kuuluvat Teollisuus- ja Tiedonhallintayksiköt.
Sovelluspalvelut-yksikkö muodostaa osan kumpaakin toimintasegmenttiä.
Segmentit on määritelty asiakasryhmien toiminnan mukaisesti. Konsernin
keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja
laitemyynti. IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin
raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä
segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin, jossa on
noudatettu samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin ulkoisessa
raportoinnissa.
Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat
johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä.
Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista
taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa
ja säännöksissä.
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu.
TALOUDELLINEN INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.10.31.12.2009

1.10.31.12.2008

1.1.31.12.2009

1.1.31.12.2008

8 226

8 653

28 550

30 383

14

3

94

44

Materiaalit
ja palvelut

-1 937

-2 320

-7 524

-7 744

Henkilöstökulut

-4 261

-4 211

-14 868

-15 583

-183

-178

-710

-718

-1 073

-1 290

-4 078

-4 922

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan
muut tuotot

Poistot
Liiketoiminnan
muut kulut
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LIIKETULOS

786

657

1 464

1 460

Rahoitustuotot
ja -kulut

-39

-83

-135

-324

VOITTO ENNEN
VEROJA

747

573

1 329

1 136

-213

-99

-394

-269

534

474

935

867

-9

0

-9

0

-7

0

-7

0

527

474

928

867

Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille
534

474

935

867

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen
omistajille
527
474

928

867

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Rahavirran
suojaukset
Tilikauden laajan tuloksen
erät
verojen jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS
YHTEENSÄ

Tulos/osake,
e(laimentamaton)
Tulos/osake,
e(laimennettu)

0,04

0,04

0,08

0,07

0,04

0,04

0,08

0,07

Tilikauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.
KONSERNITASE (TEUR)

31.12.2009

31.12.2008

2 755

2 417

VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat
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oikeudet
8 286

8 286

2 645

2 707

93

93

Laskennalliset
verosaamiset

0

268

Pitkäaikaiset
varat yhteensä

13 779

13 771

7 093

7 567

258

695

Lyhytaikaiset
varat yhteensä

7 351

8 262

VARAT YHTEENSÄ

21 130

22 033

Liikearvot
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Muut osakkeet
ja osuudet

LYHYTAIKAISET VARAT
Lyhytaikaiset saamiset
Rahavarat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE
Osakepääoma
Omat osakkeet
Ylikurssirahasto
Suojausinstrumenttien
rahasto
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Edellisten
tilikausien
voitto
Tilikauden
voitto
Oma pääoma yhteensä

KUULUVA OMA PÄÄOMA
1 009
1 009
-337
-255
75
75
-7

0

7 214

7 213

1 084

693

935

867

9 973

9 602
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Pikaaikaiset velat
Laskennalliset
verovelat
Pitkäaikaiset muut
velat

125

0

4 337

3 663

Lyhytaikaiset velat

6 695

8 768

Velat yhteensä

11 157

12 431

OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ

21 130

22 033

TUNNUSLUVUT (IFRS)

2009

2008

2007

2006

2005

Liikevaihto MEUR

28,6

30,4

27,9

23,2

21,6

-6,0 %

8,8 %

20,6 %

7,4 %

-0,7 %

1,5

1,5

1,3

-0,5

1,2

5,1 %

4,8 %

4,7 %

-2,1 %

5,7 %

1,3

1,1

1,1

-0,5

1,5

4,7 %

3,7 %

3,9 %

-2,1 %

6,8 %

47,2

43,6

44,1

47,7

75,2

66,7 %

58,5 %

69,0 %

15,8 %

-7,9 %

0,7

0,9

1,8

7,7

1,3

9,6 %

9,0 %

11,5 %

1,2 %

11,4 %

9,1 %

9,0 %

8,7 %

-2,4 %

13,3 %

235

268

259

234

187

240

266

252

240

193

0,08

0,07

0,09

0,01

0,11

0,08

0,07

0,09

0,01

0,11

Liikevaihdon muutos
Liiketulos MEUR
% liikevaihdosta
Tulos ennen
veroja MEUR
% liikevaihdosta
Omavaraisuusaste, %
Nettovelkaantumisaste, %
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen MEUR
Oman pääoman
tuotto, %
Sijoitetun
pääoman tuotto, %
Henkilöstö
kauden lopussa
Henkilöstö
keskimäärin

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e
Tulos/osake,
e(laimennettu)
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Oma pääoma/osake, e

0,84

0,80

0,81

0,81

1,00

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)
Liikevaihto
Liiketulos
Tulos ennen veroja

1Q/08
6,89
0,05
-0,02

2Q/08
8,55
0,37
0,28

3Q/08
6,29
0,38
0,30

4Q/08
8,65
0,66
0,58

Liikevaihto
Liiketulos
Tulos ennen veroja

1Q/09
7,21
-0,19
-0,24

2Q/09
7,49
0,41
0,40

3Q/09
5,62
0,46
0,42

4Q/09
8,23
0,78
0,75

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)
1-12/2009

1-12/2008

0,18

2,94

-0,65

-0,88

-0,48
-0,08
0,59

-0,73
-0,26
-0,72

0,03

-1,71

-0,44

0,35

1-12/2009

1-12/2008

651

920

VASTUUERITTELY (MEUR)

31.12.2009

31.12.2008

Yrityskiinnitykset
Toimitustakaukset
Leasing yms. vastuut
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut
Pantatut osakkeet

2,61
0,05
0,70

1,18
0,05
0,59

2,21
1,59

2,48
0,00

Liiketoiminnan
rahavirta
Investointien
rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Osingonjako
Omat osakkeet
Lainojen nosto/maksu
Rahoituksen
rahavirta yhteensä
Rahavarojen muutos
KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä

Solteq Oyj

Pörssitiedote 27.1.2010 klo 9.00

15/18

_______________________________________________________________________

OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2009

Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt
Kotitaloudet
Voittoa tavoittelemattomat
yhteisöt
Ulkomaat

Omistajien
määrä
92
7
1
1 874

Kaikki yhteensä
joista hallintarekisteröityjä

Osakkeita ja ääniä
%
kpl
19,8 % 2 404 260
0,7 %
83 586
0,1 %
11 300
79,4 % 9 639 922

5
6

0,0 %
0,0 %

1 985
4

100,0 %
0,7 %

3 971
5 390
12 148
429
84 826

OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2009

Osakkeiden määrä
1 - 100
101 - 1 000
1 001 - 10 000
10 001 - 100 000
100 001 - 1 000 000
1 000 000 Yhteensä
joista hallintarekisteröityjä

Omistajien
määrä
348
1 103
456
67
8
3
1 985
4

Osakkeita ja ääniä
%
kpl
0,2 %
27 910
4,4 %
536 461
11,6 % 1 410 455
15,0 % 1 826 562
15,1 % 1 829 356
53,7 % 6 517 685
12 148
100,0 %
429
0,7 %
84 826

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2009
Osakkeita ja ääniä
kpl
1.

Saadetdin Ali

2.
3.
4.

%

3 481 383

28,7

Aalto Seppo

1 662 206

13,7

Profiz Business Solution Oyj

1 374 096

11,3

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
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9.

Kiiveri Jouko

10. Halmet Jarmo
10 suurinta osakkeenomistajaa
yhteensä
Hallintarekisteröidyt yhteensä
Muut
Yhteensä

118 280

1,0

106 000

0,9

8 243
84
3 819
12 148

811
826
792
429

67,9
0,7
31,4
100,0

%
%
%
%

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Osakeanti
C=Omat osakkeet
D=Ylikurssirahasto
E=Suojausinstrumenttien rahasto
F=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G=Voittovarat
H=Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1.2008

A

B

C

D

E

F

G

H

1 002

64

0

18

0

7 213

1 422

9 719

867

867

-728

0
-255
-728

Tilikauden laaja tulos yhteensä
Uusmerkintä
Omien osakkeiden hankinta
Osingonjakopäätös

7

-64

57
-255

OMA PÄÄOMA 31.12.2008

1 009

0

-255

75

0

7 213

1 560

9 602

OMA PÄÄOMA 1.1.2009

1 009

0

-255

75

0

7 213

1 560

9 602

935

928

-475

-82
-475

2 020

9 973

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-7

Omien osakkeiden hankinta
Osingonjako
OMA PÄÄOMA 31.12.2009

-82

1 009

0

-337

75

-7

7 213
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

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

X 100

Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat - rahavarat
------------------------------------------oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
---------------------------------------taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
---------------------------------------taseen loppusumma - korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
-----------------------------------osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ vähemmistöosuus
----------------------------------------------osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
----------------------osakkeiden kappalemäärä

X 100

X 100

X 100
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Taloudellinen raportointi
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2010 on seuraava:
- osavuosikatsaus 1-3/2010 torstaina 22.4.2010
- osavuosikatsaus 1-6/2010 keskiviikkona 11.8.2010
- osavuosikatsaus 1-9/2010 torstaina 21.10.2010

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta
www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Hannu Ahola
Puhelin 020 1444 211 tai 040 8444 211
Sähköposti hannu.ahola@solteq.com
Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

