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ETTEPLAN Q1: MERKITTÄVÄ TULOSPARANNUS

Katsauskausi tammi-maaliskuu 2015

 Konsernin liikevaihto kasvoi 4,1 % ja oli 34,7 (1-3/2014: 33,3) miljoonaa euroa.
 Operatiivinen liikevoitto parani 65,8 % ja oli 2,3 (1,4) miljoonaa euroa.
 Liikevoitto (EBIT) parani 77,3 % ja oli 2,1 (1,2) miljoonaa euroa.
 Katsauskauden voitto parani ja oli 1,4 (0,8) miljoonaa euroa.
 Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 0,1 (-1,7) miljoonaa euroa.
 Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,04) euroa.
 Henkilöstön määrä kasvoi ja oli katsauskauden lopussa 1 873 (1 731).
 Etteplan aloittaa kahden palvelualueensa taloudellisten avainlukujen julkaisemisen.
 Etteplan säilyttää arvionsa markkinanäkymistä ja taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan.

Markkinanäkymät 2015

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuu-
den kehitys. Euroopan poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi markkinoiden kehitys on edelleen
epävarmaa. Etteplanin asiakkaat toimivat myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla, joissa kysyn-
tätilanne on Eurooppaa parempi.

Taloudellinen ohjeistus 2015

Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.

Avainlukuja

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihto 34 650 33 282 131 916
Operatiivinen liikevoitto* 2 254 ( 6,5 % ) 1 360 ( 4,1 % ) 7 394 ( 5,6 % )

Liikevoitto (EBIT) 2 051 ( 5,9 % ) 1 157 ( 3,5 % ) 7 856 ( 6,0 % )
Laimentamaton osakekohtainen
tulos, EUR 0,07 0,04 0,30
Omavaraisuusaste, % 36,3 31,5 39,5
Liiketoiminnan rahavirta 137 -1 695 7 754
ROCE, % 17,5 10,5 17,8
Henkilöstö kauden lopussa 1 873 1 731 1 859

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden
poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia
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Toimitusjohtaja Juha Näkki:

”Vuosi 2015 käynnistyi joulun lomakauden jälkeen hitaasti. Tammikuun loppupuolella kysyntätilanne
kuitenkin palautui edellisen vuoden lopun tasolle ja paransimme kannattavuuttamme ja kassavirtaam-
me selvästi. Avainasiakkuudet kehittyivät suotuisasti ja kasvoivat 7,8 prosenttia. Kysyntä säilyi lähes
muuttumattomana kaikilla asiakastoimialoilla, mutta positiivisena signaalina markkinoiden kehityksestä
voi pitää kaivosteollisuuden laitevalmistajien kysynnän pientä piristymistä.
Suunnittelupalveluiden alueella tuotekehityksen osuus liikevaihdostamme kasvoi ja merkittäviä toimi-
tussuunnitteluhankkeita käynnistyi vähemmän. Liikevaihtomme kehitystä rasitti Venäjän investointi-
hankkeiden alhainen taso sekä erään merkittävän asiakkaamme sopimusneuvottelujen pitkittyminen.
Kiinassa suunnittelupalvelumarkkinan kehitys jatkui ja saimme useita uusia asiakkaita. Kiinan markki-
noille tehdyt työtunnit kasvoivat kuitenkin vain 2,8 prosenttia. Tämä johtui sekä vertailukaudella käyn-
nissä olleesta merkittävästä projektista, jossa myimme suomalaista työtä Kiinaan, että nykyisten asiak-
kaiden työmäärän tilapäisestä laskusta. Kiinalaisten Kiinan markkinoille tekemät työtunnit kasvoivat 35
prosenttia.
Teknisen dokumentoinnin alueella liiketoimintamme kehittyi katsauskaudella hyvin. Husqvarna ulkoisti
Etteplanille teknisen dokumentoinnin sisällöntuotannon globaalisti ja meillä on useita muita ulkoistus-
keskusteluja käynnissä. Asiakkaamme ovat erittäin kiinnostuneita dokumentoinnin ratkaisuistamme,
mikä tarjoaa meille hyviä kasvumahdollisuuksia kaikilla markkina-alueillamme.
Hitaan käynnistymisen jälkeen saimme vuoden 2015 liikkeelle kohtuullisen hyvin. Euroopan epävar-
muudesta huolimatta keskeisten asiakkaidemme saadut tilaukset ja tilauskannat pääsääntöisesti kas-
voivat. Tämä kehitys yhdistettynä vahvaan markkina-asemaamme tarjoaa meille mahdollisuuden kehit-
tää liiketoimintaamme edelleen ja jatkaa kannattavaa kasvua.”

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä
2014 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikat-
saushetkellä.

Markkinakatsaus

Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin kysyntä parani vuoden 2014 ensimmäiseen vuo-
sineljännekseen verrattuna. Edelliseen vuosineljännekseen (10-12/2014) verrattuna suunnittelupalve-
luiden ja teknisen dokumentoinnin kokonaiskysynnässä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Globaalien
kone- ja laitevalmistajien läsnäolo kasvumarkkinoilla piti yllä tasaista kysyntää, mutta merkittäviä uusia
investointeja ja muita suuria hankkeita katsauskaudella ei edelleenkään käynnistynyt. Tiedot konepaja-
teollisuuden kysynnän kehittymisestä vaihtelevat hiukan tietolähteittäin. Tilastokeskuksen helmikuun
tilastotietojen mukaan konepajateollisuuden uudet tilaukset alkuvuonna 2015 laskivat vuoden 2014 al-
kuun verrattuna. Toisaalta ennusteet Euroopan koko vuoden 2015 talouskasvusta paranivat hieman
loppuvuoden 2014 ennusteisiin verrattuna ja Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskantojen ja uusien
tilausten määrän kehitys oli pääsääntöisesti positiivista. Ruotsin markkinat kehittyivät Suomen markki-
noita suotuisammin ja kysyntä erityisesti teknisen dokumentoinnin ulkoistuspalveluissa parani. Saman-
aikaisesti kilpailu asiantuntijoista jatkui Ruotsissa kireänä. Venäjän liiketoiminnassa suunnittelupalvelui-
den kysyntä oli katsauskaudella vertailukautta alhaisemmalla tasolla. Alankomaissa teknisen dokumen-
toinnin kysyntä parani hiukan koko maan talouskasvun elpyessä hitaasti. Kiinan vientiteollisuuden kehit-
tymiseen vaikuttivat valuuttamuutokset siten, että paine konepajateollisuuden valmistuksen siirtymises-
tä Eurooppaan kasvoi niiden tuotteiden osalta, joiden loppuasiakkaat ovat Euroopassa. Tämä muutos
koskee lähinnä Kiinassa toimivia länsimaisia yrityksiä. Kaiken kaikkiaan kysyntä suunnittelupalveluille
oli Kiinassa edelleen kasvussa.
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Suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin kysyntä asiakastoimialoittain säilyi samankaltaisena
kuin vuoden 2014 viimeisellä vuosineljänneksellä. Poikkeuksena olivat kaivosteollisuuden laitevalmista-
jat, joiden suunnittelupalveluiden kysyntä elpyi hieman pitkään vallinneelta alhaiselta tasolta. Nosto- ja
siirtolaitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi keskimäärin hyvällä tasolla. Energian- ja
sähkönsiirtopalveluiden ja metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä oli hyvällä
tasolla. Ruotsissa ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä laski hieman.
Suomessa ilmailu-ja puolustusvälineteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä oli edelleen heikkoa.
Ajoneuvo- ja kuljetusvälineteollisuuden suunnittelupalveluiden kysynnässä ei tapahtunut katsauskau-
della muutosta: erikoisosaamista vaativien testaus- ja analyysipalveluiden hyvä kysyntä jatkui.

Liikevaihto

Etteplanin liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia ja oli 34,7 (1-3/2014: 33,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisil-
la valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia. Orgaaninen kasvu oli 4,1 prosenttia.
Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vahva markkina-asema ja kohtuullisen hyvällä tasolla jatkunut kysyntä.
Etteplanin liiketoiminta sisältää kausivaihtelun. Kausivaihteluun vaikuttavat loma-ajat sekä asiakasyri-
tysten tuotekehitys- ja investointiprojektien ajoittuminen pääosin alkuvuoteen ja syksyyn. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto on tyypillisesti muiden vuosineljännesten liikevaihtoa matalampi.

Tulos

Yhtiö otti käyttöönsä vuoden 2015 alussa operatiivisen liikevoiton raportoinnin. Uusi tunnusluku kuvaa
entistä paremmin operatiivista suoritustasoa. Operatiivinen liikevoitto parani 65,8 prosenttia ja oli 2,3
(1-3/2014: 1,4) miljoonaa euroa. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyy 0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia
kuluja. Operatiiviseen liikevoittoon ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödyk-
keiden poistoja ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia.
Liikevoitto (EBIT) parani 77,3 prosenttia ja oli 2,1 (1-3/2014: 1,2) miljoonaa euroa. Liikevoittoa paransi-
vat liikevaihdon kasvu ja vertailukautta parempi suunnittelukapasiteetin käyttöaste. Liiketoiminnan kulut
kasvoivat 1,2 prosenttia. Liikevoittoprosentti parani ja oli 5,9 (3,5). Kannattavuuden paranemiseen vai-
kutti Managed Services -palveluiden vertailukautta suurempi osuus liikevaihdosta.
Rahoituskulujen määrä oli 0,2 (1-3/2014: 0,2) miljoonaa euroa.
Katsauskauden voitto ennen veroja oli 1,8 (1-3/2014: 1,0) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman verot olivat
22,6 (1-3/2014: 15,6) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Verojen määrä oli 0,4 (0,2) miljoo-
naa euroa.
Katsauskauden voitto oli 1,4 (1-3/2014: 0,8) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,04) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,39 (1,22) euroa. Sitou-
tuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli 17,5 (10,5) prosenttia.

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta

Taseen loppusumma 31.3.2015 oli 79,0 (31.12.2014: 75,5) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 39,2
(31.12.2014: 38,6) miljoonaa euroa.
Konsernin rahavarat olivat 1,8 (31.12.2014: 1,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kat-
sauskauden lopussa 19,1 (31.12.2014: 18,8) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottoli-
miittien määrä oli 5,7 (31.12.2014: 8,3) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste oli 36,3 (31.12.2014: 39,5) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,1
(1-12/2014: 7,8) miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli -0,4 (1-12/2014: 5,6) miljoonaa
euroa. Rahavirta kertyy vuosineljänneksittäin epätasaisesti liiketoiminnan kausivaihtelun vuoksi.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 0,4 (1-3/2014: 2,1) miljoonaa euroa. Investoinnit
koostuivat muun muassa suunnitteluohjelmistojen lisenssimaksuista. Vertailukaudella investointeihin
sisältyi ProAvia AB:n yrityskauppa.
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Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen määrä kasvoi 8,4 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Konsernin palve-
luksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 867 (1-3/2014: 1 722) henkilöä ja katsauskauden lo-
pussa 1 873 (31.3.2014: 1 731) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palveluksessa ulkomailla
toimi 697 (31.3.2014: 622) henkilöä. Kasvua oli 12,1 prosenttia.
Lomautettujen määrä laski tasaisesti edelleen ja oli alle 50 työntekijää. Ruotsissa henkilöstön vaihtu-
vuus ja kilpailu asiantuntijoista rasitti liiketoimintaa edelleen.

Liiketoimintakatsaus

Vuosi 2015 käynnistyi hitaasti ja uusia hankkeita käynnistyi tammikuussa niukasti. Hitaan alun jälkeen
liiketoiminnassa palattiin helmi-maaliskuussa viime vuoden lopun tasolle. Avainasiakkuudet kasvoivat
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä muuta liikevaihtoa nopeammin ja kasvu oli 7,8 prosenttia vuoden
2014 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Korkeamman lisäarvon palveluiden osuus liikevaihdosta
oli 44 prosenttia (1-3/2014: 39) prosenttia. Katsauskaudella suunnittelupalveluiden ja teknisen doku-
mentoinnin kapasiteetin käyttöasteet olivat verrattain hyvällä tasolla. Vertailukaudella 2014 tulosta rasit-
tivat loppuvuoden 2013 vaikeassa markkinatilanteessa myydyt alhaisemman hintatason projektit. Suo-
men liiketoiminta jatkui vakaana. Ruotsissa liiketoimintaan vaikutti positiivisesti vuoden 2014 aikana
tehty työ alhaisemman kannattavuuden yksiköiden kapasiteetin käyttöasteen parantamiseksi. Alanko-
maissa liiketoiminta kehittyi suotuisasti markkinatilanteen paranemisen ja teknisen dokumentoinnin ul-
koistusratkaisujen kysynnän paranemisen myötä. Kiinan markkinoille myytyjen työtuntien kasvu hidastui
ja oli 2,8 prosenttia. Vertailukaudella Kiinan markkinoille myytyihin työtunteihin sisältyi suureen projekti-
toimitukseen liittyviä Suomessa tehtyjä työtunteja. Kiinalaisten Kiinan markkinoille tekemät työtunnit
kasvoivat 35 prosenttia. Etteplanin joulukuussa 2014 perustaman Suzhoun yksikön toiminta kehittyi po-
sitiivisesti uusien asiakkuuksien myötä.
Suunnittelupalvelut
Suunnittelupalveluilla tarkoitetaan asiakkaan koneen tai laitteen teknisten ominaisuuksien innovointia,
suunnittelua ja laskentaa tuotekehitystarpeisiin sekä tuotteen valmistusta varten. Toimeksiannot ovat
tyypillisesti uuden tuotteen tuotekehitystä tai toimitussuunnittelua, jossa tuote räätälöidään loppuasiak-
kaan vaatimusten ja markkina-alueen lainsäädännön mukaiseksi.

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 Muutos ed.
vuodesta

1-12/2014

Liikevaihto 27 651 26 905 2,8 % 106 603
Operatiivinen liikevoitto* 1 553 926 67,7 % 5 503
Operatiivinen liikevoitto, %* 5,6 3,4 5,2
Managed Service -palveluiden osuus liikevaihdosta 41 33 36

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja
ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia

Suunnittelupalveluiden liikevaihdon kasvu oli 2,8 prosenttia vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljän-
nekseen verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti Etteplanin vahva markkina-asema ja tasaisena jat-
kunut kysyntä. Tasainen kysyntä pohjaa suunnittelupalveluissa Etteplanin pitkiin asiakassuhteisiin, jois-
sa yhteistyö on jatkunut yli kymmenen vuoden ajan. Liikevaihto kasvoi kuitenkin odotettua hitaammin,
erään Etteplanin asiakkaan puitesopimuksen solmimisen lykkäännyttyä. Katsauskaudella suunnittelu-
palveluissa näkyi edelleen työn painottuminen tavanomaista voimakkaammin tuotekehityshankkeisiin.
Tuotekehityshankkeissa työ tehdään pääsääntöisesti asiantuntijapalveluna, mikä hidastaa Managed
Services- palveluiden osuuden kasvua. Kiinan offshoring -tuntien määrä suunnittelupalveluissa kasvoi
katsauskaudella. Venäjän projektiliiketoiminta supistui vuoden 2014 ensimmäiseen vuosineljännekseen
verrattuna.
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Suunnittelupalveluiden operatiivinen liikevoitto parani 67,7 prosenttia ja operatiivinen liikevoittoprosentti
oli 5,6 (1-3/2014: 3,4) prosenttia. Merkittävään kannattavuuden paranemiseen vaikutti korkeamman li-
säarvon eli Managed Services-palveluiden osuuden kasvu liikevaihdosta sekä vertailukautta parempi
suunnittelupalveluiden kapasiteetin käyttöaste.
Tekninen dokumentointi
Teknisellä dokumentoinnilla tarkoitetaan tuotteeseen liittyvää dokumentaatiota, kuten
manuaaleja ja oppaita tuotteen käyttäjille sekä näiden sisällöntuotantoa ja jakelua. Teknisen dokumen-
toinnin palvelut sisältävät ohjelmistoliiketoiminnan SaaS-palveluineen. Tekninen dokumentointi on
useimmiten teollisen asiakkaan ydinliiketoiminnan ulkopuolella oleva toiminto, jolla on keskeinen merki-
tys loppuasiakkaan käyttökokemukseen ja Etteplanin asiakkaan huoltoliiketoiminnan sujuvuuteen ja te-
hokkuuteen.

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 Muutos ed.
vuodesta

1-12/2014

Liikevaihto 6 942 6 347 9,4 % 25 205
Operatiivinen liikevoitto* 585 458 27,7 % 2 031
Operatiivinen liikevoitto, %* 8,4 7,2 8,1
Managed Service -palveluiden osuus liikevaihdosta 58 51 53

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja
ja lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia

Teknisen dokumentoinnin kasvuun vaikutti katsauskaudella ulkoistustrendin jatkuminen. Etteplan sai
katsauskaudella uusia ulkoistussopimuksia, joista merkittävin oli Husqvarnan kanssa tehty globaali pal-
velusopimus. Etteplan ja Husqvarna Group sopivat tammikuussa pitkäjänteisestä yhteistyöstä, jossa
Husqvarna Group ulkoistaa kaikkien tuotteidensa ja brändiensä teknisen dokumentaation tuotannon ja
ylläpidon Etteplanille. Maailmanlaajuisen sopimuksen toimeenpano aloitettiin Ruotsista. Toimeenpanoa
jatketaan Husqvarna Groupin Ulmin yksikössä Saksassa ja Charlottessa Yhdysvalloissa. Kolmannessa
vaiheessa seuraavat Husqvarna Groupin Kiinan ja Japanin yksiköt. Asiakkaiden teknisen dokumentoin-
nin ulkoistuspäätökset perustuivat Etteplanin tarjoamiin alansa parhaisiin teknisen dokumentoinnin laa-
tua ja kustannustehokkuutta parantaviin toimintaprosesseihin ja työkaluihin. Uusiin teknisen dokumen-
toinnin asiakkaisiin Kiinassa kuului myös globaali lääketieteen tekniikan laitevalmistaja ArjoHuntleigh,
jonka kanssa käynnistyi yhteistyö Etteplanin Suzhoun yksikössä.
Teknisen dokumentoinnin operatiivinen liikevoitto parani katsauskaudella 27,7 prosenttia ja operatiivi-
nen liikevoittoprosentti oli 8,4 (1-3/2014: 7,2) prosenttia. Suunnittelupalveluita parempi kannattavuus
perustuu ohjelmistoliiketoimintaan ja korkeampaan Managed Services -palveluiden osuuteen. Katsaus-
kaudella teknisen dokumentoinnin kannattavuuden paraneminen perustui Managed Services-
palveluiden osuuden kasvuun liikevaihdosta sekä vertailukautta parempaan teknisen dokumentoinnin
palveluiden kapasiteetin käyttöasteeseen.

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Robert
Ingman, Patrick von Essen, Pertti Nupponen, Teuvo Rintamäki ja Leena Saarinen, minkä lisäksi uutena
jäsenenä hallitukseen valittiin Matti Huttunen.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Kaj Wasenius. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Olli Wesamaa. Tilintarkastajan palk-
kio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
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Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammas-
sa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kap-
paletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen
suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomistajille osoi-
tetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa kaupankäynnissä
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enin-
tään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankintahinta
on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta vas-
taavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimas-
saoloaikana.
Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeen-
omistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön kannalta pai-
nava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskau-
poissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä. Osakkeita voidaan käyttää myös henkilöstön
kannustinohjelmien toteuttamiseen. Hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.
Osakkeiden hankinta alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä alkaen
27.3.2015 ja päättyen 26.9.2016. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen.
Osinko
Varsinainen yhtiökokous 27.3.2015 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 jae-
taan osinkona 0,15 euroa osaketta kohti ja jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pää-
omaan. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä oli merkitty Eu-
roclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2015.
Osinko maksettiin 9.4.2015.
Osakkeet
Etteplanin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small cap -markkina-arvoryhmässä Te-
ollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETT1V.
Yhtiön osakepääoma 31.3.2015 oli 5 000 000,00 euroa ja koko osakemäärä 20 179 414 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja Yhtiön varoihin.
Yhtiön hallussa 31.3.2015 oli 308 886 kappaletta omia osakkeita, joka vastaa 1,53 prosenttia koko osa-
kekannasta ja äänimäärästä (31.12.2014: 308 886). Yhtiö ei ole hankkinut tai luovuttanut tammi-
maaliskuussa 2015 omia osakkeita.
Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 400 090 kappaletta yhteensä 1,5 miljoonan
euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 3,00 euroa, ylin kurssi 4,44 euroa, keskikurssi 3,84 euroa ja
päätöskurssi 4,19 euroa. Osakekannan markkina-arvo 31.3.2015 oli 83,3 miljoonaa euroa.
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.3.2015 osakkeita 41 876
(31.12.2014: 41 876) kappaletta eli 0,21 prosenttia koko osakemäärästä.
Liputukset
Etteplan Oyj ei vastaanottanut tammi-maaliskuussa 2015 liputusilmoituksia.
Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 12.2.2014 uudesta Yhtiön toimitusjohtajan osakepohjaisesta kannustinjär-
jestelmästä. Uudessa sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden sitouttamisjak-
so. Järjestelmässä mahdollinen palkkio on sidottu toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaoloon. Sitout-
tamisjakson palkkio maksetaan helmikuussa 2017 osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Sitoutta-
van osakepalkkiojärjestelmän 2014 perusteella maksettava palkkio on yhteensä enintään 25 000 Ette-
plan Oyj:n osaketta. Lisäksi Yhtiö maksaa palkkiosta toimitusjohtajalle aiheutuvat verot ja veronluontei-
set maksut.
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Etteplan Oyj:n hallitus päätti 3.6.2014 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta
konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenterivuodet
2014-2016. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja omistaja-arvon
kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 15 henkilöä.
Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 450 000 Etteplan Oyj:n osak-
keen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).
Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan Yhtiön omistamista osakkeista tai markkinoilta
hankittavista Yhtiön osakkeista.
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät
Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.
Etteplanin riskienhallintakatsaus esitetään vuoden 2014 vuosikertomuksessa sivuilla 30-35.
Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät katsauskaudella
Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus jatkui katsauskaudella. Suunnittelupalveluiden
ja teknisen dokumentoinnin kysyntä säilyi vuoden 2014 lopun tasolla.
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Katsauskaudella ammattitaitoisen
henkilöstön vaikeutunut saatavuus Ruotsissa oli edelleen liiketoimintariski.
Arvio lähiajan toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus on edelleen Etteplanin liiketoiminnan riski. Eri-
tyisesti Venäjän ja Euroopan hidas talouskasvu pitävät yllä epävarmuutta. Asiakkaiden liiketoiminnan
mahdolliset muutokset ovat merkittävä riski Etteplanin liiketoiminnalle.
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Henkilöstön saatavuus Ruotsissa on
edelleen liiketoimintariski.
Liiketoiminnalliset riskit ovat edelleen merkittävällä tasolla, mutta niiden ei arvioida kasvavan.

Markkinanäkymät 2015

Etteplanin liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuu-
den kehitys. Euroopan poliittisen ja taloudellisen tilanteen vuoksi markkinoiden kehitys on edelleen
epävarmaa. Etteplanin asiakkaat toimivat myös Pohjois-Amerikan ja Aasian markkinoilla, joissa kysyn-
tätilanne on Eurooppaa parempi.

Taloudellinen ohjeistus

Odotamme koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2014 verrattuna.
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Taloustiedottaminen vuonna 2015

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti:

Toinen neljännes 6 kk keskiviikkona 12.8.2015
Kolmas neljännes 9 kk torstaina 29.10.2015

Vantaalla 7. toukokuuta 2015

Etteplan Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 0400 606 372

LIITE:
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot

Osavuosikatsausta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu.

Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internetsivuilta osoitteesta www.etteplan.com.
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014
Liikevaihto 34 650 33 282 131 916
Liiketoiminnan muut tuotot 16 82 1 567
Materiaalit ja palvelut -1 997 -3 079 -9 524
Henkilöstökulut -25 174 -23 909 -94 367
Liiketoiminnan muut kulut -4 760 -4 566 -19 108
Poistot -683 -653 -2 629
Liikevoitto (EBIT) 2 051 1 157 7 856
Rahoitustuotot 15 54 394
Rahoituskulut -243 -233 -1 082
Voitto ennen veroja 1 822 979 7 168
Tuloverot -411 -153 -1 020
Tilikauden voitto 1 411 825 6 147

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 25 28 154
Muuntoerot 325 -283 -1 599
Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 15 1 1
Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi -8 -6 -31
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 357 -259 -1 475
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 768 566 4 673

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 425 772 5 930
Määräysvallattomille omistajille -14 54 218

1 411 825 6 147
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 792 507 4 466
Määräysvallattomille omistajille -24 60 207

1 768 566 4 673
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,07 0,04 0,30
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,07 0,04 0,30
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KONSERNITASE

(1 000 EUR) 31.3.2015 31.3.2014 31.12.2014

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 2 046 2 038 1 866
Liikearvo 39 150 39 434 38 642
Muut aineettomat hyödykkeet 5 520 6 783 5 876
Myytävissä olevat sijoitukset 657 642 642
Laskennalliset verosaamiset 141 147 110
Pitkäaikaiset varat yhteensä 47 513 49 044 47 136

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 29 306 27 232 25 442
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 321 12 321
Rahavarat 1 815 964 2 575
Lyhytaikaiset varat yhteensä 31 441 28 207 28 337
VARAT YHTEENSÄ 78 954 77 251 75 474

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 5 000 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 364 2 614 2 364
Omat osakkeet -849 -1 912 -912
Muuntoerot -1 130 -286 -1 472
Muut rahastot 202 190 177
Kertyneet voittovarat 13 980 11 011 11 030
Tilikauden voitto 1 425 772 5 930
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 27 693 24 090 28 818
Määräysvallattomat omistajat -89 -212 -65
Oma pääoma yhteensä 27 604 23 878 28 753

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1 044 1 286 1 087
Rahoitusvelat 5 568 12 935 9 137
Muut pitkäaikaiset velat 60 2 723 57
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 672 16 944 10 280

Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 13 578 10 066 9 681
Ostovelat ja muut velat 30 753 26 110 26 666
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 347 253 94
Lyhytaikaiset velat yhteensä 44 678 36 429 36 441
Velat yhteensä 51 350 53 373 46 721
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 78 954 77 251 75 474
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014

Liiketoiminnan rahavirta
Asiakkailta saadut maksut 33 029 30 938 131 858
Maksut liiketoiminnan kuluista -32 462 -32 077 -121 506
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 567 -1 139 10 352

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan
rahoituskuluista -198 -189 -743
Saadut korot liiketoiminnasta 3 5 24
Maksetut välittömät verot -234 -372 -1 879
Liiketoiminnan rahavirta (A) 137 -1 695 7 754

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -108 -183 -885
Tytäryhtiöhankinnat -440 -1 393 -1 396
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 78 80
Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 1
Lainasaamisten vähennys 0 0 1
Investointien rahavirta (B) -548 -1 497 -2 200

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -410 -3 192 5 554

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 5 900 531 266
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 045 -23 -4 562
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 3 000 3 048
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -127 0
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -220 -234 -879
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 -2 169
Rahoituksen rahavirta (C) -366 3 148 -4 295

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /
vähennys (-) -776 -45 1 258

Rahavarat kauden alussa 2 575 975 975
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 16 33 341
Rahavarat kauden lopussa 1 815 964 2 575



12 (16)

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Taulukon sarakkeiden selitteet:
A) Osakepääoma
B) Ylikurssirahasto
C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D) Muut rahastot
E) Omat osakkeet
F) Muuntoerot
G) Kertyneet voittovarat
H) Yhteensä
I)  Määräysvallattomat omistajat
J) Oma pääoma yhteensä

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2014 5 000 6 701 2 614 189 -1 912 -21 13 180 25 753 -272 25 481
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 5 930 5 930 218 6 147
Käyvän arvon muutos myytävissä
olevat rahoitusvarat 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Ulkomaisen tytäryhtiön
nettosijoituksen suojaus 0 0 0 0 0 123 0 123 0 123
Muuntoerot 0 0 0 0 0 -1 588 0 -1 588 -11 -1 599
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 0 -1 465 5 930 4 466 207 4 673

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -2 169 -2 169 0 -2 169
Siirrot erien välillä 0 0 0 -14 0 13 19 19 0 19
Ehdollisen vastikkeen muutos 0 0 -250 0 747 0 0 497 0 497
Osakepalkkiot 0 0 0 0 252 0 0 252 0 252
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä 0 0 -250 -14 999 13 -2 150 -1 401 0 -1 401
Oma pääoma 31.12.2014 5 000 6 701 2 364 177 -912 -1 472 16 960 28 818 -65 28 753

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2015 5 000 6 701 2 364 177 -912 -1 472 16 960 28 818 -65 28 753
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 1 425 1 425 -14 1 411
Käyvän arvon muutos myytävissä
olevat rahoitusvarat 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
Ulkomaisen tytäryhtiön
nettosijoituksen suojaus 0 0 0 0 0 -20 0 -20 0 -20
Muuntoerot 0 0 0 0 0 375 0 375 -9 366
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 12 0 355 1 425 1 792 -24 1 768

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -2 981 -2 981 0 -2 981
Siirrot erien välillä 0 0 0 14 0 -14 0 0 0 0
Osakepalkkiot 0 0 0 0 64 0 0 64 0 64
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä 0 0 0 14 64 -14 -2 981 -2 917 0 -2 917
Oma pääoma 31.3.2015 5 000 6 701 2 364 203 -849 -1 131 15 404 27 693 -89 27 604
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(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2014 5 000 6 701 2 614 189 -1 912 -21 13 180 25 753 -272 25 481
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 772 772 54 825
Käyvän arvon muutos myytävissä
olevat rahoitusvarat 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Ulkomaisen tytäryhtiön
nettosijoituksen suojaus 0 0 0 0 0 22 0 22 0 22
Muuntoerot 0 0 0 0 0 -289 0 -289 6 -283
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 0 -266 772 506 60 566

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -2 169 -2 169 0 -2 169
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä 0 0 0 0 0 0 -2 169 -2 169 0 -2 169
Oma pääoma 31.3.2014 5 000 6 701 2 614 190 -1 912 -286 11 783 24 090 -212 23 878
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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT

Yleistä
Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (Yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mu-
kaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.
Etteplan tuottaa suunnittelupalveluita ja teknisen dokumentoinnin ratkaisuja maailman johtaville valmis-
tavan teollisuuden yrityksille. Palvelumme parantavat asiakkaittemme tuotteiden ja suunnitteluprosessi-
en kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin innovatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on
nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen tuotteissa.
Vuonna 2014 Etteplanin liikevaihto oli 131,9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on lähes 1 900 asi-
antuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä tunnuksella ETT1V.
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 7.5.2015 tämän osavuosikatsauksen julkistetta-
vaksi.

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä
2014 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jon-
ka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014.
Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.com/investors/annual-and-interim-
reports/2015.aspx?sc_lang=fi-FI ja laatimisperiaatteet vuosikertomuksen 2014 sivuilta 47-53.
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät tämän osavuosikatsauksen lopusta.

Arvioiden käyttö

Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikat-
saushetkellä.

Tuloverot

Konsernin tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden
odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty
kunkin maan osalta erikseen. Tuloslaskelman verot olivat 22,6 (1-3/2014: 15,6) prosenttia laskettuna
tuloksesta ennen veroja.

Riskit

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Ku-
vaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2014 vuosikertomuksesta sivuilta 30-35. Yksityiskohtainen ana-
lyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2014 vuosikertomuksessa sivuilla 53-58.
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TUNNUSLUVUT

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014 1-12/2014 Muutos ed.
vuodesta

Liikevaihto 34 650 33 282 131 916 4,1 %
Operatiivinen liikevoitto* 2 254 1 360 7 394 65,8 %
Operatiivinen liikevoitto, %* 6,5 4,1 5,6
Liikevoitto (EBIT) 2 051 1 157 7 856 77,3 %
EBIT, % 5,9 3,5 6,0
Voitto ennen veroja 1 822 979 7 168 86,2 %
Voitto ennen veroja, % 5,3 2,9 5,4
Oman pääoman tuotto, % 20,0 13,4 22,7
ROCE, % 17,5 10,5 17,8
Omavaraisuusaste, % 36,3 31,5 39,5
Korolliset bruttovelat 19 146 23 001 18 818 -16,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 62,8 92,3 56,5
Taseen loppusumma 78 954 77 251 75 474 2,2 %
Bruttoinvestoinnit 439 2 060 3 565 -78,7 %
Liiketoiminnan rahavirta 137 -1 695 7 754 108,1 %

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,07 0,04 0,30 75,0 %
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos, EUR 0,07 0,04 0,30 75,0 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,39 1,22 1,45 13,9 %

Henkilöstö keskimäärin 1 867 1 722 1 813 8,4 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 873 1 731 1 859 8,2 %

* Liikevoitto (EBIT) ilman yritysjärjestelyihin liittyviä eriä kuten aineettomien hyödykkeiden poistoja ja
lisäkauppahintojen uudelleenarvostuksia

POIKKEUKSELLISET ERÄT

(1 000 EUR) 1-3/2015 1-3/2014
Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut -99 -42
Liikevoitto (EBIT) -99 -42
Rahoituskulut -6 -27
Tilikauden voitto -105 -69

Erien, jotka ovat joko kokonsa tai luonteensa puolesta olennaisia tai jotka eivät ole
toistuvia, katsotaan olevan poikkeuksellisia. Ne esitetään konsernin tuloslaskelmassa
asianmukaisissa erissä. Alla olevassa taulukossa on esitetty tuloslaskelman erät, joihin
poikkeukselliset erät sisältyvät:
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Operatiivinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot - lisäkauppahintojen uudelleenarvostuserät

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)
(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta - verot )  x 100
(oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) keskiarvo

Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti (ROCE), ennen veroja
(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
(taseen loppusumma - korottomat velat) keskiarvo

Omavaraisuusaste, %
(oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %
(korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100
oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus

Osakekohtainen tulos

osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Osakekohtainen oma pääoma
oma pääoma
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

(tulos ennen veroja ja määräysvallattomien omistajien osuutta - verot - määräysvallattomien omistajien osuus)
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