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TECNOTREE OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 

1.1.–30.6.2019 (TILINTARKASTAMATON) 
 
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, 
palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden 
hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa 
teleoperaattoreiden liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen 
kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä 
ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen 
hallinnointiin. 

 

VAHVA PUOLIVUOTISTULOS – KANNATTAVA KASVU JATKUU 

 

Toinen vuosineljännes 
 Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa (9,8). 

 Vuosineljänneksen oikaistu liiketulos oli 3,6 miljoona euroa (1,0) ja liiketulos 3,6 

miljoonaa euroa (1,0). 

 Vuosineljänneksen oikaistu tulos oli 1,4 miljoonaa euroa (0,0) ja tulos 1,4 miljoonaa 

euroa (0,0).  

 Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 33,2 miljoonaa euroa (31.12.2018: 21,1).  

 Vuosineljänneksen rahavirta investointien jälkeen oli -0,8 miljoonaa euroa (-2,2).  

 Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,0). 

 

Tammi-kesäkuu 2019 
 Katsauskauden liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa (17,4). 

 Oikaistu katsauskauden liiketulos oli 4,6 miljoonaa euroa (-1,4) ja katsauskauden 

liiketulos 6,0 miljoonaa euroa (-1,4).  

 Oikaistu katsauskauden tulos oli 1,3 miljoonaa (-2,8) euroa ja katsauskauden tulos 2,8 

miljoonaa euroa (-2,8). 

 Katsauskauden rahavirta investointien jälkeen oli -0,7 miljoonaa euroa (2,2) ja 

rahavarat olivat 3,3 miljoonaa euroa (31.12.2018: 4,2).  

 Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,02). 

 

 

AVAINLUVUT 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Liikevaihto, Me  11,0 9,8 20,5 17,4 41,9 

Oikaistu liiketulos Me 1 3,6 1,0 4,6 -1,4 5,9 

Liiketulos, Me 3,6 1,0 6,0 -1,4 5,3 

Tulos ennen veroja, Me 2,4 0,7 4,8 -1,1 4,4 

Oikaistu kauden tulos, Me 2 1,4 0,0 1,3 -2,8 0,1 

Kauden tulos, Me 1,4 0,0 2,8 -2,8 -0,5 

            

Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00 0,01 -0,02 0,00 

            

 

 

 



 

 
            

Tilauskanta, Me     33,2 25,6 21,1 

            

Rahavirta investointien jälkeen, Me -0,8 -2,2 -0,7 2,2 1,3 

Rahavarojen muutos, Me -0,6 -3,7 -0,8 0,6 1,9 

Rahavarat, Me     3,3 2,8 4,2 

            

Omavaraisuusaste %     -3,0 -43,1 -22,8 

Nettovelkaantumisaste %     - -  - 

            

Henkilöstö kauden lopussa     515 616 543 
      

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä   
  

2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä   
  

 

 

Määriltään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan 

kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään 

raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Tecnotreen 

määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi omaisuuden arvonalentumiset ja 

tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja 

toimipisteiden lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ja 

työsuhteiden päättymiseen liittyvät kulut.  

 

Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten 

taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskeviin uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää 

vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä 

tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevassa kappaleessa. 

 

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-6/2019 ja vertailukauden luvut ovat 

vastaavalta katsauskaudelta 1-6/2018, ellei toisin mainita.  

 

 

Toimitusjohtaja Padma Ravichander: 

 

”Suunnitelman mukaista suorittamista vuosineljänneksestä toiseen” 

 

Olen iloinen voidessani kertoa, että yhtiö jatkoi suunnitelman mukaista suorittamista tälläkin 

vuosineljänneksellä. Muutaman viimeisen vuosineljänneksen tulokset ovat osoittaneet, että 

yritys on keskittynyt oikeisiin asioihin, joka näkyy sekä tuloksen että liikevaihdon kasvuna.  

 

Liikevaihdon tasainen kasvattaminen on ollut prioriteettimme, mutta olemme myös yhtä lailla 

keskittyneet tarjoamaan korkealaatuista palvelua asiakkaillemme, kustannuksiemme 

optimointiin globaalisti ja siten varmistamaan kannattavan kasvun. 
 



 

Liikevaihto 

Tämä vuosineljännes jatkoi kasvavan liikevaihdon trendiä. Vuosineljänneksen liikevaihto oli 11,0 

miljoonaa euroa, joka on 15 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä (9,5 miljoonaa 

euroa) ja 12% korkeampi verrattuna tämän vuoden edelliseen vuosineljännekseen, joka selkeästi 

osoittaa kasvun suunnan. 

 

Kasvua oli kaikilla markkina-alueilla, paitsi Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kasvu Lähi-idän ja Afrikan 

alueella, jonka osuus liikevaihdosta on suurin, oli erittäin voimakasta (37%) edelliseen 

vuosineljännekseen verrattuna. Toinen näkökulma liikevaihdon kasvuun, on tuote liikevaihdon kasvu. 

Muiden kuin ylläpitojen liikevaihto, joka oli 20% viime vuoden vastaavan vuosineljänneksen 

kokonaisliikevaihdosta, kasvoi 35% tällä vuosineljänneksellä. Tämä osoittaa yrityksen muutoksen 

digitaaliseksi tuoteyritykseksi olevan hyvässä vauhdissa. 

 

Yksi yrityksen painopisteistä on orgaanisen, jäsennellyn ja tasaisen kasvun varmistaminen. Kyvyllä 

saada uusia tilauksia on merkittävä rooli tämän kasvun saavuttamisessa. Tämän vuosineljänneksen 

aikana saatujen uusien tilausten määrä nousi 21 miljoonaan euroon, joka on lähes kaksinkertainen 

edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tätä edesauttoi sopimus, jonka Tecnotree allekirjoitti 

yhden Lähi-idän suurimman teleoperaattorin kanssa, heidän liiketoiminnan tukijärjestelmiensä 

digitaalisen muutoksen nopeuttamiseksi käyttäen meidän Tecnotree Digital BSS 5 -tuotteita. 

Sopimuksen arvo on 15,8 miljoonaa dollaria kahden vuoden aikana. Tämän sopimuksen nojalla 

Tecnotree toimittaa koko Digital BSS Suite 5 –tuotevalikoimansa operaattorille nopeuttaakseen 

heidän liiketoiminnan kasvua ja uusien digitaalisten palveluiden markkinoille ottoa. Tämä auttaa heitä 

myös lisäämään IT-järjestelmiensä ketteryyttä ja toiminnan tehokkuutta. 

 

Uusien logojen voittaminen on yksi tärkeimmistä prioriteeteistamme Tecnotreellä vuonna 2019, ja olen 

ylpeä voidessani ilmoittaa, että tämän vuosipuoliskon aikana Telefonica Peru valitsi Tecnotreen 

korvaamaan heidän nykyisen palvelualustansa digitaalisen muutoksen ja virtualisointimatkan 

nopeuttamiseksi. Pohjautuen yksinkertaistettuun ja luotettavaan arkkitehtuuriin, Tecnotreen ratkaisu 

tarjoaa uuden OTT-tarjouksien mahdollistajan digitaalisiin palveluihin, jotka palvelevat kiinteitä ja 

mobiileja tilaajia.  

 

Tulos 

Kestävän kasvun ja tiukan kustannushallinnan tuloksena yhtiö onnistui saavuttamaan 3,6 miljoonan 

euron liiketuloksen, joka on 33% liikevaihdosta. Tämä on huomattavasti parempi, ollen 171% 

suurempi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen ja 260% suurempi viime vuoden vastaavaan 

neljännekseen verrattuna.  Veroilla ja valuuttakurssitappioilla on edelleen merkittävä vaikutus yhtiön 

kannattavuuteen. Tämä johtuu pääasiassa maantieteellisistä alueista missä toimimme, sekä 

paikallisista laeista ja säädöksistä lähdeveroihin liittyen. Tutkimme jatkuvasti mahdollisuutta 

minimoida nämä kulut tulevaisuudessa. 

 

 
 



Muut liiketoimintapäivitykset 

Tecnotree jatkaa asemansa vahvistamista kasvattaakseen liiketoimintaansa globaaleilla 

markkinoilla, lisäämällä brändin läsnäoloa ja hyödyntämällä 5G- toteutusten alkamista ja 

asiakkaidensa digitaalimuutosvaatimuksia. Toivomme muodostavamme uusia kumppanuuksia 

muiden esineiden internetin (IOT) toimittajien kanssa, lisätäksemme kilpailuetuamme, 

tavoittaaksemme uusia markkinoita, vahvistaaksemme asiakaskuntaamme globaalisti, jotta 

asiakkaamme hyötyisivät kaikista uudenaikaisista Tecnotree Digital BSS Suite 5 –tuotteista ja 

laadukkaista digitaalisen käyttöönotto, toiminnan ja managed services valmiuksistamme. 

 

 

LIIKEVAIHTO JA MYYNTI 
 

Tecnotreen katsastuskauden liikevaihto oli 20,5 miljoonaa euroa (17,4) eli 18,1 % suurempi 

edellisvuoteen verrattuna. Tavara- ja palvelutoimituksien liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa (2,8) ja 

ylläpitotoimitusten liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (14,4). Katsastuskauden liikevaihtoon 

sisältyivät 0,1 miljoonan euron suuruiset negatiiviset (0,2 miljoonan positiiviset) kurssierot. 

 

Tilauskanta katsastuskauden lopussa oli 33,2 miljoonaa euroa (31.12.2018: 21,1). 

 

Liikevaihtoa ja myyntiä on selvitetty myös jäljempänä kohdassa ”Maantieteelliset alueet”. 

 

 

 

LIIKEVAIHDON ERITTELY, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista 7,1 7,9 13,8 14,4 29,3 

Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista 4,0 1,7 6,8 2,8 12,7 

Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -0,1 0,2 -0,1 0,2 -0,1 

YHTEENSÄ 11,0 9,8 20,5 17,4 41,9 

      

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Eurooppa & Amerikka 3,3 3,2 6,6 6,2 16,3 

MEA & APAC 7,6 6,6 13,9 11,2 25,6 

YHTEENSÄ 11,0 9,8 20,5 17,4 41,9 

      

KONSERNIN TILAUSKANTA, Me   

30.6. 
2019 

30.6. 
2018 

31.12. 
2018 

Eurooppa & Amerikka     8,7 6,9 4,8 

MEA & APAC     24,5 18,7 16,3 

YHTEENSÄ     33,2 25,6 21,1 

 



 

TULOSKEHITYS 
 

Tecnotree erittelee tuloksensa seuraavasti: 

 

 

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Liikevaihto 11,0 9,8 20,5 17,4 41,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 

Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -7,4 -8,8 -17,5 -18,8 -36,1 

Oikaistu liiketulos 3,6 1,0 4,6 -1,4 5,9 

  Kertaluonteiset kulut(-) ja tuotot(+)     1,4   -0,6 

LIIKETULOS 3,6 1,0 6,0 -1,4 5,3 

Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja -0,2 -0,1 -0,3 -0,2 -1,1 

Rahoituseriin sisältyvät valuuttakurssierot -1,1 -0,2 -1,0 0,5 0,3 

Tuloverot -0,9 -0,7 -2,0 -1,7 -4,9 

Oikaistu kauden tulos 1,4 0,0 1,3 -2,8 0,1 

  Kertaluonteiset erät 0,0 0,0 1,4 0,0 -0,6 

KAUDEN TULOS 1,4 0,0 2,8 -2,8 -0,5 

 

 

Liiketulos oli 6,0 miljoonaa euroa (-1,4) ja nettotulos 2,8 miljoonaa euroa (-2,8). 

 

Rahoitustuotot ja –kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä 1,3 miljoonaa euroa nettotappiota 
(0,3 nettotuottoa) sisältäen seuraavat erät: 

 

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Korkotuotot 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 

Valuuttakurssivoitot -0,2 -0,2 0,0 0,8 0,5 

Muut rahoitustuotot 0,0 -0,0 0,0 -0,0 0,0 

RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ -0,2 -0,1 0,1 0,9 0,8 

Korkokulut -0,3 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5 

Valuuttakurssitappiot -0,9 -0,0 -1,0 -0,3 -0,2 

Muut rahoituskulut 0,0 -0,0 0,0 -0,0 -1,0 

RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -1,1 -0,2 -1,4 -0,6 -1,7 

RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ -1,3 -0,3 -1,3 0,3 -0,8 

 

 

Rahoituseriin kirjautuivat katsauskaudella 1,0 miljoonan euron suuruiset kurssitappiot (0,5 voitot).  

 

Valuuttakursseilla on vaikutusta suoraan omaan pääomaan ulkomaisista yhtiöistä aiheutuvina 

muuntoeroina, joiden määrä oli katsauskaudella yhteensä -0,1 miljoonaa euroa (-2,1). 
 
Katsauskauden verot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,7) sisältäen seuraavat erät: 
 



 

 

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Ulkomailla maksetut lähdeverot -0,6 -1,0 -1,5 -2,5 -3,9 

Lähdeverojaksotuksen muutos -0,2 0,3 -0,2 1,0 0,1 

Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat 
verot -0,1 0,0 -0,3 -0,2 -0,9 

Muut erät 0,0 0,0 -0,0 0,0 -0,2 

TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ -0,9 -0,7 -1,9 -1,7 -4,9 

 

 

Tulos osaketta kohden oli 0,01 euroa (-0,02). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa -0,00 

euroa (31.12.2018: -0,04).  

 

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA TASE 
 

Tecnotreen käyttöpääoma on katsauskauden aikana kasvanut 3,2 miljoonalla eurolla (vähentynyt 4,2 

miljoonalla eurolla): 

 

 

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me  
(lisäys-/vähennys+) 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-)/vähennys(+) -2,8 -4,2 -7,3 5,6 3,3 

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,3 

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1,3 -0,8 4,0 -1,2 -1,6 

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -1,5 -5,1 -3,2 4,2 2,0 

  

 

Projektien tuloutukset kirjataan muihin saataviin ja kun sopimuksen mukaan asiakasta voidaan 

laskuttaa, saatavat siirretään myyntisaataviin. 

  

Tecnotreen rahavarat olivat 3,3 miljoonaa euroa (31.12.2018: 4,2). Konsernin rahavirta investointien 

jälkeen oli katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen (2,2 positiivinen). 
 
Taseen loppusumma 30.6.2019 oli 33,4 miljoonaa euroa (31.12.2018: 28,6). Investoinnit olivat 
katsauskaudella 0,0 miljoonaa euroa (0,0). Korollinen vieras pääoma oli 14,3 miljoonaa euroa 
(31.12.2018: 17,0). Omaan pääomaan on katsauskaudella syntynyt -0,1 miljoonan euron (-2,1) 
muuntoero pääosin Intian rupioista (INR).  

         
LIIKETOIMINNAN KUVAUS  
 
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita, palveluita 

ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen, asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä 

viestintäpalveluihin ja sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden 

liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen kuuluvat yhtenäiset ratkaisut 

kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että 

kuukausilaskuasiakkaiden liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin. 
 



 

Tecnotree jatkaa muutoksen toteuttamista ohjelmistoalan tuotantotaloksi. Yhtiön tavoitteena on 

edelleen kehittää BSS-palvelualustaansa yhdistämällä vahva tietoliikennealan kokemus ylivertaiseen 

asiakaskokemukseen noudattaen korkeatasoisia suomalaisia design- ja laatunormeja. 

Pilvipohjaiseen arkkitehtuuriin perustuvat tuotteet yhdessä kumppaneiden palveluiden ja ratkaisujen 

kanssa mahdollistavat asiakkaille digitaalisen markkinapaikan rakentamisen, joka tarjoaa tilaajille 

merkittävää lisäarvoa. Tecnotreen edistyksellisten tuotteiden avulla tietoliikennepalveluiden tarjoajat 

voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja muuttaa sen digitaaliseksi. Tämä auttaa palveluntarjoajia 

laajenemaan ja tuomaan lisäarvoa asiakkailleen. Tecnotree työskentelee jatkuvasti tuotevalikoimansa 

laajentamiseksi pystyäkseen palvelemaan jatkossa myös muita toimialoja tietoliikennesektorin lisäksi, 

kuten pankkitoimintaa.  

 

Tecnotreen liiketoiminta perustuu tuotelisensiointiin, tuotteiden räätälöintiin liittyviin palveluihin sekä 

tuotteiden ylläpito- ja tukipalveluihin yhtiön globaalille asiakaskunnalle. Yhtiöllä on vahva jalansija 

erityisesti kehittyvillä markkinoilla, kuten Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Lähi-Idässä. 

Tecnotreen ratkaisuista hyötyy yli 700 miljoonaa tilaajaa ja yli 65 operaattoria ja palveluntarjoajaa 

maailmassa. 

 
SEGMENTTI-INFORMAATIO   
 

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat 

Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja 

Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että näiden alueiden tulosta seurataan 

konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä segmentteinä. Tecnotreen IFRS 8:n 

mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä. 

 

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos 

sisältää sellaiset kulut jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, 

asiakaspalvelun ja –toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, 

poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin. 

 
MAANTIETEELLISET ALUEET 

 

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Eurooppa & Amerikka (Eurooppa ja Pohjois-, 

Väli- ja Etelä-Amerikka) sekä MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). 

 

Eurooppa & Amerikka  

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ollen 

6,6 miljoonaa euroa (6,2).  

 

MEA & APAC 

Katsastuskauden liikevaihto kasvoi 24,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 

ollen 13,9 miljoonaan euroa (11,0). Liiketoiminta nykyisten asiakkaiden säilyi vahvana ja liikevaihto 

kasvoi. Tecnotree solmi katsastuskaudella uuden sopimuksen sen Digital BSS 5 ratkaisun 

toimituksesta yhden Lähi-idän suurimman teleoperaattorin kanssa. Lisäksi alueella panostettiin 

uusien asiakkaiden hankintaan, jonka odotetaan tuovan tuloksia tulevien vuosineljännesten aikana.   

 

Katsastuskauden lopun tilauskanta kasvoi 30,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ollen 24,5 

miljoonaa euroa (18,7).  

 
 



 

HENKILÖSTÖ 
 

Kesäkuun 2019 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 515 (31.12.2018: 543) henkilöä, joista 

kotimaassa 38 (31.12.2018: 56) ja Suomen ulkopuolella 477 (31.12.2018: 487). Katsauskauden 

keskimääräinen henkilöstömäärä oli 525 (641). Yhtiön henkilöstö maittain oli seuraava:  

 
 

HENKILÖSTÖ 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 

Henkilöstö kauden lopussa 515 616 543 

   Suomi 38 65 56 

   Brasilia 10 9 10 

   Argentiina 42 41 43 

   Intia 331 404 347 

   Yhdistyneet arabiemiirikunnat 15 18 14 

   Muut maat 79 79 73 

Henkilöstö keskimäärin 525 641 604 

Henkilöstökulut (milj. euroa) -8,5 -10,0 -18,9 

 

OSAKE JA KURSSIKEHITYS 
 

Kesäkuun 2019 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen 

(31.12.2018: -6,5) ja osakepääoma 1,3 miljoonaa euroa (31.12.2018: 1,3). Osakkeiden määrä oli 247 

628 428. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Oma pääoma osaketta kohden oli -0,00 euroa 

(31.12.2018: -0,04). 
 
Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 1.1.–30.6.2019 Helsingin Pörssissä yhteensä 2 474 118 kappaletta 
(313,851 euroa), eli 1,0 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. 
 
Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,082 euroa ja alin 0,047 euroa. Keskikurssi oli 0,066 
euroa ja osakkeen päätöskurssi 30.6.2019 oli 0,067 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 
katsauskauden päättyessä 16,6 miljoonaa euroa. 
 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
 
Tecnotree Oyj:n 15.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti vuoden 2018 
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden tilikaudelta 2018. Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, 
että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 6 839 442,02 euroa, jätetään 
omaan pääomaan. 
 



 

Hallitus 

Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. 

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jyoti Desai, Neil Macleod, Conrad Neil Phoenix ja Priyesh 

Ranjan ja uudeksi jäseneksi Kaj Hagros. Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy 

ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

Yhtiökokouksessa päätettiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 50 000 euroa 

vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenten palkkioksi 23 

000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen ja mahdollisten valiokuntien kokouksiin 

osallistumisesta hallituksen puheenjohtajalle 800 euron ja muille hallituksen jäsenille 500 euron 

kokouspalkkio. 

 

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyn hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemän päätöksen mukaisesti 

hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Neil Macleod ja varapuheenjohtajaksi Jyoti Desai. Hallitus päätti 

perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan 

jäseniksi valittiin Priyesh Ranjan (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Neil Macleod, palkitsemisvaliokunnan 

jäseniksi valittiin Kaj Hagros (puheenjohtaja), Jyoti Desai ja Neil Macleod ja nimitysvaliokunnan 

jäseniksi valittiin Neil Macleod (puheenjohtaja), Conrad Neil Phoenix ja Priyesh Ranjan. 

 

Hallitus arvioi hallitusten jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävimmistä 

osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen hyväksymän Suomen listayhtiöiden 

hallintokoodin mukaisesti. Arvion perusteella Jyoti Desai, Kaj Hagros ja Priyesh Ranjan olivat 

riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävimmistä osakkeenomistajista.  

 

(Muutoksista hallituksen kokoonpanossa yhtiökokouksen jälkeen kerrotaan katsastuskauden 

päättymisen jälkeisissä tapahtumissa.) 

 

Tilintarkastaja 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti tilintarkastusyhteisö Tietotili Audit Oy seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Tietotili Audit Oy on 

ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Urpo Salon. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa 

palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. 

 
 



 

 

Hallituksen valtuudet  
 

a. Valtuutus ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen tilalle: 

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 

900.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta 

yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa ylimääräisen 

yhtiökokouksen 14.9.2017 myöntämän valtuutuksen. 

 

b. Yleinen valtuutus 
 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 

100.000.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta 

yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. 

 

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa varsinaisen 

yhtiökokouksen 30.5.2018 myöntämän antivaltuutuksen. 

 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT  
 

Tecnotreen riskit ja epävarmuustekijät on esitetty vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksessa ja 
tilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät liikevaihdon kehitykseen, projekteihin, niiden 

ajoitukseen, myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Lisäksi Tecnotreellä on emoyhtiön 

negatiivisen oman pääoman aiheuttama riski. 

 

Yhtiön rahoitukseen liittyvät riskit ovat vähentyneet Fitzroy Investments Ltd:n ja Luminos Sun:in vietyä 

päätökseen investointinsa yhtiöön Tecnotreen kanssa syyskuussa 2018 allekirjoitetun 

merkintäsopimuksen perusteella. Osakemerkintöjen tuoma kassavirta katsastuskaudella oli 2,91 

miljoonaa euroa.  

 

Konsernin oma pääoma oli katsastuskauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen.  

 
 



 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
1.7.2019 Tecnotree tiedotti, että Priyesh Ranjan on nimitetty yhtiön talousjohtajaksi ja hän eroaa 
yhtiön hallituksesta 

 
VUODEN 2019 NÄKYMÄT 
 
Yhtiö vahvisti ja vakautti toimintaansa vuonna 2018 ja vuonna 2019 yhtiö jatkaa ponnisteluja 
liikevaihdon kasvattamiseksi ja keskittyy kannattavuuden ylläpitämiseen. 

 

TECNOTREE OYJ 

Hallitus  

 

LISÄTIETOJA 

Padma Ravichander, toimitusjohtaja, +97 156 414 1420 
Priyesh Ranjan, talousjohtaja +971 50 955 1188 
 
 



 

TAULUKKO-OSA (TILINTARKASTAMATON) 
 

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty miljoonissa euroissa. 
Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista. 
 

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

            

LIIKEVAIHTO 11,0 9,8 20,5 17,4 41,9 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,0 1,6 0,0 0,1 

Materiaalit ja palvelut -0,3 -0,3 -1,1 -0,6 -2,3 

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4,1 -5,0 -8,5 -10,0 -18,9 

Poistot ja arvonalentumiset -0,3 -0,2 -0,5 -0,3 -0,6 

Liiketoiminnan muut kulut -2,7 -3,4 -6,0 -7,8 -14,9 

LIIKETULOS 3,6 1,0 6,0 -1,4 5,3 

Rahoitustuotot  -0,2 -0,1 0,1 0,9 0,8 

Rahoituskulut -1,1 0,9 -1,4 -0,6 -1,7 

TULOS ENNEN VEROJA  2,4 1,8 4,8 -1,1 4,4 

Tuloverot -0,9 -0,7 -2,0 -1,7 -4,9 

KAUDEN TULOS 1,4 1,1 2,8 -2,8 -0,5 

            

Kauden tuloksen jakautuminen:           

   Emoyrityksen omistajille 1,4 0,0 2,8 -2,8 -0,5 

   Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

            

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   

Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,01 0,00 0,01 -0,02 0,00 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 
tulos, euroa 0,01 0,00 0,01 -0,02 0,00 

      

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

      
KAUDEN TULOS 1,4 1,1 2,8 -2,8 -0,5 

Muut laajan tuloksen erät           

Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi:   

   Etuuspohjaisen nettovelan  
   uudellenmäärittämisestä johtuvat erät         -0,0 

   Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä 
   tulosvaikutteiseksi         0,0 

   Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -0,4 -2,0 -0,1 -2,0 -0,7 

Kauden muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -0,4 -2,0 -0,1 -2,0 -0,8 

            

KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,0 -2,0 2,6 -4,8 -1,3 

            

Kauden laajan tuloksen jakautuminen:           

   Emoyrityksen omistajille 1,0 -2,0 2,7 -4,8 -1,3 

   Määräysvallattomille omistajille -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

 



  

 

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

    

    
Pitkäaikaiset varat       

   Muut aineettomat hyödykkeet  0,2 0,2 0,2 

   Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,3 1,8 1,5 

   Laskennalliset verosaamiset 0,6 0,6 0,6 

   Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset                 0,7 0,7 0,7 

   Käyttöoikeus vuokrasopimukset 2,2 - - 

Lyhytaikaiset varat       

   Vaihto-omaisuus 0,1 0,7 0,1 

   Myyntisaamiset 14,5 11,1 11,6 

   Muut saamiset 11,7 7,2 9,7 

   Rahavarat 3,3 2,8 4,2 

VARAT YHTEENSÄ 33,4 24,9 28,6 

        

Oma pääoma -1,0 -10,7 -6,5 

        

Pitkäaikaiset velat       

   Pitkäaikaiset korolliset velat 13,8 16,7 12,5 

   Muut pitkäaikaiset velat 7,5 6,7 7,7 

  Pitkäaikaiset vuokravastuut 1,6 - - 

Lyhytaikaiset velat       

   Lyhytaikaiset korolliset velat 0,6 0,9 4,5 

   Lyhytaikaiset vuokravastuut 0,6 - - 

   Ostovelat ja muut velat 10,5 11,2 10,3 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 33,4 24,9 28,6 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA                   

          
Me A B C D E F  G H I 

OMA PÄÄOMA  1.1.2019 1,3 0,8 
-

10,4 2,1 2,0 -2,6 -6,7 0,2 -6,5 

                    

Kauden tulos           2,8 2,8 -0,0 2,8 

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen:     -0,1       -0,1   -0,1 

Kauden laaja tulos yhteensä 1,3 0,8 
-

10,6 2,1 2,0 2,8 2,6 0,2 2,8 

                    

Osakeanti       2,9     2,9   2,9 

Muut muutokset         -0,0 -0,0 -0,0 0,0 -0,0 

                    

OMA PÄÄOMA  30.6.2019 1,3 0,8 
-

10,6 5,0 2,0 0,2 -1,2 0,2 -1,0 

                    

Me A B D E F  G H I J 

OMA PÄÄOMA  1.1.2018 1,3 0,8 -9,7 0,0 2,0 -0,8 -6,3 0,2 -6,1 

 



 

 

Kauden tulos           -2,8 -2,8 -0,0 -2,8 

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen:                   

Uudelleenmäärityserät                   

Muuntoerot     -2,1       -2,1   -2,1 

Kauden laaja tulos yhteensä     -2,1     -2,8 -4,8 -0,0 -4,9 

                    

Muut muutokset         -0,0 0,5 0,5 -0,2 0,3 

                    

OMA PÄÄOMA  30.6.2018 1,3 0,8 
-

11,8 0,0 2,0 -3,1 
-

10,7 0,0 
-

10,7 

 

 

A = Osakepääoma 

B = Ylikurssirahasto 

C = Muuntoerot 

D = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

E = Muut rahastot 

F = Voittovarat 

G = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 

H = Määräysvallattomien omistajien osuus 

I = Oma pääoma yhteensä 



 

KONSERNIN LYHENNETTY 
RAHAVIRTALASKELMA,  
Me 

4-6/ 
2019 

4-6/ 
2018 

1-6/ 
2019 

1-6/ 
2018 

1-12/ 
2018 

      
Liiketoiminnan rahavirrat           

 Katsauskauden tulos 1,4 0,0 2,8 -2,8 -0,5 

 Oikaisut katsauskauden tulokseen 2,7 1,9 2,1 2,7 6,6 

 Käyttöpääoman muutokset -1,5 -5,1 -3,2 4,2 2,0 

 Rahoitustuotot ja -kulut -2,7 0,9 -2,8 -0,1 -0,8 

 Maksetut verot -0,7 0,2 -1,9 -1,7 -5,6 

Liiketoiminnan nettorahavirta -0,8 -2,2 -3,1 2,3 1,7 

            

Investointien rahavirrat           

 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,0 -0,1 -0,0 -0,1 -0,0 

 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
 luovutustulot -0,0 -0,0 2,4 0,0 0,0 

Investointien nettorahavirta -0,0 -0,0 2,4 -0,1 -0,0 

            

Rahoituksen rahavirrat           

 Lainojen nostot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Lainojen takaisinmaksut -0,6 -1,1 -3,0 -1,1 -1,5 

Osakeannista saadut maksut 0,9 0,0 2,9 0,0 2,1 

Muut rahoituskulut -0,0 -0,4 -0,0 -0,5 -0,2 

Rahoituksen nettorahavirta 0,2 -1,5 -0,1 -1,7 0,4 

            

Rahavarojen muutos -0,6 -3,7 -0,8 0,6 -0,9 

            

Rahavarat kauden alussa 3,9 6,8 4,2 2,3 2,3 

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2 

            

Rahavarat kauden lopussa 3,3 2,8 3,3 2,8 4,2 

 



 

1. PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET  
 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset, 

noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat 

yhtenevät konsernin vuoden 2018 vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa. Uusilla 

1.1.2019 alkaen voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin 

puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.  

 

Alkaen 1.1.2019 Tecnotree on muuttanut periaatetta millä se kääntää ulkomaanmääräistä valuuttaa 

euroiksi sellaisten maiden kohdalla, joiden keskuspankkien noteeraama kurssi on vain teoreettinen ja 

todellinen valuutan kääntökurssi euroiksi on markkinakurssin mukainen. Aiemmin käytetystä 

keskuspankin noteeraamasta kurssista on vuoden alusta siirrytty markkinakurssin käyttöön. 

Muutoksella oli 0,8 miljoonan euron vähentävä vaikutus katsastuskauden liiketoiminnan kuluihin. 

 

Toiminnan jatkuvuuden periaate 
Tecnotreen toimintaan liittyviä epävarmuustekijöitä on selvitetty vuoden 2018 tilinpäätöksessä sekä 

edellä kohdassa ”Riskit ja epävarmuustekijät”. Yhtiöllä on toiminnan jatkuvuuteen liittyviä olennaisia 

epävarmuustekijöitä. Tecnotree noudattaa toiminnan jatkuvuuden periaatetta.  

 
 
2. SEGMENTTI-INFORMAATIO  
 
Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat 
Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), MEA & APAC (Lähi-itä ja 
Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin 
sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen operatiivinen 
päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.  

 

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos 

sisältää sellaiset kulut jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, 

asiakaspalvelun ja –toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, 

poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin. 

 

TOIMINTASEGMENTIT  1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 

    
LIIKEVAIHTO, Me       

Eurooppa & Amerikka 6,6 6,2 16,3 

MEA & APAC 13,9 11,2 25,6 

YHTEENSÄ 20,5 17,4 41,9 

        

TULOS, Me       

Eurooppa & Amerikka 6,5 2,5 7,7 

MEA & APAC 2,3 5,4 6,4 

YHTEENSÄ 8,7 7,9 14,1 

Kohdistamattomat erät -4,1 -9,3 -8,3 

LIIKETULOS ENNEN KERTALUONTEISIA KULUJA 4,6 -1,4 5,9 

  Kertaluonteiset kulut(-) ja tuotot(+) 1,4 0,0 -0,6 

LIIKETULOS 6,0 -1,4 5,3 

 



3. KOROLLISET VELAT  
 

Korolliset velat 
Katsastuskauden lopussa yhtiöllä oli korollisia velkoja 14,3 miljoonaa euroa (17,6). 
 
KOROLLISET VELAT, Me 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

     
Saneerausvelat kauden alussa 1.1. 16,6 17,8 17,8 

   Saneerausvelkojen takaisinmaksut 2,6 -2,0 -1,2 

Saneerausvelat kauden lopussa 14,0 17,2 16,6 

        

Rahoitusleasingvelat kauden alussa 1.1. 0,4 0,4 0,4 

   Rahoitusleasingvelkojen lisäykset 0,0 0,0 0,0 

   Rahoitusleasingvelkojen vähennykset 0,0 0,0 -0,0 

Rahoitusleasingvelat kauden lopussa 0,4 0,4 0,4 

        

Korolliset velat yhteensä 14,3 17,6 17,0 

  

Korottomat velat 
Katsastuskauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelman mukaisia korottomia velkoja 5,2 
miljoonaa euroa (31.12.2018: 5,5).  

 

 
4. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT  
 

Tecnotreen lähipiiriin kuuluvat yhtiön tytäryhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja 

edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvaltayhteisöt.  

 

Säännöllisesti maksettavia palkkoja ja palkkioita sekä konsernin sisäisiä normaaleja transaktioita 

lukuun ottamatta, Tecnotree ei ole katsauskauden tai vertailukauden aikana tehnyt lähipiirin kanssa 

merkittäviä liiketoimia. 

 

 
5. VASTUUSITOUMUKSET 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

     
Omasta puolesta       

   Kiinteistökiinnitykset 0,0 4,4 4,4 

   Yrityskiinnitykset 45,3 45,3 45,3 

   Pantatut talletukset 0,5 0,4 0,5 

Muut vastuut       

   Intian riidanalaiset tuloverovelat 1,8 1,8 1,8 

       
MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018 

    

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten 
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:       

Muut vuokrasopimukset       

   Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 0,8 0,7 0,6 

   1-5 vuoden kuluessa erääntyvät   0,8 0,7 0,5 

 



6. TUNNUS- JA AVAINLUVUT 
 

KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 

    
Sijoitetun pääoman tuotto, % - - - 

Oman pääoman tuotto, % - - - 

Omavaraisuusaste, % -3,0 -43,1 -22,8 

Nettovelkaantumisaste, % - -  - 

Investoinnit, Me 0,0 0,1 0,0 

   % liikevaihdosta 0,1 0,4 0,0 

Tutkimus- ja kehitysmenot, Me 1,6 3,0 5,3 

   % liikevaihdosta 7,6 17,3 12,5 

Tilauskanta, Me 33,2 25,6 21,1 

Henkilöstö keskimäärin 525 641 604 

Henkilöstö kauden lopussa 515 616 543 

 

 

 

 

KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018 

    
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,01 -0,02 0,00 

Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, 
euroa 0,01 -0,02 0,00 

Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,00 -0,09 -0,04 

Osakemäärä kauden lopussa, 1 000 kpl 247 628 122 628 175 183 

Osakemäärä keskimäärin, 1 000 kpl 222 560 122 628 136 559 

Osakkeen kurssikehitys, euroa       

   Keskikurssi 0,07 0,08 0,07 

   Alin 0,05 0,05 0,04 

   Ylin 0,08 0,11 0,11 

Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 0,07 0,06 0,05 

Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me 16,6 7,4 8,1 

Osakevaihto, milj. kpl 2,5 41,8 48,2 

Osakevaihto, % kokonaismäärästä 1,0 34,0 28,0 

Osakevaihto, Me 0,3 2,5 4,3 

Hinta-/voittosuhde (P/E) 5,4 0,0 0,0 

 

 
 
AVAINLUVUT 
NELJÄNNESVUOSITTAIN Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 

              

Liikevaihto, Me 11,0 9,5 12,1 12,4 9,8 7,6 

Liikevaihto, muutos % 12,0 25,9 -22,2 1,6 -35,3 -37,7 

Oikaistu liiketulos, Me 1 3,6 1,0 4,5 2,7 1,0 -2,4 

   % liikevaihdosta 33,2 10,2 37,4 21,8 10,3 -31,6 

Liiketulos, Me 3,6 2,4 4,0 2,7 1,0 -2,4 

   % liikevaihdosta 33,2 25,1 32,6 21,8 10,3 -31,6 

 

 
 



 

Oikaistu kauden tulos, Me 2 1,4 -0,1 1,7 1,2 0,0 -2,8 

Kauden tulos, Me 1,4 1,3 1,1 1,2 0,0 -2,8 

              

Henkilöstö kauden lopussa 515 529 543 571 616 641 

              

Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton, euroa 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02 

Osakekohtainen tulos, 
laimennusvaikutuksella oikaistu, 
euroa 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02 

Osakekohtainen oma pääoma, 
euroa 0,00 -0,01 -0,04 -0,06 -0,09 -0,09 

Korolliset nettovelat, Me 11,0 10,7 12,9 14,4 14,8 11,2 

              

Tilauskanta, Me 33,2 22,8 21,1 24,6 25,6 27,3 

             
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä  
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ennen kertaluonteisia eriä  

 



 


