
 

-More- 

 
 
Välittömästi julkaistavaksi 
 
Yhteyshenkilö: Michael A. Piraino     
 EVP and Chief Financial Officer     
 Epicor Software Corporation  
 Irvine, CA, USA      
 949/585-4595  
 michael@epicor.com 
 
 Lasse Glassen     
 Financial Relations Board 
 8687 Melrose Avenue 7th Floor 
 Los Angeles, CA, USA 
 310/854-8313  
 lglassen@financialrelationsboard.com 
 
  

Epicorin® tulos toisella neljänneksellä 2006 
 
Yhtiön liikevaihto kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana ennätysmäisesti, vuositasolla 

mitattuna 40 prosenttia. Kokonaisliikevaihtoa vauhditti lisenssitulojen vahva 31 prosentin 
kasvu sekä CRS:n ja orgaanisten toimialojen hyvä menestys.  

 
Yhtiö korottaa tulosodotuksistaan vuoden 2006 koko vuoden liikevaihdon ja 

osakekohtaisen tuloksen (ei-GAAP) suhteen 
 

 
IRVINE, Kalifornia, 26.07.06 – Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), johtava 

yritysohjelmistoratkaisujen toimittaja, julkisti tänään 30.6. päättyneen toisen vuosineljänneksen 

tuloksensa. Kaikkia tuloksia on pidettävä alustavina siihen asti, kunnes yhtiö ilmoittaa 

neljännesvuosiraporttinsa lomakkeella 10-Q ensi kuun alussa.  

”Olen erittäin tyytyväinen toisen vuosineljänneksen tulokseen, joka ylitti odotuksemme 

liiketoiminnan kokonaistuoton, osakekohtaisen tuloksen (ei-GAAP) ja kassavirran suhteen”, 

Epicorin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja George Klaus kertoi.  ”Vahva tulos johtuu 

erinomaisesta toiminnasta kaikilla markkinoillamme sekä kaikkien tuotteidemme ja 

palveluidemme menestyksestä.  Lisenssitulot kasvoivat voimakkaasti, kun asiakkaat siirtyivät 

käyttämään Epicor Vantage 8.0 -ohjelmistoa ja hankimme vuosineljänneksen aikana 179 uutta 

asiakasta.   Olemme erittäin innoissamme markkinoiden valtavasta tuesta ja palvelupohjaisen 

Epicor Vantage Web -valmistusohjelmistosarjan vastaanotosta, ja uskomme saavamme 

lisätuottoja migraatioista.  CRS Retail Systemsin integraatio on myös ylittänyt odotuksemme, 

sillä sen tulot ovat kasvaneet tasaisesti ja se on hankkinut muutamia tärkeitä uusia asiakkaita.” 
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“Aloitimme vuoden 2006 toisen puoliskon tarjonnan suhteen erittäin tarmokkaasti, ja 

sekä uudet että nykyiset asiakkaamme kohdistavat tuotteisiimme ja palveluihimme voimakasta 

kysyntää niin Pohjois-Amerikassa kuin myös muissa maissa.  Kasvavan tarjonnan ja toisen 

vuosineljänneksen odotettua parempien tulosten innoittama asiakkaiden voimakas kysyntä 

tukee näkemystämme, että pystymme erinomaisiin tuloksiin myös loppuvuoden aikana.  

Menestyksekkään toisen vuosineljänneksen ja asiakkaiden myönteisen suhtautumisen 

kannustamina korotamme konsernin vuoden 2006 tulosodotukset 378 dollarista 383 dollariin ja 

osakekohtaiset tulosodotukset (ei-GAAP) 0,71 dollarista 0,72 dollariin laimennettua osaketta 

kohden.   

 

Yhteenveto tuloslaskelmasta 

Toisen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihto kasvoi 40,2 prosentilla 99,5 miljoonaan 

dollariin edellisen vuosineljänneksen 71,0 miljoonaan dollariin verrattuna.  Jos 

kokonaisliikevaihdossa ei oteta huomioon 6.12.2005 hankitun CRS Retail Systems Inc.:n 

odotettua suurempaa 22,0 miljoonan dollarin osuutta, kokonaisliikevaihto kasvoi 9,1 prosentilla 

77,5 miljoonaan dollariin.  Toisen vuosineljänneksen lisenssitulot kasvoivat 30,6 prosentilla 24,0 

miljoonaan dollariin vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen 18,4 miljoonaan dollariin verrattuna. 

Ilman CRS:n 3,3 miljoonan dollarin osuutta lisenssitulot kasvoivat 12,6 prosentilla 20,7 

miljoonaan dollariin. Vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen konsultointitulot kasvoivat 48,5 

prosentilla 27,3 miljoonaan dollariin vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen 18,4 miljoonaan 

dollariin verrattuna. Ilman CRS:n 5,6 miljoonan dollarin osuutta konsultointitulot kasvoivat 18,2 

prosentilla 21,7 miljoonaan dollariin.  Vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen ylläpitotulot 

kasvoivat vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä 12,1 prosentilla 37,5 miljoonaan dollariin 

vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen 33,5 miljoonaan dollariin verrattuna. Ilman CRS:n 3,0 

miljoonan dollarin osuutta konsultointitulot kasvoivat 3,1 prosentilla 34,5 miljoonaan dollariin.  

Vuoden 2006 toisen vuosineljänneksen laitteisto- ja muut tulot kasvoivat viime vuoden toisen 

vuosineljänneksen 0,8 miljoonasta dollarista 10,7 miljoonaan dollariin.  Ilman CRS:n 10,2 

miljoonan dollarin osuutta laitteisto- ja muiden tulojen määrä oli 0,6 miljoonaa dollaria. 

Yhtiö ilmoitti toisen vuosineljänneksen nettotuloksekseen (GAAP) 7,1 miljoonaa dollaria 

ja laimennetuksi osakekohtaiseksi tuloksekseen 0,12 dollaria, kun edellisenä vuonna nettotulos 

oli 29,6 miljoonaa dollaria ja laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,52 dollaria. Tähän sisältyi 

0,35 dollarin myönteinen vaikutus, joka liittyi laskennallisten verojen arvostusvarauksen 

vapauttamisen myötä saavutettuun laskennalliseen tuloverohyvitykseen.  Vuoden 2006 toisella 

neljänneksellä GAAP-kirjanpitostandardin ulkopuolisten indikaattorien perusteella laskettu tulos 

(ei-GAAP) on 11,2 miljoonaa dollaria, jolloin laimennettu osakekohtainen tulos on 0,20 dollaria 
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osakkeelta, kun edellisvuoden vastaavan jakson luku oli 12,9 miljoonaa dollaria eli 0,23 dollaria 

osakkeelta.  Vertailutiedoksi mainittakoon, että vuoden 2005 toisen vuosineljänneksen 

laimennettu tulos kokonaisverovaikutus huomioon ottaen oli 0,16 dollaria osakkeelta. 

Osakekohtaisen tuloksen (ei-GAAP) kasvu on 25 prosenttia, kun verrataan 

kokonaisverovaikutuksen huomioivia lukuja.  Tuloksessa (ei-GAAP) ei ole otettu huomioon 

aineettomien hyödykkeiden poistoja ja osakeoptioita ilman veroja ja laskennallista 

tuloverohyvitystä.  

 

Yhteenveto taseesta  
Yhtiön taseessa oli 30.6.2006 rahoja ja pankkisaamisia 64,5 miljoonaa dollaria, jota 

kasvatti vuosineljänneksen aikaisten toimintojen 19 miljoonan dollarin kassavirta.  Yhtiön koko 

velkakanta oli 30.6.2006 päättyneellä kaudella 117 miljoonaa dollaria, joka muodostuu 100 

miljoonan dollarin lainasta ja 100 miljoonan dollarin jatkuvasta luotosta maksettavasta 16,7 

miljoonan dollarin summasta.  Tämän jälkeen velkaa on lyhennetty 6,7 miljoonaa dollaria, mikä 

on vähentänyt jäljellä olevan velan määrän 110,3 miljoonaan dollariin.  

Vuosineljänneksen lopussa nettomyyntisaamisia oli 68,3 miljoonaa dollaria.  Tehokkaan 

perinnän ansiosta DSO laski 62:een, kun se oli vuoden 2006 ensimmäisen vuosineljänneksen 

aikana vielä 70. Käyttöpääoma kasvoi 7 miljoonalla dollarilla vuoden 2006 toisen 

vuosineljänneksen lopussa 36,9 miljoonaan dollariin vuoden 2006 ensimmäisen 

vuosineljänneksen 29,9 miljoonasta dollarista.   

 

Kolmannen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2006 tulosodotukset 
Yhtiö odottaa kolmannen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdon olevan noin 

93 miljoonaa dollaria.  Osakekohtaisen GAAP-tuloksen laimennusvaikutuksella arvioidaan 

olevan 0,09 dollaria vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä ja edellä kuvatun osakekohtaisen 

laimennetun ei-GAAP-tuloksen 0,17 dollaria. Laskennassa on kummassakin tapauksessa 

käytetty painotettuna osakkeiden keskimääränä 57 miljoonaa osaketta.   

Yhtiö lisää koko vuoden 2006 tulosodotuksiaan. Vuoden 2006 kokonaistuloksen 

odotetaan olevan 378 - 383 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee noin 6 miljoonan dollarin nousua 

aikaisempiin koko vuoden arvioihin verrattuna.  Vuoden 2006 tuloksen (ei-GAAP) odotetaan 

olevan 41 - 42 miljoonaa dollaria.  Laimennetun osakekohtaisen tuloksen (ei-GAAP) odotetaan 

olevan 0,71 - 0,72 dollaria, mikä on aikaisempia 0,69 - 0,70 dollarin arvioita enemmän.  Koko 

vuoden osakekohtaiset tulosodotukset ( ei-GAAP) perustuvat 58 miljoonan osakkeen 

painotettuun keskimäärään.  Tulosodotusten laskennassa on oletettu todelliseksi verokannaksi 
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noin 38,0 prosenttia.  Viitearvona on vuoden 2005 laimennettu kokonaisverovaikutuksen 

huomioon ottava tulos (ei-GAAP) 0,57 dollaria osakkeelta. 

 

Konferenssipuhelutiedot 
Yhtiö järjestää sijoittajille ja analyytikoille tarkoitetun konferenssipuhelun heti tiedotteen 

julkaisun jälkeen markkinoiden sulkeuduttua 14.00 Tyynenmeren aikaa (PDT).   

  
Päivämäärä: keskiviikko 26.07.06 

Kellonaika: 14.00 Tyynenmeren kesäaikaa 

Puhelinnumero: +1 800 289 0529 tai Yhdysvaltojen ulkopuolelta +1 913 981 5523 

Kokoustunnus: Epicor 

 

Kokouspuhelun aikana yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja George Klaus 

ja ensimmäinen varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Michael Piraino käyvät läpi vuoden 2006 

toisen neljänneksen tuloksen ja loppuvuoden 2006 tulosennusteen. Sijoittajat ja analyytikot ovat 

tervetulleita osallistumaan kokoukseen.  Puhelinyhteys kannattaa muodostaa noin kymmenen 

minuuttia ennen kokouksen alkua.  Kokouspuhelu julkaistaan äänitiedostona yhtiön Web-sivuilla 

osoitteessa www.epicor.com/company/investor. Tämä äänitiedosto on saatavana 30 päivän 

ajan. 
 

Tietoja Epicor Software Corporationista 
Epicor on alansa johtava yritys, joka on keskittynyt tarjoamaan toiminnanohjaukseen 

(ERP), asiakkuudenhallintaan (CRM), toimitusketjunhallintaan (SCM) ja asiantuntijapalveluiden 

automaatioon (PSA) liittyviä integroituja ohjelmistoratkaisuja keskikokoisille yrityksille ja Global 

1000 -yhtiöille. Vuonna 1984 perustetulla Epicorilla on yli 20 000 asiakasta yli 140 maassa, ja 

se tarjoaa ratkaisuja yli 30 kielellä.   Epicor kehittää kattavia toimialakohtaisia sovelluksia 

tuotanto-, jakelu-, jälleenmyynti-, majoitus- ja palveluyrityksille palvelukeskeisen arkkitehtuurin 

(SOA) ja Web-palvelujen kaltaisten innovatiivisten tekniikoiden avulla. Epicorin sovellukset 

auttavat parantamaan yritysten tehokkuutta, toimintaa ja kilpailukykyä.  Epicorin ratkaisujen 

skaalattavuus ja joustavuus vastaavat tämän päivän liiketoiminnallisiin haasteisiin, ja niiden 

avulla yritykset voivat menestyä tulevaisuudessa entistä paremmin.   Epicorilla on laaja 

palveluvalikoima, mikä auttaa asiakkaita saamaan nopeasti tuottoa sijoitukselle ja pitää 

kokonaiskustannukset alhaisina.  Epicorin päätoimisto sijaitsee Irvinessä Kaliforniassa. 

Epicorilla on toimistoja kaikkialla maailmassa. Lisätietoja saat sivustosta www.epicor.com. 

 

http://www.epicor.com/company/investor
http://www.epicor.com/
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Epicor on Epicor Software Corporationin rekisteröity tavaramerkki. CRS on CRS Retail Systems Inc:n 
tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

 

Ennusteet ja arviot 

Tämä lehdistötiedote saattaa sisältää Epicorin taloudellista tilaa, toiminnan tuloksia, tuottavuutta ja 
toimintoja koskevia ennustuksia ja arvioita. Tällaisia ennusteita ja arvioita ovat muun muassa lausunnot 
ennustetusta liikevaihdosta, tuloksesta ja osakekohtaisesta tuloksesta sekä muut tulevaisuuteen 
sijoittuvat lausunnot. Nämä ennusteet ja arviot perustuvat käytettävissä oleviin kilpailukykyä ja taloutta 
koskeviin tietoihin sekä johdon tulevaisuutta ja yrityksen toimintakykyä koskeviin näkemyksiin ja oletuksiin 
lausuntojen antamishetkellä. Ennusteisiin ja arvioihin kohdistuu riskejä ja epävarmuustekijöitä. Todelliset 
tulokset saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä näissä ennusteissa tulevaisuudesta arvioidaan. 

Mainittuja riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa yritysten resurssiensuunnittelutuotteiden 
kysynnän muutokset (etenkin kilpailukyvyn muuttuminen), uusien tuotteiden ja päivitysten saaminen 
markkinoille ajoissa sekä tällaisten tuotteiden vastaanotto markkinoilla, kilpailevien tuotteiden ja niiden 
hinnoittelun vaikutukset, aiemmin tuntemattomien ohjelmavirheiden ilmitulo, Epicorin suurimpien 
asiakkaiden taloudellisen tilanteen muutokset sekä Epicorin kyky kehittää ja laajentaa tuote- ja 
palveluvalikoimaansa uusien tarpeiden mukaiseksi ja muut Epicorin 31.12.2005 päättynyttä vuotta 
käsittelevässä vuosikatsauksessa, lomakkeiden 10K ja 10K/A sivuilla 17-25 sekä 31.3.2006 päättynyttä 
vuosineljännestä käsittelevässä neljännesvuosikatsauksessa, lomakkeen 10Q sivuilla 36-44 mainitut 
tekijät. Näiden tekijöiden vaikutus yhtiön liiketoimintaan ja ennakoituihin tulevaisuudennäkymiin saattaa 
aiheuttaa sen, etteivät kaikki tässä tiedotteessa mainitut seikat toteudu. Epicorilla ei ole velvollisuutta 
ilmoittaa julkisesti ennusteiden ja arvioiden muuttumisesta. 

Tässä lehdistötiedotteessa käytetään joitakin yleisen kirjanpitokäytännön ulkopuolisia taloudellisia 
indikaattoreita, kuten orgaanista tulojen kasvua, jossa ei oteta huomioon CRS:n tuloja kasvattavaa 
vaikutusta, ja nettotulosta (ei-GAAP), kokonaisverovaikutuksen huomioivaa nettotulosta (ei-GAAP), 
laimennettua osakekohtaista tulosta (ei-GAAP) ja kokonaisverovaikutuksen huomioon ottavaa 
laimennettua osakekohtaista tulosta (ei-GAAP), joissa ei oteta huomioon aineettomien hyödykkeiden 
poistoja ja osakeoptioita ilman veroja ja laskennallista verohyvitystä. Näitä indikaattoreita ei siis ole 
laadittu GAAP-kirjanpitostandardin mukaisesti, ja ne saattavat poiketa muiden yhtiöiden käyttämistä 
vastaavista indikaattoreista. Näitä indikaattoreita ei tule käyttää GAAP-kirjanpitostandardin mukaisten 
taloudellista suorituskykyä kuvaavien indikaattorien sijasta. Yhtiön johto kuitenkin uskoo, että nämä 
yleisen kirjanpitokäytännön ulkopuoliset taloudelliset indikaattorit tarjoavat merkityksellistä lisätietoa 
yhtiön liiketoiminnan tilasta. Yhtiön johto käyttää kyseisiä indikaattoreita yhtiön tulostietojen vertailuun 
historiatietoihin ja kilpailijoiden tulostietoihin, toimintaennusteiden laatimiseen ja budjetointiin. Sijoittajia 
pyydetään tarkastelemaan tässä lehdistötiedotteessa esitettyä GAAP-kirjanpitostandardin ulkopuolisten 
indikaattoreiden täsmäytystä helpommin verrattaviin GAAP-kirjanpitostandardin mukaisiin taloudellisiin 
indikaattoreihin. 

 

-Taloudellista tilannetta kuvaavia taulukoita- 
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30.6. 31. 12.
2006 2005

VASTAAVAA
Vaihto- ja rahoitusomaisuus:
  Rahat ja pankkisaamiset  $             64,459  $            49,768 
  Rahoitusomaisuusarvopaperit                        -                    3,271 
  Myyntisaamiset, netto                 68,261                67,728 
  Laskennalliset verosaamiset                 20,823                20,726 
  Vaihto-omaisuus                   8,725                  4,572 
  Siirtosaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset                   9,165                  6,759 
Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä               171,433              152,824 

Kiinteistöt ja laitteet, netto                 10,963                11,347 
Laskennalliset verosaamiset                 22,449                22,449 
Aineettomat hyödykkeet, netto                 64,492                73,539 
Liikearvo               165,712              164,451 
Muut                   5,674                  4,341 
Vastaavaa yhteensä  $           440,723  $          428,951 

VASTATTAVAA
Lyhytaikainen vieras pääoma:
  Ostovelat  $             20,988  $            12,150 
  Siirtovelat                 49,689                56,709 
  Jaksotettujen uudelleenjärjestelykustannusten lyhytaikainen 
osuus

                  2,613                  2,812 

  Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset                   1,103                     100 
  Nykyinen ennakkomaksujen osuus                 60,092                57,183 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä               134,485              128,954 

Pitkäaikaiset lainat, ilman lyhennyseriä               115,863              124,639 
Jaksotettujen uudelleenjärjestelykustannusten pitkäaikainen 
osuus

                  1,067                  1,460 

Pitkäaikaisten ennakkomaksujen osuus                   1,726                  2,284 
Pitkäaikaiset laskennalliset verovelat                   1,165                  1,164 
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä               119,821              129,547 

Oma pääoma:
  Osakepääoma                        58                       56 
  Osakepääoman korotus               340,701              336,139 
  Ilman: omien osakkeiden arvoa               (10,679)              (10,679)
  Kertynyt muu merkittävä tappio                 (1,297)                (1,053)
  Kertynyt alijäämä             (142,366)            (154,013)
Oman pääoman netto               186,417              170,450 
Vastattavaa yhteensä  $           440,723  $          428,951 

EPICOR SOFTWARE CORPORATION
KONSERNITASEEN TIIVISTELMÄ

(tuhansina )
(tarkastamaton)

 

 

-Jatkuu- 
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2006 2005 2006 2005
(oikaistu) (oikaistu)

Liikevaihto:
   Lisenssitulot $           23,995 $          18,369 $         43,306  $        34,042 
   Konsultointitulot              27,270             18,358            52,228            35,282 
   Ylläpitotulot              37,533             33,488            73,702            66,734 
   Laitteisto- ja muut tulot              10,744                  808            14,784              1,749 
Liikevaihto yhteensä              99,542             71,023          184,020          137,807 

Kulut              44,034             25,440            79,795            50,154 
Aineettomien hyödykkeiden poistot                4,249               2,811              8,494              5,594 
        Kulut yhteensä              48,283             28,251            88,289            55,748 

Bruttovoitto              51,259             42,772            95,731            82,059 

Liiketoiminnan kulut
   Myynti ja markkinointi              16,422             13,661            31,423            27,762 
   Ohjelmistojen kehittäminen                8,844               7,035            17,176            14,425 
   Yleiset ja hallinnolliset kulut              13,080             11,093            25,322            22,249 
Liiketoiminnan kulut yhteensä              38,346             31,789            73,921            64,436 

Toiminnan tuotot              12,913             10,983            21,810            17,623 
Korkokustannukset               (2,327)                 (295)             (4,211)               (574)
Muut tuotot (kustannukset), netto                   910                   (29)              1,196               (183)

Voitto ennen tuloveroja              11,496             10,659            18,795            16,866 
Vähemmistöosuudet konsernin tytäryhtiön tulosta                      -                      59                    -                     90 
Varaus tuloveroja varten                4,411            (18,954)              7,148          (18,515)
Tilikauden voitto $             7,085 $          29,554 $         11,647  $        35,291 

Osakekohtainen nettotulos:
       laimentamaton $               0.13 $              0.54 $             0.21  $            0.65 
       laimennettu $               0.12 $              0.52 $             0.21  $            0.63 

Painotettu ulkona olevien osakkeiden keskimäärä:
       laimentamaton 55,763 54,486 55,683 54,231
       laimennettu 56,950 56,592 56,795 56,419

EPICOR SOFTWARE CORPORATION
KONSERNIN TULOSLASKELMAN TIIVISTELMÄ

(tuhansina, osakekohtaisia määriä lukuun ottamatta )
(tarkastamaton)

Kuuden kuukauden jakso, joka 
päättyi

Kolmen kuukauden jakso, joka 
päättyi
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2006 2005 2006 2005
(oikaistu) (oikaistu)

Tilikauden voitto $             7,085 $          29,554 $         11,647  $        35,291 

Lisäys ilman veroja:
   Aineettomien hyödykkeiden poistot 2,795               2,680 5,629              5,383 
   Osakeoptiot 1,308                  591 1,899              1,197 
   Laskennallinen verohyvitys                      -              (19,917)                    -            (19,917)
  
Tulos (ei-GAAP)  $           11,188  $          12,908  $         19,175  $        21,954 

Osakekohtainen laimennettu tulos (ei-GAAP)  $               0.20  $              0.23  $             0.34  $            0.39 

Painotettu ulkona olevien osakkeiden keskimäärä:
     laimennettu 56,950 56,592 56,795 56,419

EPICOR SOFTWARE CORPORATION
EI-GAAP-TULOKSEN TÄSMÄYTYS

(tuhansina, osakekohtaisia määriä lukuun ottamatta)
(tarkastamaton)

Kuuden kuukauden jakso, joka 
30.6.

Kolmen kuukauden jakso, joka 
30.6. 
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Kolmen 
kuukauden 

30.6.
2005

Voitto ennen tuloveroja $           10,659 
Vähemmistöosuudet konsernin tytäryhtiön tulosta                     59 
Varaus tuloveroja varten lakimääräisen veroprosentin mukaan                 4,157 

Kokonaisverovaikutuksen huomioon ottava nettotulos $             6,443 

Lisäys ilman veroja:
   Aineettomien hyödykkeiden poistot 1,798
   Osakeoptiot 591
  
Kokonaisverovaikutuksen huomioon ottava tulos (ei-GAAP)  $             8,832 

Kokonaisverovaikutuksen huomioon ottava osakekohtainen 
laimennettu tulos (ei-GAAP)

 $               0.16 

Painotettu ulkona olevien osakkeiden keskimäärä:
     laimennettu 56,592

(tarkastamaton)

EPICOR SOFTWARE CORPORATION
KOKONAISVEROVAIKUTUKSEN HUOMIOON OTTAVAN TULOKSEN (EI-GAAP) TÄSMÄ

(tuhansina, osakekohtaisia määriä lukuun ottamatta)

 

 

### 
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