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ETTEPLAN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  
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ETTEPLAN VUONNA 2012: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO 
KASVOIVAT SELVÄSTI 

Katsauskausi loka-joulukuu 2012 

− Konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 34,9 (10-12/2011: 32,7) miljoonaa euroa. 
− Liikevoitto laski 6,0 % ja oli 1,9 (2,0) miljoonaa euroa.  
− Katsauskauden voitto oli 1,2 (1,4) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 8,5 (8,1) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,05) euroa. 
− Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 776 (1 659). 

Katsauskausi tammi-joulukuu 2012 

− Konsernin liikevaihto kasvoi 12,6 % ja oli 134,5 (1-12/2011: 119,4) miljoonaa euroa. 
− Liikevoitto kasvoi 26,6 % ja oli 8,7 (6,9) miljoonaa euroa.  
− Katsauskauden voitto oli 5,6 (4,6) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 11,3 (7,0) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,20) euroa. 
− Etteplan osti maaliskuussa teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin keskittyneen hollantilaisen 

Tedopres International B.V.:n koko osakekannan. 
− Hallituksen osinkoehdotus on 0,15 euroa osakkeelta.  

Näkymät 2013 

Markkinanäkymät 
Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. 
Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 
2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alus-
sa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti.  
Taloudellinen ohjeistus 
Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton 
kertyminen painottuu loppuvuoteen.  
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Avainlukuja 

(1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Liikevaihto 34 943 32 747 134 479 119 448
Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja 
osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta 
(EBITDA) 2 552 (7,3 % ) 2 426 (7,4 % ) 11 154 (8,3 % ) 8 478 (7,1 % )
Liikevoitto (EBIT) 1 882 (5,4 % ) 2 003 (6,1 % ) 8 715 (6,5 % ) 6 885 (5,8 % )
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,05 0,29 0,20
Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1 32,4 31,1
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen 
veroja, % 17,0 21,1 20,4 17,6
Henkilöstö kauden lopussa 1 776 1 659 1 776 1 659  

Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen yhteydessä: 

Etteplanin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2012 aikana. Liikevaihtomme ja liikevoittomme kas-
voivat selvästi ja saavutimme yhtiön historian parhaan kassavirran. Taloudellinen asemamme vahvistui 
ja mahdollisuutemme kehittää konsernia edelleen paranivat.  
Kysyntä Etteplanin palveluille oli alkuvuonna 2012 hyvällä tasolla. Koko vuoden markkinoilla jatkunut 
epävarmuus näkyi kysyntätilanteen heikentymisenä loppuvuotta kohti, mikä johti kasvun hidastumiseen 
erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä. Haastavassa markkinatilanteessa asiakkaamme hakivat en-
tistä tehokkaampia toimintamalleja. Palvelutuotteidemme avulla pystyimme tuomaan asiakkaille merkit-
täviä kustannussäästöjä. Tämän ansiosta markkinaosuutemme globaaleissa avainasiakkuuksissa kas-
voi ja liikevaihtomme kasvoi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.  
Yritysostostrategiamme on kasvattaa yhtiömme osaamista. Jatkoimme tämän strategian toteuttamista 
ostaessamme hollantilaisen teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin erikoistuneen Tedopres Internatio-
nalin. Yrityskaupan jälkeen Etteplanilla on alansa johtava palveluvalikoima ja kuulumme Euroopan suu-
rimpiin teknisen informaation palveluita tuottaviin yrityksiin. Innovatiiviset ratkaisumme erityisesti asiak-
kaidemme huoltoliiketoiminnan tehostamiseksi tarjoavat meille merkittäviä kasvumahdollisuuksia vuon-
na 2013. 
Kiinan yksiköittemme offshoring-palvelut ovat vakiinnuttaneet asemansa osana Etteplanin palvelurat-
kaisuja. Vallitsevassa markkinatilanteessa näiden palveluiden kiinnostavuus on lisääntynyt. Kiinan työ-
markkinoilla käynnissä olevat muutokset vaikuttavat positiivisesti paikallisen suunnittelumarkkinan ke-
hittymiseen. Tästä kehityksestä saimme selkeitä merkkejä vuoden 2012 aikana ja Pohjoismaiden suu-
rimpana kone- ja laitesuunnitteluyrityksenä Kiinassa odotamme vahvaa kasvua paikallisilta markkinoilta 
vuonna 2013.  
Vuoden 2013 käynnistyessä suunnittelupalvelujen kysyntä on edelleen vuoden 2012 lopun alentuneella 
tasolla. Liiketoimintastrategiamme vastaa kuitenkin erinomaisesti asiakkaidemme tavoitteeseen kasvat-
taa insinöörityön kustannustehokkuutta. Tämän vuoksi uskon, että liiketoimintamme kehittyy positiivi-
sesti vuoden 2013 aikana.   

Laatimisperiaatteet 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätökses-
sä 2011 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu 
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.   
Tämä tilinpäätöstiedote sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poike-
ta tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshet-
kellä.  
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KATSAUS LOKA-JOULUKUU 2012  

Liiketoimintakatsaus loka-joulukuu 2012  

Toimintaympäristö 
Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvun hidastuminen, joka alkoi kol-
mannella vuosineljänneksellä, jatkui. Neljännellä vuosineljänneksellä kysynnän kasvu hidastui edelleen. 
Etteplanin keskeisten asiakkaiden saamat tilaukset ja tilauskannat laskivat vuoden loppua kohden ja 
tämä vaikutti palveluiden kysynnän heikkenemiseen erityisesti Ruotsissa.   
Kehitys jatkui epäyhtenäisenä: useiden suurten globaalien konepajayhtiöiden kysynnässä ei näkynyt 
merkittävää heikkenemistä, vaikka kysyntä keskimäärin heikkeni. Uusia investointihankkeita käynnistyi 
edelleen hitaasti. Venäjän investointihankkeet pitivät kuitenkin yllä verrattain hyvää suunnittelupalvelui-
den kysyntää. Kysynnässä näkyi katsauskaudella merkkejä lisääntyneestä kiinnostuksesta offshoring-
palveluille asiakkaiden hakiessa uusia kustannustehokkuutta lisääviä toimintatapoja. 
Kaivosteollisuuden laitevalmistajien sekä nosto- ja siirtolaitevalmistajien teknisten suunnittelupalvelui-
den kysynnän kasvu taittui jo kolmanneksella vuosineljänneksellä, mutta säilyi keskimäärin hyvällä ta-
solla neljännen vuosineljänneksen aikana. Energian- ja voimansiirtoteollisuuden teknisten suunnittelu-
palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla.  Metsäteollisuuden laitevalmistajien teknisten suunnittelupalve-
luiden kysyntä säilyi matalalla tasolla. Vuoden lopussa metsäteollisuuden laitevalmistajilta saatujen tar-
jouspyyntöjen määrä kasvoi kuitenkin selvästi. Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden laitevalmistajien 
teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla. Lääketieteen tekniikan valmistajien tek-
nisten suunnittelupalveluiden kysyntä vaihteli huomattavasti laitevalmistajittain. 
Autoteollisuuden teknisten suunnittelupalveluiden kysyntä heikentyi kokonaisuutena edelliseen vuo-
sineljännekseen verrattuna. Erikoisosaamista vaativissa testaus- ja analyysipalveluissa kysyntä oli 
edelleen tyydyttävällä tasolla, sillä Volvo Cars on keskittänyt yhtiön henkilöautojen ilmastoinnin kehittä-
misen Göteborgiin. Etteplan on Pohjoismaiden suurin ilmastointijärjestelmien testaukseen erikoistunut 
yritys. 
Liiketoimintakatsaus 
Katsauskaudella myynnin kasvu Etteplanin avainasiakkaille oli 6,1 prosenttia. Lähes kaikissa avainasi-
akkuuksissa osa teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluista oli korkeamman lisäarvon Ma-
naged Service -palveluita. Suurimmalle osalle avainasiakkaista offshoring Kiinan yksiköistä oli osa pal-
velua.  
Talouden kasvanut epävarmuus heijastui Etteplanin pk-sektorilta saamiin toimeksiantoihin. Pienille ja 
keskisuurille yrityksille tuotettujen teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden osuus kaikista 
Etteplanin tuottamista palveluista supistui katsauskaudella edelleen.  
Katsauskaudella saatiin päätökseen useita kooltaan merkittäviä investointihankkeiden suunnittelupro-
jekteja. 
Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli katsauskaudella keskimäärin tyydyttävällä tasolla. Hidastunut 
suunnittelupalveluiden kysyntä ja käynnissä olevat Pohjois-Suomen ja Keski-Suomen yksiköiden yh-
teistoimintaneuvottelut vaikuttivat kapasiteetin käyttöastetta alentavasti. Pääosiltaan yhteistoiminta-
neuvottelut päätettiin katsauskaudella ja henkilöstövaikutukset koskivat noin 50 henkilöä. Vähennykset 
toteutettiin lomautuksina. 
Henkilöstön vaihtuvuus säilyi Suomessa alhaisella tasolla ja hidastui Ruotsissa viimeisellä vuosineljän-
neksellä.  
Joulukuussa Etteplan myi osittain omistamansa Teknogram Signal AB:n osakkeet MRP Dalarna AB:lle. 
Yritysmyynnin tulosvaikutus oli vähäinen. 
Etteplanissa on käynnissä liiketoimintaprosessien yhtenäistäminen. Sitä tukeva ERP-järjestelmän käyt-
töönoton valmistelu kattamaan vuonna 2013 koko yhtiön toiminnan saatiin katsauskaudella päätök-
seen. 
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Asiakkaat jatkoivat katsauskaudella palvelujensa hankinnan keskittämistä entistä harvemmalle toimitta-
jajoukolle. Etteplan menestyi tässä keskittämiskehityksessä uusien useita puitesopimuksiaan. Katsaus-
kaudella saatiin useita uusia toimeksiantoja ja asiakkaita.  
Etteplan sai katsauskaudella Krusman Emergency Showers AB:lta toimeksiannon, jossa Etteplan 
suunnittelee tuoteosat uudestaan ja valmistuttaa ne Kiinassa. Toimeksiannossa käytetään Etteplanin 
China Supply Chain -palvelua. 
Etteplan solmi katsauskaudella Volvo Car Corporationin kanssa viisivuotissopimuksen, jonka mukaan 
Etteplan tuottaa Volvolle ilmastoinnin testausjärjestelmän ja - laitteistot sekä testauspalveluja Volvon 
seuraavan sukupolven ilmastointijärjestelmille.  
Etteplanin Hollannin yhtiö solmi katsauskaudella globaalin Pohjois-Amerikkalaisen lentokonevalmista-
jan Gulfstream Aerospace Corporationin kanssa yhteistyösopimuksen teknisen tuoteinformaation alu-
eella. Gulfstream ottaa käyttöönsä Etteplanin ohjelmistotuotteet yhtiön teknisen tuoteinformaation kor-
kean laadun varmistamiseksi.  

Taloudellinen kehitys loka-joulukuu 2012 

Etteplanin loka-joulukuun 2012 liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia ja oli 34,9 (10-12/2011: 32,7) miljoonaa 
euroa. Orgaaninen kasvu oli 0,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvun hidastumiseen vaikutti kysynnän kas-
vun hidastuminen. Katsauskaudella oli vertailukautta 10-12/2011 vähemmän työpäiviä, mikä vaikutti 
orgaaniseen kasvuun.  
Liikevoitto oli 1,9 (10-12/2011: 2,0) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti suunnittelukapasiteetin käyt-
töasteen lasku. 
Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 8,5 miljoonaa euroa (10-12/2011: 8,1). Rahavirran paranemiseen 
vaikutti joidenkin maksusuoritusten siirtyminen kolmannelta vuosineljännekseltä vuoden viimeiselle 
vuosineljännekselle. 

KATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2012 

Liiketoimintakatsaus tammi-joulukuu 2012  

Toimintaympäristö 
Kone- ja laitesuunnittelu on toimialana jälkisyklinen, ja syklin sisällä on vaihtelua Etteplanin asiakastoi-
mialojen erilaisuuden vuoksi. Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä säilyi kes-
kimäärin hyvällä tasolla jälkisyklisyyden vuoksi koko alkuvuoden ajan, vaikka vientisektorin kasvu hi-
dastui vähitellen. Teknologiateollisuuden yritysten tilauskannan arvo oli vuoden 2012 syyskuun lopussa 
10 prosenttia alhaisempi kuin samaan aikaan vuonna 2011 (Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 
4/2012). Ruotsissa teollisuuden viennin kasvu hidastui kesästä 2011 lähtien (The Swedish Federation 
of Consulting Engineers and Architects: Sector Review December 2012). Suunnittelupalvelujen kysyn-
nän kasvu heikkeni vuoden 2012 jälkipuoliskolla maailmantalouden kasvun hidastumisen myötä. Lop-
puvuoden aikana teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvu taittui. Teknis-
ten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnässä jäätiin edelleen selvästi finanssikriisiä 
edeltävän huippuvuoden 2008 kysyntätason alapuolelle.  
Vaikka suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu kokonaisuudessaan hidastui loppuvuodesta 2012, pitivät 
keskimäärin hyvää kysyntää yllä vuonna 2012 kaivosteollisuuden laitevalmistajat, energia- ja sähkön-
siirtoteollisuuden asiakkaat, nosto- ja siirtolaitevalmistajat ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden lai-
tevalmistajat.  Paperiteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalvelukysyntä oli toisen perättäisen vuo-
den ajan matalalla tasolla. Investointiprojekteja käynnistyi hitaasti muun muassa raaka-aineiden epä-
edullisen hintakehityksen vuoksi, mikä vaikutti terästeollisuuden suunnittelupalveluiden matalaan kysyn-
tään.  
Ajoneuvo- ja kuljetusteollisuudelle tehtävien ilmastointiteknologian ja moottorin testaukseen ja optimoin-
tiin liittyvien asiantuntijapalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla, vaikka ajoneuvo- ja kuljetusteollisuuden 
kysyntä ei kokonaisuudessaan elpynyt vuoden 2011 alhaiselta tasolta. Kilpailu moottorin testaus- ja op-
timointipalveluissa Pohjoismaissa on verrattain pientä, koska kilpailijoita on vähän.  

http://www.krusman.fi/�
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Taloudellinen epävarmuus heijastui lääketieteen tekniikan laitevalmistajien suunnittelupalveluiden ky-
syntään ja vaihteli laitevalmistajittain.  
Vuoden 2012 aikana energian hinnan nousun vaikutus kone- ja laitesuunnitteluun näkyi selvästi. Yhä 
useammat suunnittelutoimeksiannot liittyivät energiasäästöjen ja energiatehokkuuden parantamiseen.   
Edellisvuosien tapaan konepajateollisuuden yritykset jatkoivat siirtymistä kasvumarkkinoille, mikä vai-
kutti myös suunnittelupalvelujen kysynnän kasvamiseen alhaisen kustannustason maissa, kuten Kii-
nassa, Intiassa ja Itä-Euroopan maissa.  
Kiinan markkinoiden merkittävimmät muutokset liittyvät työmarkkinoiden muutoksiin ja palvelujen han-
kintakulttuurin syntymiseen. Uudenlaisen palvelukulttuurin kehittymisen taustalla on kiristyvän työmark-
kinasääntelyn lisäksi Kiinassa toimivien kone- ja laitevalmistajien tavoite tuottaa länsimaalaista laatua 
globaaleille markkinoille. Nämä muutokset luovat uutta kysyntää Kiinassa toimiville kone- ja laitesuun-
nittelun yrityksille.  
Vuonna 2012 uusia investointihankkeita käynnistyi hitaasti. Venäjän investointihankkeet pitivät kuitenkin 
yllä verrattain hyvää suunnittelupalveluiden kysyntää. 
 
Liiketoimintakatsaus 
Yhtiön avainasiakkuudet kasvoivat vuonna 2012 tavoitteen mukaisesti. Myynti avainasiakkaille kasvoi 
12,9 prosenttia.  
Liiketoimintamallin muutos, siirtyminen korkeamman lisäarvon palveluihin, kasvatti Managed Services- 
tyyppisten toimeksiantojen osuutta liikevaihdosta katsauskaudella. Managed Services -palveluiden 
osuus liiketoiminnasta kasvoi erityisesti Suomessa ja oli yli viidenneksen liikevaihdosta. Näissä palve-
luissa asiakkaat saavuttivat merkittäviä kustannussäästöjä ja Etteplanin suunnittelukapasiteetin käyttö-
aste oli korkeampi kuin yhtiön liiketoiminnassa keskimäärin. Siirtyminen suunnittelutoimialaa leimaavas-
ta resurssivuokrauksesta korkeamman lisäarvon palveluihin oli Etteplanin Ruotsin liiketoiminnassa odo-
tettua hitaampaa. Ensimmäiset palvelutuotteisiin pohjautuvat toimeksiannot käynnistyivät Ruotsissa 
loppuvuoden aikana. 
 
Maaliskuun alussa Etteplan jatkoi panostuksiaan teknisen tuoteinformaation menetelmiin ja laajensi 
toimintaansa Euroopassa hankkimalla Tedopres International B.V.:n. Etteplan kuuluu yritysoston jäl-
keen Euroopan suurimpiin ja edistyksellisimpiin teknisen tuoteinformaation yrityksiin. Nopeasti edennyt 
liiketoiminnan integraatio yhdessä kustannustehokkuutta lisäävien teknisen tuoteinformaation menetel-
mien kanssa vahvisti Etteplanin markkina-asemaa.  
Vuoden 2012 jälkipuoliskolla Suomessa ja Kiinassa käynnistyi useita teknisen tuoteinformaation toi-
meksiantoja, joissa käytettiin Tedopresin teknisen tuoteinformaation menetelmiä.   
Henkilöstön vaihtuvuus rasitti Ruotsin liiketoimintaa vuoden 2012 aikana. 

Liikevaihto 

Etteplanin liikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia ja oli 134,5 (1-12/2011: 119,4) miljoonaa euroa. Orgaani-
nen kasvu oli 7,5 prosenttia. Liikevaihdon paranemiseen vaikuttivat teknisten suunnittelupalveluiden ja 
teknisten tuoteinformaation ratkaisujen hyvä kysyntä sekä Etteplanin vahva markkina-asema. Liike-
vaihdon kasvuun vaikutti lisäksi Etteplanin globaali asiakasrakenne. Asiakkaiden kasvumarkkinoille 
suunnattujen tuotteiden suunnittelupalvelujen liikevaihto kasvoi hyvin. Markkinoilla vallinnut epävar-
muus vaikutti katsauskauden lopussa Etteplanin liikevaihdon kasvun hidastumiseen erityisesti Ruotsis-
sa. 
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. Ettepla-
nin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kehittyi normaaliin kausivaihteluun suhteutettuna tasaises-
ti. Neljäs vuosineljännes kehittyi kausivaihteluun suhteutettuna normaalia heikommin suunnittelupalve-
lujen kysynnän kasvun heikennyttyä loppuvuoden aikana. 
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Tulos  

Liikevoitto kasvoi 26,6 prosenttia ja oli 8,7 (1-12/2011: 6,9) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikutti posi-
tiivisesti siirtyminen korkeamman lisäarvon palveluihin. Näissä palveluissa suunnittelupalvelut ovat 
useimmiten jatkuvia palveluita, joissa suunnittelukapasiteetin käyttöaste on muuta liiketoimintaa korke-
ampi. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 11,2 prosenttia liiketoiminnan kasvun seurauksena. Liikevoittopro-
sentti parani edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli 6,5 (5,8) prosenttia. Tulos ennen 
rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) parani ja oli 11,2 (8,5) 
miljoonaa euroa. EBITDA kasvoi liikevoittoa enemmän Tedopres International B.V.:n yrityskauppaan 
liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistojen vuoksi. 
Rahoituskulujen määrä oli 1,2 (1-12/2011: 0,9) miljoonaa euroa. 
Tuloslaskelman verot olivat 25,9 (1-12/2011: 27,2) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Vero-
jen määrä oli 2,0 (1,7) miljoonaa euroa. 
Katsauskauden voitto ennen veroja oli 7,5 (1-12/2011: 6,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 
0,29 (0,20) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,27 (1,04) euroa. Sitoutuneen pääoman tuotto 
(ROCE) ennen veroja oli 20,4 (17,6) prosenttia. 
Katsauskauden voitto oli 5,6 (1-12/2011: 4,6) miljoonaa euroa.  

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta 

Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 76,4 (31.12.2011: 65,6) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 
39,9 (31.12.2011: 36,3) miljoonaa euroa. Liikearvon kasvu aiheutuu Tedopres International B.V.:n han-
kinnasta ja valuuttakurssien muutoksista. Tedopresin hankinnasta syntynyt liikearvon määrä on 2,7 mil-
joonaa euroa.  
Konsernin rahavarat olivat 5,4 (31.12.2011: 3,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kat-
sauskauden lopussa 20,9 (31.12.2011: 20,2) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottoli-
miittien määrä on 12,3 (31.12.2011: 11,8) miljoonaa euroa.   
Omavaraisuusaste oli 32,4 (31.12.2011: 31,1) prosenttia ja siihen vaikutti ensimmäisen neljänneksen 
aikana tehty yritysosto. Liiketoiminnan rahavirta oli yhtiön historian paras ja oli 11,3 (1-12/2011: 7,0) 
miljoonaa euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 5,7 (1-12/2011: 3,8) miljoonaa euroa. Rahavirtaa 
paransivat tehostunut myyntisaamisten käsittely ja myynti. 

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 9,5 (1-12/2011: 3,2) miljoonaa euroa. Investoinnit 
koostuivat pääasiassa yritysostosta ja suunnitteluohjelmistojen lisenssimaksuista.  

Muutokset yhtiön johdossa 

Toukokuun alussa Etteplan julkisti Robert Bergin nimityksen Etteplan-konsernin liiketoimintajohtajaksi 
(Senior Vice President, Solutions and Business Development) sekä Etteplan Oyj:n johtoryhmän jäse-
neksi 1.8.2012 alkaen. Robert Berg siirtyi Etteplaniin Laird Technologiesin liiketoimintajohtajan tehtä-
västä. 

Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 756 (1-12/2011: 1 625) henkilöä ja 
katsauskauden lopussa 1 776 (31.12.2011: 1 659) henkilöä. Katsauskauden lopussa konsernin palve-
luksessa ulkomailla toimi 682 (31.12.2011: 640) henkilöä. 
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Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2011 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perus-
tamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuo-
det 2011, 2012 ja 2013. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat 
tavoitteet. Järjestelmästä maksettavat palkkiot kaikilta ansaintajaksoilta 2011, 2012 ja 2013 vastaavat 
yhteensä enintään noin 810 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan 
osuuden). 
Ansaintajaksolla 2011 järjestelmän kohderyhmään kuului 16 henkilöä. Ansaintajakson 2011 ansaintakri-
teerit olivat Etteplan-konsernin liikevoitto (EBIT) ja liikevaihto. Etteplan Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 
pidetyssä kokouksessa, että ansaintajaksolta 2011 ei luovuteta omia osakkeita.  
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 14.2.2013 pidetyssä kokouksessa luovuttaa omia osakkeita varsinaisen 
yhtiökokouksen 30.03.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Hallituksen päätöksen mu-
kaisesti Etteplan Oyj luovuttaa 9 752 kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden 
osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville 17 työntekijälle ansaintajakson 2012 palkkiona 
30.4.2013. Lisäksi maksetaan rahana maksettava osuus, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja ve-
ronluonteiset maksut. Ansaintajakson 2012 ansaintakriteeri oli Etteplan-konsernin liikevoitto (EBIT). 

Varsinainen yhtiökokous 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30. maaliskuuta 2012 yhtiön toimitiloissa Vantaalla. 
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mu-
kaisesti Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Robert Ingman, Pertti Nupponen, Satu Rautavalta ja Teuvo 
Rintamäki. 
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 
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 päättämästä hinnasta tai julkisessa kaupankäyn-
nissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julki-
sessa kaupankäynnissä siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on 
enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden vähimmäishankinta-
hinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishankintahinta 
vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voi-
massaoloaikana. 
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 
30.3.2012 ja päättyen 29.9.2013. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. Hallitus ei ole 
käyttänyt valtuutustaan.   
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Osinko 

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2012 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 jae-
taan osinkona 0,10 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 4.4.2012. 
Osinko maksettiin 13.4.2012. 

Osakkeet 

Etteplanin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small cap -markkina-arvoryhmässä Te-
ollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETT1V. 
Yhtiön osakepääoma 31.12.2012 oli 5 000 000,00 euroa ja koko osakemäärä 20 179 414 kappaletta. 
Katsauskaudella 1.1.-31.12.2012 ei tapahtunut muutoksia osakepääomassa.Yhtiöllä on yksi osakesar-
ja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. 
Varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen an-
tamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia osakeyhtiölain  
10 luvun 1 §:n tarkoittamia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oi-
keuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voi-
massa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus 
korvaa aikaisemman valtuutuksen. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan.   
Yhtiön hallussa 31.12.2012 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita, joka vastaa 2,34 prosenttia koko 
osakekannasta ja äänimäärästä (31.12.2011: 471 302). Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut tammi-
joulukuussa 2012 omia osakkeita. 
Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3 157 555 kappaletta yhteensä 8.0 miljoo-
nan euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 2,20 euroa, ylin kurssi 2,93 euroa, keskikurssi 2,52 euroa ja 
päätöskurssi 2,68 euroa. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2012 oli 52,8 miljoonaa euroa. 
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2012 osakkeita 1 596 320 kappaletta eli 
7,91 prosenttia koko osakemäärästä. 
Etteplan Oyj hyväksyttiin joulukuussa 2012 OMX GES Sustainability Finland -indeksiin. Indeksin laskee 
NASDAQ OMX yhteistyössä GES Investment Servicesin kanssa. Kyseessä on vertailuindeksi, johon 
lukeutuu 40 kestävän kehityksen näkökulmasta parhaiten sijoittuvaa NASDAQ OMX Helsinki -pörssiin 
listautunutta yritystä. 

Liputukset 

Etteplan Oyj on tilikauden aikana julkaissut kaksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaista 
ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. 
Ingman Group Oy Ab:n osuus Etteplan Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä ylitti 15.3.2012 tehdyllä kau-
palla 20 %.  
Ingman Group Oy Ab:n osuus Etteplan Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä ylitti 23.11.2012 tehdyillä 
kaupoilla 25 % tason.   

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. 
Etteplanissa tehtiin vuonna 2011 koko liiketoiminnan kattava riskikartoitus ja riskienhallintajärjestelmä.  
Etteplanin riskienhallintakatsaus esitetään vuoden 2012 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 
10/2013.  
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Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät katsauskaudella  

Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus kasvoi vuoden 2012 jälkimmäisellä vuosipuo-
liskolla. Taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen näkyi teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation 
palveluiden kysynnän heikkenemisenä. 
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on 
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Katsauskaudella ammattitaitoisen 
henkilöstön vaikeutunut saatavuus Ruotsissa oli kasvanut liiketoimintariski, joka toteutui ja rasitti liike-
vaihtoa ja liikevoittoa vuonna 2012. 

Arvio lähiajan toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus on edelleen Etteplanin liiketoiminnan riski. 
Asiakkaiden liiketoiminnan mahdolliset ennakoimattomat muutokset aiheuttavat edelleen kasvaneen 
riskin Etteplanin liiketoiminnalle.  
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on 
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Yhtiö ennakoi riskin säilyvän Ruotsis-
sa alkuvuonna 2013 edellisvuoden tasolla.  
Liiketoiminnalliset riskit säilyvät vuoden 2012 lopun kohonneella tasolla alkuvuonna 2013.  

Näkymät 2013 

Markkinanäkymät 
Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen kehitys vaikuttaa nopeasti Etteplanin liikevaihdon kehittymiseen. 
Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskauden lopulla keskimäärin vertailukautta 
2011 alhaisemmalla tasolla. Ennakoimme, että suunnittelupalvelujen kysyntä säilyy vuoden 2013 alus-
sa vuoden 2012 lopun tasolla ja paranee loppuvuotta kohti.  
Taloudellinen ohjeistus 
Odotamme koko vuoden 2013 liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Liikevoiton 
kertyminen painottuu loppuvuoteen.  

Hallituksen voitonjakoehdotus 2012  

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2012 mukaan 13 171 781,75 euroa.  
Hallitus ehdottaa 27.3.2013 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä 
yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,15 euroa osaketta kohti eli yhteensä enintään 
3 026 912,10 euroa, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Ehdotettu voitonjako ei vaa-
ranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osin-
gonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2013 ja osingon maksupäivä 10.4.2013. 

Taloustiedottaminen vuonna 2013 

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: 
 
Ensimmäinen neljännes 3 kk perjantaina 3.5.2013 
Toinen neljännes 6 kk  torstaina 15.8.2013 
Kolmas neljännes 9 kk  keskiviikkona 30.10.2013 
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Varsinainen yhtiökokous 2013 
Etteplan Oyj:n vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous järjestetään keskiviikkona 27.3.2013 Vantaalla  
klo 13.00 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena. 
 
Hollolassa 14. helmikuuta 2013 
 
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 

 
Tilinpäätöstiedotetta koskevaa tilintarkastuskertomusta ei ole annettu. 
 
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.com. 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

(1 000 EUR) 10-12/2012 10-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Liikevaihto 34 943 32 747 134 479 119 448
Liiketoiminnan muut tuotot 269 131 512 347
Materiaalit ja palvelut -3 050 -2 651 -10 935 -8 465
Henkilöstökulut -24 474 -22 864 -92 696 -84 550
Liiketoiminnan muut kulut -5 136 -4 937 -20 207 -18 302
Poistot -670 -424 -2 439 -1 593
Liikevoitto (EBIT) 1 882 2 003 8 715 6 885
Rahoitustuotot 44 168 180 304
Rahoituskulut -238 -228 -1 226 -866
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -92 -10 -127 24
Voitto ennen veroja 1 597 1 932 7 542 6 347
Tuloverot -407 -508 -1 957 -1 724
Tilikauden voitto 1 190 1 424 5 585 4 623

Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 110 -225 -279 -148
Muuntoerot -424 900 1 039 -28
Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 0 12 10 1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -314 687 770 -175
Tilikauden laaja tulos yhteensä 876 2 111 6 355 4 448

Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1 221 1 430 5 767 4 660
Määräysvallattomille omistajille -31 -6 -182 -37

1 190 1 424 5 585 4 623
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 902 2 117 6 533 4 500
Määräysvallattomille omistajille -26 -6 -179 -52

876 2 111 6 355 4 448
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,05 0,29 0,20

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,05 0,29 0,20  
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KONSERNITASE 

(1 000 EUR) 31.12.2012 31.12.2011

Aineelliset hyödykkeet 1 755 1 685
Liikearvo 39 930 36 331
Muut aineettomat hyödykkeet 6 546 1 394
Osuudet osakkuusyhtiöissä 83 331
Myytävissä olevat sijoitukset 604 593
Muut pitkäaikaiset saamiset 0 4
Laskennalliset verosaamiset 13 164
Pitkäaikaiset varat yhteensä 48 931 40 503

Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 035 22 028
Rahavarat 5 402 3 023
Lyhytaikaiset varat yhteensä 27 438 25 051
VARAT YHTEENSÄ 76 369 65 554

Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 584 2 584
Omat osakkeet -1 936 -1 958
Muuntoerot 661 -96
Muut rahastot 151 140
Kertyneet voittovarat 6 123 3 433
Tilikauden voitto 5 767 4 660
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 25 051 20 466
Määräysvallattomat omistajat -373 -195
Oma pääoma yhteensä 24 678 20 271

Laskennalliset verovelat 1 179 237
Rahoitusvelat 13 243 13 429
Muut pitkäaikaiset velat 3 224 0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 17 646 13 667

Rahoitusvelat 7 665 6 811
Ostovelat ja muut velat 25 380 24 337
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 000 467
Lyhytaikaiset velat yhteensä 34 045 31 615
Velat yhteensä 51 691 45 282
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 76 369 65 554

Lyhytaikaiset varat

Pitkäaikaiset velat

Lyhytaikaiset velat

VARAT
Pitkäaikaiset varat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 



 

13 (18) 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

(1 000 EUR) 1-12/2012 1-12/2011

Liiketoiminnan rahavirta
Asiakkailta saadut maksut 139 835 120 629
Maksut liiketoiminnan kuluista -125 858 -110 548
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 13 977 10 081

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 044 -1 758
Saadut korot liiketoiminnasta 79 83
Maksetut välittömät verot -1 674 -1 374
Liiketoiminnan rahavirta (A) 11 339 7 032

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 543 -245
Tytäryhtiöhankinnat -4 615 -2 981
Osakkuusyhtiömyynnit 229 0
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 23 22
Lainasaamisten vähennys 299 1
Luovutusvoitot muista sijoituksista 13 0
Investointien rahavirta (B) -5 593 -3 203

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 5 745 3 829

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 756 951
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 015 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 000 10 147
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -4 187
Hybridilainan takaisinmaksu 0 -10 000
Rahoitusleasing -velkojen takaisinmaksu -1 043 -811
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 971 -1 971
Rahoituksen rahavirta (C) -3 273 -5 871

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 2 472 -2 042

Rahavarat kauden alussa 3 023 5 017
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -93 48
Rahavarat kauden lopussa 5 402 3 023  
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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 
1.1.2011 5 000 6 701 2 584 10 139 -1 958 63 6 734 29 264 101 29 365
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 4 660 4 660 -37 4 623
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 -148 0 -148 0 -148
Muuntoerot 0 0 0 0 0 -11 -3 -14 -14 -28
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 1 0 -159 4 657 4 500 -52 4 448

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -1 971 -1 971 0 -1 971
Hybridilaina 0 0 0 -10 000 0 0 -713 -10 713 0 -10 713
Omistusosuuden 
muutokset 0 0 0 0 0 0 -614 -614 -244 -858
Liiketoimet 
omistajien 
kanssa yhteensä 0 0 0 -10 000 0 0 -3 298 -13 298 -244 -13 542
Oma pääoma 
31.12.2011 5 000 6 701 2 584 140 -1 958 -96 8 093 20 466 -195 20 271  
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(1 000 EUR) A B C D E F G H I J
Oma pääoma 
1.1.2012 5 000 6 701 2 584 140 -1 958 -96 8 093 20 466 -195 20 271
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 5 767 5 767 -182 5 585
Käyvän arvon 
muutos 
myytävissä olevat 
rahoitusvarat 0 0 0 10 0 0 0 10 0 10
Ulkomaisen 
tytäryhtiön 
nettosijoituksen 
suojaus 0 0 0 0 0 -279 0 -279 0 -279
Muuntoerot 0 0 0 0 0 1 036 0 1 036 3 1 039
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 10 0 756 5 767 6 534 -179 6 355

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -1 971 -1 971 0 -1 971
Osakepalkkiot 0 0 0 0 22 0 0 22 0 22
Liiketoimet 
omistajien 
kanssa yhteensä 0 0 0 0 22 0 -1 971 -1 948 0 -1 948
Oma pääoma 
31.12.2012 5 000 6 701 2 584 150 -1 936 660 11 889 25 051 -374 24 678  
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TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LYHENNELMÄ 

Yleistä 

Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mu-
kaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola. 
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin 
erikoistunut asiantuntijayritys. Etteplanin suunnitteluosaaminen ja palvelutuotteet kattavat asiakkaan 
tuotteiden elinkaaren kaikki vaiheet. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimi-
vat esimerkiksi ajoneuvo-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voiman-
siirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.  
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- 
ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palve-
luissa. 
Vuonna 2012 Etteplanin liikevaihto oli 134,5 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä lähes 1 800 asi-
antuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Kiinassa ja Hollannissa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä tunnuksella ETT1V. 
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2013 tämän tilinpäätöstiedotteen julkistetta-
vaksi. 

Laatimisperiaatteet 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätökses-
sä 2011 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu 
kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.  
Tilinpäätöstiedotteen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöris-
tettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvus-
ta. 
Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011. Vuositilin-
päätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.fi/investors/annual-and-interim-reports/2012.aspx ja laati-
misperiaatteet vuosikertomuksen 2011 sivuilta 38 - 44. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät tämän 
tilinpäätöstiedotteen lopusta. 

Arvioiden käyttö 

Tämä tilinpäätöstiedote sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poike-
ta tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshet-
kellä. 

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. Efektiivinen verokanta tilinpäätöksessä on 26,0 % (26,9 %). 

Riskit 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Et-
teplanin riskienhallintakatsaus esitetään vuoden 2012 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan viikolla 
10/2013. Yksityiskohtainen analyysi rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2011 vuosikertomuksessa 
sivulla 44. 
 



 

17 (18) 

TUNNUSLUVUT 

(1 000 EUR) 1-12/2012 1-12/2011 Muutos ed. 
vuodesta

Liikevaihto 134 479 119 448 12,6 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja, poistoja ja osuutta 
osakkuusyhtiöiden tuloksesta (EBITDA) 11 154 8 478 31,6 %
EBITDA, % 8,3 7,1
Liikevoitto (EBIT) 8 715 6 885 26,6 %
EBIT, % 6,5 5,8
Voitto ennen veroja 7 542 6 347 18,8 %
Voitto ennen veroja, % 5,6 5,3
Oman pääoman tuotto, % 24,8 18,6
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, % 20,4 17,6
Omavaraisuusaste, % 32,4 31,1
Korolliset bruttovelat 20 909 20 240 3,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 62,8 84,9
Taseen loppusumma 76 369 65 554 16,5 %
Bruttoinvestoinnit 9 508 3 221 195,2 %

Tulos/osake, EUR 0,29 0,20 * 45,0 %
Tulos/osake, EUR laimennusvaikutuksella oikaistu 0,29 0,20 * 45,0 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,27 1,04 22,1 %

Henkilöstö keskimäärin 1 756 1 625 8,1 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 776 1 659 7,1 %

*Sisältää hybridilainan koron  
 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO (EBIT) NELJÄNNEKSITTÄIN 

(1 000 EUR) 1-3/2012 4-6/2012 7-9/2012 10-12/2012

Liikevaihto 35 626 35 002 28 909 34 943
Liikevoitto (EBIT) 2 609 2 353 1 871 1 882
EBIT, % 7,3 6,7 6,5 5,4  
 

VARAUKSET 

(1 000 EUR)

Uudelleen- 
järjestely- 

varaus

Varaukset 1.1.2012 0
Varaukset 31.12.2012 0

Varaukset 1.1.2011 106
Käyttämättömien varausten peruutukset -106
Varaukset 31.12.2011 0  
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TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 
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 - hybridilainan korot verovaikutuksella oikaistuna)
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