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ETTEPLAN VUONNA 2011: ORGAANISEN KASVUN TAVOITE 
YLITTYI JA LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA PARANI  

Katsauskausi loka-joulukuu 2011 

− Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 8,8 % ja oli 32,7 (10–12/2010: 30,1)  
miljoonaa euroa. 

− Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 5,9 % ja oli 2,0 (1,9) miljoonaa euroa. 
− Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta oli 8,6 (3,9) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,05 (0,06) euroa. 
− Yhtiön taserakenteeseen vaikutti vuonna 2009 liikkeelle lasketun hybridilainan takaisinmaksu.  

Katsauskausi tammi-joulukuu 2011  

− Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,0 % ja oli 119,4 (1-12/2010: 104,8)  
miljoonaa euroa. 

− Liikevoitto jatkuvista toiminnoista parani 13,7 % ja oli 6,9 (6,1) miljoonaa euroa. 
− Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,6 (4,3) miljoonaa euroa. 
− Liiketoiminnan rahavirta oli 7,0 (2,1) miljoonaa euroa. 
− Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,20 (0,19) euroa. 
− Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 659 (1 569).  
− Hallituksen osinkoehdotus on 0,10 euroa osakkeelta. 

Näkymät 2012 

Pohjoismaissa toimivien keskeisten asiakkaiden tilauskannat ovat vuoden 2012 alussa hyvällä tasolla. 
Arvioimme teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvun jatkuvan myös Kii-
nassa. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen muutokset vaikuttavat nopeasti Etteplanin liikevaihdon ke-
hittymiseen. 
Odotamme vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoden 2011 
ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.  

Avainlukuja *) 
 

(1 000 euroa) 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010
Liikevaihto 32 747 30 089 119 448 104 786
Liikevoitto/tappio 2 003 1 891 6 885 6 054
Liikevoitto/tappio, % 6,1 6,3 5,8 5,8
Tilikauden voitto/tappio 1 424 1 607 4 623 4 347
Tilikauden voitto/tappio, % 4,3 5,3 3,9 4,1
Omavaraisuusaste, % 31,1 43,6 31,1 43,6
Nettovelkaantumisaste, % 84,9 24,1 84,9 24,1
Taseen loppusumma 65 554 67 653 65 554 67 653
*) jatkuvista toiminnoista  
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Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki tilinpäätöstiedotteen 
yhteydessä: 

”Olen tyytyväinen vuoden 2011 työn tuloksena saavutettuun liikevaihdon kasvuun ja kassavirran positii-
viseen kehitykseen.   
Suunnittelupalveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla koko vuoden ajan ja onnistuimme kasvattamaan 
markkinaosuuttamme useissa merkittävissä asiakkuuksissa asiakkaidemme keskittäessä suunnittelu-
hankintojaan harvemmille kumppaneille. Jatkoimme aktiivisesti uusien palveluratkaisujemme myyntiä ja 
erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä onnistuimme saamaan useita merkittäviä toimeksiantoja 
sekä nykyisiltä että uusilta asiakkailta. Kiinan toimintojemme kehitys jatkui ja sen merkitys kustannuste-
hokkaiden palveluratkaisujemme integroituna osana on korostunut kilpailun kiristyessä. 
Kannattavuuttamme erityisesti alkuvuonna rasittanut Ruotsin liiketoiminta kehittyi myönteisesti loppu-
vuotta kohti. Teimme koko konsernissa laaja-alaista työtä toimintojemme yhtenäistämiseksi ja tehosta-
miseksi, josta näkyvimpänä esimerkkinä yhdistimme Ruotsissa toimineet neljä toiminimeä Etteplan ni-
men alle vuoden viimeisellä neljänneksellä. Uskon näiden toimenpiteiden parantavan kannattavuut-
tamme.”  

Laatimisperiaatteet 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätökses-
sä 2010 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.  

KATSAUS LOKA-JOULUKUU 2011 

Liiketoimintakatsaus loka-joulukuu  

Toimintaympäristö 
Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä säilyi hyvällä tasolla vuoden viimeisellä 
vuosineljänneksellä. Kaivosteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä oli edelleen 
korkealla tasolla. Kysynnän muutosta indikoiva metsäteollisuuden laitevalmistajien tarjouspyyntöjen 
määrä väheni jo vuoden kolmannella neljänneksellä. Tarjouspyyntöjen vähenemisestä huolimatta toi-
meksiantojen määrä metsäteollisuuden laitevalmistajille säilyi hyvällä tasolla. Maanrakennusalan liikku-
vien työkoneiden teknisillä suunnittelupalveluilla oli hyvä kysyntä. Epävarmuus uusien investointihank-
keiden käynnistyksessä lisääntyi. Kaiken kaikkiaan suunnittelutarpeiden näkymät lyhenivät loppuvuotta 
kohden.  
Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä Kiinassa säilyi hyvällä tasolla sisältäen 
sekä offshoring-osuuden että Kiinan markkinoille tuotettavat suunnittelupalvelut.                                      
Liiketoimintakatsaus 
Markkinoiden lisääntynyt epävarmuus ei vaikuttanut katsauskaudella Etteplanin liiketoimintaan.  
Suomen liiketoiminta kehittyi katsauskaudella Etteplanin tavoitteiden mukaisesti. Tuotteistettujen palve-
luiden osuus myynnistä kasvoi, avainasiakkuudet vahvistuivat edelleen ja Etteplan jatkoi toimintatapo-
jensa yhtenäistämistä. Esimerkiksi globaalien nimikehallinnan palveluiden kysyntä kasvoi ja niiden 
myynti kehittyi suotuisasti. 
Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla katsauskaudella. Suomen käyttöaste oli edelleen 
Ruotsin käyttöastetta paremmalla tasolla.   
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Ruotsin liiketoimintaa koko alkuvuoden rasittanut henkilöstön vaihtuvuus pieneni vuoden loppua koh-
den, mutta säilyi kuitenkin korkealla tasolla. Ruotsin koko liiketoiminnassa siirryttiin 1.11.2011 käyttä-
mään Etteplanin nimeä. Yhtiörakenteen keventämistä jatkettiin Ruotsissa katsauskaudella. Liiketoimin-
tojen yhtenäistämisen ja toiminnan kehittämisen tulokset näkyivät vuoden loppua kohden parantuneena 
suunnittelukapasiteetin käyttöasteena Ruotsissa.  
Katsauskaudella julkistettiin tieto tammikuussa 2012 Lundiin avattavasta uudesta toimistosta. Toimisto 
tarjoaa suunnittelupalveluita erityisesti lääketieteen tekniikan, informaatioteknologian ja energia-alan 
yrityksille.  
Etteplanin osakkuusyhtiö I3Tex AB:n yrityssaneerausmenettely päätettiin katsauskaudella. Luottotappi-
oksi kirjattu osuus myyntisaamisten menetyksestä oli 0,16 miljoonaa euroa. Lisäksi Etteplan teki 0,27 
miljoonan euron pääomasijoituksen I3Tex AB:iin. I3Tex AB ja Etteplanin kokonaan omistama Cool En-
gineering AB tuottavat tuotekehityshankkeiden testauspalveluita yhteistyössä muun muassa VCC:lle 
(Volvo Car Corporation). 
Keskuspölynimurivalmistaja Allaway ulkoisti teknisen dokumentaationsa katsauskaudella Etteplanille. 
Tavoitteena on parantaa Etteplan INFO -palvelutuotteen avulla teknisen dokumentaation kustannuste-
hokkuutta. 
Yhtiö maksoi vuonna 2009 nostetun 10 miljoonan euron hybridilainan takaisin katsauskaudella (katso 
sivu 5: Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta).  

Taloudellinen kehitys loka-joulukuu 

Etteplanin loka-joulukuun 2011 liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 8,8 prosenttia ja oli 32,7 (10–
12/2011: 30,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon paranemiseen vaikuttivat suunnittelupalveluiden ja tekni-
sen tuoteinformaatiopalveluiden hyvä kysyntä sekä Etteplanin vahva markkina-asema. Liikevaihdon 
kasvu hidastui vuoden kolmeen ensimmäiseen neljännekseen verrattuna henkilöstön keskittäessä lo-
miaan loppuvuoteen.  
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli 2,0 (10–12/2010: 1,9) miljoonaa euroa.  

KATSAUS TAMMI-JOULUKUU 2011 

Toimintaympäristö 

Teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysyntä kehittyi suotuisasti vuoden 2011 aikana. 
Kysyntä parani lähes kaikilla Etteplanin keskeisillä asiakastoimialoilla. Suunnittelupalveluiden kysyntä 
oli kuitenkin edelleen vuoden 2008 huippukysyntää lähes 10 prosenttia alhaisemmalla tasolla.  
Merkittävin osa kasvusta oli seurausta kaivosteollisuuden laitevalmistajien kysynnän kasvusta ja metsä-
teollisuuden laitevalmistajien kysyntätilanteen säilymisestä keskimäärin hyvällä tasolla. Kysyntään vai-
kutti myös eri teknologia-alueiden hyvä kysyntä. Kysyntä parani muun muassa ympäristöteknologian 
ratkaisuissa ja koneiden ja laitteiden voimanlähteiden suunnittelussa.  
Autoteollisuuden testaus- ja ilmastointiteknologiaan ja moottorin optimointiin liittyvien asiantuntijapalve-
luiden kysyntä säilyi hyvänä, vaikka autoteollisuuden kysyntä kokonaisuudessaan heikkeni vuoden lo-
pussa. Puolustus- ja ilmailuteollisuuden kysyntä Etteplanin palveluille pysyi katsauskaudella hyvänä. 
Tuulivoimahankkeet vähenivät loppuvuotta kohden. Kysyntä Etteplanin lääketieteellisen tekniikan pal-
veluille jatkoi kasvamistaan erityisesti uusien viranomaisvaatimusten myötä. Tehdassuunnittelun palve-
lujen kysyntä säilyi edelleen hyvällä tasolla. 
Talouden kasvava epävarmuus alkoi näkyä Euroopassa katsauskauden lopulla metsäteollisuuden lai-
tevalmistajien pienenevänä suunnittelupalveluiden tarjouspyyntöjen määränä. Lisäksi investointiprojek-
tien suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu tasoittui.  



 

4 (18) 

Suunnittelupalvelujen kysyntä kasvoi kehittyvissä talouksissa vuonna 2011. Sekä offshoring-
palveluiden että kasvumarkkinoille tuotettujen palveluiden kysyntä vilkastui vuoden aikana. Offshoring-
palveluiden hankinnan ohella konepajayhtiöt perustivat vuoden 2011 aikana omia suunnitteluyksiköi-
tään BRIC-maihin. Kiinan talouden kehityksen painopiste siirtyi viennin kasvusta kotimarkkinoiden ky-
synnän kasvuksi erityisesti vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Suunnittelupalveluiden kysynnän kehit-
tyminen Venäjällä oli sidoksissa suomalaisten teollisuusyritysten ja rakennusliikkeiden tehdas- ja vienti-
hankkeisiin.    
Konepajayhtiöt jatkoivat hankintojensa keskittämistä valitessaan kone- ja laitesuunnittelun yhteistyö-
kumppaneita vuonna 2011. Lisäksi suunnittelutoimialan keskittyminen jatkui. Keskittymiskehitys vaikut-
tanee toimialan hinnoitteluun tervehdyttävästi, mutta kasvattaa samalla alan suurten toimijoiden keski-
näistä kilpailua.  
Suunnittelutoimialan kannattavuutta heikensi hyvän markkinatilanteen vuoksi kohonneet palkkatasot 
Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa, hinnankorotusten jäädessä maltillisiksi. 

Liiketoimintakatsaus  

Etteplanin toimintaedellytykset vuonna 2011 olivat hyvät. Yhtiö oli Suomessa kone- ja laitesuunnittelun 
markkinajohtaja ja kuului johtaviin yrityksiin Ruotsissa. Yhtiön strategian mukaiset toimenpiteet etenivät 
onnistuneesti. Etteplan menestyi asiakkaiden keskittämispäätöksissä ja uusien tuoteratkaisujen myyn-
nissä. Etteplan toimi useimmissa asiakkuuksissaan Preferred Partner -palveluntarjoajan asemassa. 
Etteplanin strategian toteutus eteni kaikkien kolmen teema-alueen osalta vuonna 2011 parantaen Ette-
planin vahvaa markkina-asemaa. Teemat ovat: asiakaskeskeisyys, palveluratkaisut ja yksi Etteplan.  
Asiakaskeskeisyys teema-alueen tuloksia mitattiin vuonna 2011 avainasiakkuuksien myynnin kasvuna. 
Avainasiakkuuksien kasvu oli vuoden 2011 aikana 18,0 prosenttia liikevaihdolla mitattuna. Etteplanin 
liikevaihdosta lähes 80 prosenttia tuli 25 asiakkaalta, joista yksikään ei ylittänyt 10 prosenttia yhtiön lii-
kevaihdosta.  
Etteplanin tavoitteena on siirtyä liiketoiminnassaan korkeamman lisäarvon palveluihin. Tätä tavoitellaan 
tuotteistettujen palveluratkaisujen ja toimintatapojen avulla. Palveluratkaisujen ja suurempien suunnitte-
lukokonaisuuksien myynti parani loppuvuotta kohden ja noin viidennes liikevaihdosta perustui vuonna 
2011 palveluratkaisumyyntiin ja projektitoimituksiin. 
Yksi Etteplan -teema-alueella edettiin muun muassa yhtenäistämällä edelleen liiketoimintarakennetta ja 
supistamalla juridisten yksiköiden määrää. Ruotsissa vuosina 2007–2008 ostettujen yhtiöiden integraa-
tio osaksi Etteplania saatiin lähes päätökseen. Laatujärjestelmien integroinnissa ja tietojärjestelmien 
yhtenäistämisessä edettiin koko konsernissa.  
Etteplanin osaamispääomaa kasvatettiin vuonna 2011 rekrytoimalla yhtiöön korkean teknologian 
osaamista. Muun muassa vuoden 2010 lopussa perustettu innovaatioryhmä, joka kehittää akku-, patte-
ri- ja energiatehokkuuden ratkaisuja, menestyi vuoden 2011 aikana hyvin saaden lukuisan määrän toi-
meksiantoja. Innovaatioryhmää vahvistettiin vuoden aikana huippuasiantuntijoiden uusilla rekrytoinneil-
la. 
Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli Etteplanissa vuoden 2011 aikana keskimäärin hyvällä tasolla. Et-
teplanin Ruotsin liiketoimintaa rasitti edelleen toimialan henkilöstön korkea vaihtuvuus. Korkea vaihtu-
vuus alensi Ruotsissa suunnittelukapasiteetin käyttöastetta. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste säilyi 
Suomessa paremmalla tasolla kuin Ruotsissa.  
Henkilöstön rekrytointi Suomessa onnistui vuoden alkupuoliskolla hyvin. Vuoden jälkipuoliskolla mark-
kinoilla näkyi kasvanut kilpailu osaavista asiantuntijoista. Rekrytointi ei ollut Suomessa este liikevaihdon 
kasvulle ja henkilöstön vaihtuvuus säilyi maltillisella tasolla. Ruotsin rekrytoinnista suurin osa muodostui 
korvausrekrytoinneista.  
Etteplanin Kiinan yksiköiden toiminta ja asiakkuuksien määrä kehittyi positiivisesti vuonna 2011. Toisen 
ja kolmanneksen vuosineljänneksen aikana paikallinen myynti Kiinassa toimiville kansainvälisille kone- 
ja laitevalmistajille lähti kasvuun. Kiinassa Etteplan sai uusia asiakkaita myös sellaisista yrityksistä, joi-
den kanssa ei ole tehty yhteistyötä Euroopassa aiemmin, kuten esimerkiksi Philips Lighting. 



 

5 (18) 

Etteplanin asema Venäjällä toteutettavissa hankkeissa säilyi vahvana, koska yhtiöllä on vuoden 2009 
lopussa myönnetty Venäjän Self Regulation Organizations -suunnittelulupa, joka koskee koko Venäjää.   
Etteplanin julkaisemat tavoitteet vuodelle 2011 olivat orgaaninen kasvu, kassavirran vahvistaminen ja 
näistä seuraava taserakenteen paraneminen. Etteplanin orgaaninen kasvu ylitti 10 prosentin tavoitteen 
ja oli 14,0 prosenttia (katso sivu 5: Liikevaihto). Liiketoiminnan rahavirta vahvistui merkittävästi ja oli 7,0 
miljoonaa euroa. Etteplanin taseeseen vaikutti 10 miljoonan euron hybridilainan takaisinmaksu joulu-
kuussa 2011 (katso sivu 5: Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta).   

Liikevaihto 

Vuonna 2011 Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista kasvoi 14,0 prosenttia oli 119,4 (1-12/2010: 
104,8) miljoonaa euroa. Kasvu oli kokonaan orgaanista. Liikevaihdon paraneminen johtui suunnittelu-
palveluiden kysyntätilanteen vahvistumisesta ja Etteplanin edelleen vahvistuneesta markkina-
asemasta.  
Suomessa teknisen suunnittelun määrän (sisältäen konepajayhtiöiden oman suunnittelutyön) arvioitiin 
kasvaneen noin seitsemän prosenttia (Teknologiateollisuus: Tilanne ja näkymät 1/2012) ja Ruotsissa 
suunnittelupalveluiden markkinan arvioitiin kasvaneen noin kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna 
(ALMEGA: Sector Review, 11/2011). Kasvun taustalla on ennen kaikkea kaivosteollisuuden maailma-
laajuinen kasvutrendi ja piristynyt investointitarve. Myös metsäteollisuuden laitevalmistajien kysynnän 
säilyminen keskimäärin hyvällä tasolla vaikutti liikevaihtoon.  
Etteplanin liiketoiminta sisältää vuosittaisen kausivaihtelun. Kausivaihteluun vaikuttavat loma-ajat sekä 
asiakasyritysten tuotekehitys- ja investointiprojektien ajoittuminen pääosin alkuvuoteen ja syksyyn. 
Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on tyypillisesti muiden vuosineljännesten liikevaihtoa mata-
lampi kesälomien vuoksi. Vuonna 2011 kolmas vuosineljännes oli liikevaihdoltaan suhteellisesti parem-
pi kuin aiempina vuosina, koska uusia hankkeita käynnistyi runsaasti loppukesästä. 

Tulos 

Liikevoitto jatkuvista toiminnoista kasvoi 13,7 prosenttia ja oli 6,9 (1-12/2010: 6,1) miljoonaa euroa.  
Tulokseen vaikutti positiivisesti siirtyminen korkeamman lisäarvon palveluihin. Liiketoiminnan kasvuun 
liittyvät kulut kasvoivat 12,9 milj. eurolla. Liikevoittoprosentti säilyi vuoden 2010 tasolla ja oli 5,8 %. 
Rahoituskulujen määrä oli 0,9 (1-12/2010: 0,8) miljoonaa euroa. 
Tuloslaskelman verot olivat 27,2 (24,6) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Verojen määrä 
oli 1,7 (1,4) miljoonaa euroa. 
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli 6,3 (1-12/2010: 5,8) miljoonaa euroa. Tilikau-
den voitto jatkuvista toiminnoista oli 4,6 (1-12/2010: 4,3) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatku-
vista toiminnoista oli 0,20 (0,19) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 1,04 (1,48) euroa. Sijoitetun 
pääoman tuotto oli 17,6 (17,0) %. 
Tilikauden voitto oli 4,6 (1-12/2010: 4,4) miljoonaa euroa. 

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta 

Taseen loppusumma 31.12.2011 oli 65,6 (31.12.2010: 67,7) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 
36,3 (31.12.2010: 36,0) miljoonaa euroa. 0,3 miljoonan euron ero aiheutuu valuuttakurssien muutoksis-
ta. 
Konsernin rahavarat olivat 3,0 (31.12.2010: 5,0) miljoonaa euroa. Konsernin rahoitusvelat olivat kauden 
lopussa 20,2 (31.12.2010: 12,1) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottolimiittien määrä 
on 11,8 (1-12/2010:16,0) miljoonaa euroa.   
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Etteplan maksoi takaisin 10 miljoonan euron hybridilainan sekä sille kertyneen 9,50 %:n koron lainaeh-
tojen mukaisesti ja lainaehtojen aikarajojen puitteissa takaisin 1.12.2011. Hybridilaina korvattiin pitkäai-
kaisilla lainoilla, joiden keskimääräinen korko on 4,0 %. Lainan maksu heikensi omavaraisuusastetta, 
joka oli 31,1 (31.12.2010: 43,6) %. Liiketoiminnan rahavirta oli 7,0 (1-12/2010: 2,1) miljoonaa euroa. 
Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli 3,8 (1-12/2010: -0,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden 
rahavirtaan vaikuttivat yhteensä 3,0 miljoonan euron erä, joka sisältää vuoden 2008 yritysostoista ai-
heutuneet lisäkauppahinnat sekä Etteplan IT AB:n ja Innovation Team Sweden AB:n omistusosuuksien 
kasvattamisen 100 prosenttiin ja tehostunut myyntisaamisten käsittely sekä myynti. 
Rahoitusleasingiin liittyvien maksujen käsittelyä on konsernin rahavirtalaskelmalla muutettu vastaa-
maan IAS 7 standardin vaatimuksia. Vertailutiedot on korjattu vastaavasti. 

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 3,2 (1-12/2010: 2,5) miljoonaa euroa. Investoinnit 
koostuvat pääasiassa suunnitteluohjelmistojen lisenssimaksuista. 

Muutokset yhtiön johdossa  

Etteplanin toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen irtisanoutui yhtiön palveluksesta lokakuussa 2011 siirtyäk-
seen toisen yhtiön palvelukseen. 
Etteplan Oyj:n hallitus nimitti joulukuussa 2011 yhtiön toimitusjohtajaksi DI Juha Näkin. 

Henkilöstö 

Konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 625 (1-12/2010: 1 594) henkilöä ja kauden 
lopussa 1 659 (31.12.2010: 1 569) henkilöä. Kauden lopussa konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 
640 (31.12.2010: 608) henkilöä. 

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. Ansaintajaksolla 2011 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 16 henkilöä. Ansaintajakson 
2011 ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevoitto (EBIT) ja liikevaihto. 
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). 
Etteplan Oyj:n hallitus päätti 14.2.2012 pidetyssä kokouksessa, että ansaintajaksolta 2011 ei luovuteta 
omia osakkeita.  

Varsinainen yhtiökokous 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31. maaliskuuta 2011 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 2010 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. 
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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 
31.3.2011 ja päättyen 30.9.2012. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

Osinko 

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2010 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 5.4.2011. 
Osinko maksettiin 12.4.2011. 

Osakkeet 

Etteplanin osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä Small cap -markkina-arvoryhmässä Te-
ollisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETT1V. 
Yhtiön osakepääoma 31.12.2011 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414 kappaletta. Yhtiöllä 
on yksi osakesarja. 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 oikeu-
den päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus on voimas-
sa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 24.3.2010 ja päättyen 24.3.2015. Valtuutus kor-
vaa aikaisemman valtuutuksen. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan.   
Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 617 144 kpl yhteensä 7,2 miljoonan euron ar-
vosta. Osakkeen alin kurssi oli 1,90 euroa, ylin kurssi 3,53 euroa, keskikurssi 2,79 euroa ja päätöskurs-
si 2,24 euroa. Koko osakekannan markkina-arvo 31.12.2011 oli 44,1 miljoonaa euroa ja osakkeenomis-
tajien määrä 1 853.  
Yhtiön hallussa 31.12.2011 oli 471 302 kappaletta omia osakkeita, joka vastaa 2,34 prosenttia koko 
osakekannasta ja äänimäärästä (31.12.2010:471 302). Yhtiö ei ole hankkinut eikä luovuttanut tammi-
joulukuussa 2011 omia osakkeita. 
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2011 osakkeita 1 509 241 kappaletta eli 
7,48 prosenttia koko osakepääomasta. 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat 

Juha Näkki aloitti Etteplan Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2012. 
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Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. 
Etteplanissa on vuonna 2011 tehty kattava riskikartoitus. Se esitetään vuoden 2011 vuosikertomukses-
sa, joka julkaistaan viikolla 10/2012. 

Arvio katsauskauden toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus lisääntyi katsauskauden lopussa. Riski kasvoi 
katsauskauden aikana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
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 2011. 

Arvio lähiajan toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttama epävarmuus lisääntyi katsauskauden lopussa. Asiakkaiden 
liiketoiminnan mahdolliset ennakoimattomat muutokset aiheuttavat kasvaneen riskin Etteplanin liiketoi-
minnalle. Riski kasvoi katsauskauden aikana edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. 
Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saatavuus on 
tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Yhtiö ennakoi riskin pienevän vuoden 
2012 alkupuoliskon aikana yleisen taloudellisen epävarmuuden kasvaessa.  

Näkymät 2012 

Pohjoismaissa toimivien keskeisten asiakkaiden tilauskannat ovat vuoden 2012 alussa hyvällä tasolla. 
Arvioimme teknisten suunnittelu- ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän kasvun jatkuvan myös Kii-
nassa. Etteplanin asiakkaiden tilauskantojen muutokset vaikuttavat nopeasti Etteplanin liikevaihdon ke-
hittymiseen. 
Odotamme vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan vuoden 2011 
ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.  

Hallituksen voitonjakoehdotus 2011 

Konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on taseen 31.12.2011 mukaan 11 399 189,07 euroa.  
Hallitus ehdottaa 30.3.2012 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä 
yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,10 euroa osaketta kohti eli yhteensä enintään 
2 017 941,40 euroa, ja loppuosa jätetään käyttämättömiin voittovaroihin. Osinkoa ei kuitenkaan makse-
ta niille osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2012. Ehdotettu 
voitonjako ei vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Hallituksen ehdotuksen 
mukaisesti osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2012 ja osingon maksupäivä 13.4.2012. 

Taloustiedottaminen vuonna 2012 

Etteplan Oyj:n osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: 
 
Ensimmäinen neljännes 3 kk tiistaina 8.5.2012 
Toinen neljännes 6 kk  tiistaina 14.8.2012 
Kolmas neljännes 9 kk  keskiviikkona 31.10.2012 
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Varsinainen yhtiökokous 2012 

Etteplan Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 30.3.2012 Vantaalla klo 
13.00 alkaen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan erillisenä tiedotteena. 
 
Hollolassa 14. helmikuuta 2012 
 
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.fi. 



 

10 (18) 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

(1 000 EUR) 10-12/2011 10-12/2010 1-12/2011 1-12/2010

Liikevaihto 32 747 30 089 119 448 104 786
Liiketoiminnan muut tuotot 131 63 347 1 161
Materiaalit ja palvelut -2 651 -3 019 -8 465 -9 847
Henkilöstökulut -22 864 -20 431 -84 550 -73 368
Liiketoiminnan muut kulut -4 937 -4 426 -18 302 -15 185
Poistot -424 -383 -1 593 -1 494
Liikevoitto/tappio 2 003 1 891 6 885 6 054
Rahoitustuotot 168 372 304 761
Rahoituskulut -228 -244 -866 -758
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -10 -1 24 -291
Voitto/tappio ennen veroja 1 932 2 019 6 347 5 766
Tuloverot -508 -412 -1 724 -1 420
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista liiketoiminnoista 1 424 1 607 4 623 4 347

Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 0 0 102
Tilikauden voitto/tappio 1 424 1 607 4 623 4 448

Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus -225 0 -148 -100
Muuntoerot 900 355 -28 2 720
Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 12 139 1 139
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 687 494 -175 2 759
Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 111 2 100 4 448 7 208

Emoyhtiön omistajille 1 430 1 595 4 660 4 422
Määräysvallattomille omistajille -6 11 -37 27

1 424 1 607 4 623 4 448

Emoyhtiön omistajille 2 117 2 071 4 500 7 159
Määräysvallattomille omistajille -6 29 -52 49

2 111 2 100 4 448 7 208
Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos
Jatkuvat toiminnot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,06 0,20 0,19
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 
EUR 0,05 0,06 0,20 0,19
Lopetetut toiminnot
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,00 0,00 0,01
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 
EUR 0,00 0,00 0,00 0,01

Tilikauden tuloksen jakautuminen

Lopetetut toiminnot

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Jatkuvat toiminnot

Muut laajan tuloksen erät
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KONSERNITASE 

(1 000 EUR) 31.12.2011 31.12.2010

Aineelliset hyödykkeet 1 685 1 625
Liikearvo 36 331 36 028
Muut aineettomat hyödykkeet 1 394 967
Osuudet osakkuusyhtiöissä 331 18
Myytävissä olevat sijoitukset 593 620
Muut pitkäaikaiset saamiset 4 4
Laskennalliset verosaamiset 164 476
Pitkäaikaiset varat yhteensä 40 503 39 738

Myyntisaamiset ja muut saamiset 22 028 22 894
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 4
Rahavarat 3 023 5 018
Lyhytaikaiset varat yhteensä 25 051 27 916
VARAT YHTEENSÄ 65 554 67 653

Osakepääoma 5 000 5 000
Ylikurssirahasto 6 701 6 701
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 584 2 584
Omat osakkeet -1 958 -1 958
Muuntoerot -96 63
Muut rahastot 140 10 139
Kertyneet voittovarat 3 433 2 312
Tilikauden voitto/tappio 4 660 4 422
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 20 466 29 264
Määräysvallattomat omistajat -195 101
Oma pääoma yhteensä 20 271 29 365

Laskennalliset verovelat 237 264
Rahoitusvelat 13 429 6 780
Pitkäaikaiset velat yhteensä 13 667 7 044

Rahoitusvelat 6 811 5 322
Ostovelat ja muut velat 24 337 25 085
Varaukset 0 106
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 467 731
Lyhytaikaiset velat yhteensä 31 615 31 244
Velat yhteensä 45 282 38 288
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 65 554 67 653

Lyhytaikaiset velat

VARAT
Pitkäaikaiset varat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Lyhytaikaiset varat

Pitkäaikaiset velat
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

(1 000 EUR) 1-12/2011 1-12/2010

Asiakkailta saadut maksut 120 629 102 248
*) Maksut liiketoiminnan kuluista -110 548 -98 424

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 10 081 3 824

*) Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 758 -1 619
Saadut korot liiketoiminnasta 83 32
Maksetut välittömät verot -1 374 -166
Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 032 2 071

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -245 -768
Tytäryhtiöhankinnat -2 981 -2 320
Osakkuusyhtiöhankinnat 0 -113
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 22 27
Lainasaamisten vähennys 1 1 065
Luovutusvoitot muista sijoituksista 0 2
Investointien rahavirta (B) -3 203 -2 107

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 3 829 -36

Lyhytaikaisten lainojen nostot 951 513
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -207
Pitkäaikaisten lainojen nostot 10 147 2 165
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 187 -3 336
Hybridilainan takaisinmaksu -10 000 0

*) Rahoitusleasing -velkojen takaisinmaksu -811 -566
Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 971 -788
Rahoituksen rahavirta (C) -5 871 -2 219

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -2 042 -2 255

Rahavarat kauden alussa 5 017 6 650
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 48 622
Rahavarat kauden lopussa 3 023 5 017

*) Rahoitusleasingiin liittyvien maksujen käsittelyä on konsernin rahavirtalaskelmalla muutettu vastaamaan IAS 7 
standardin vaatimuksia. Vertailutiedot on korjattu vastaavasti.

Liiketoiminnan rahavirta

Rahoituksen rahavirta

Investointien rahavirta

 
Vuosien 2011 ja 2010 Q1, Q2 ja Q3 korjatut rahavirtalaskelmat löytyvät tämän tiedotteen lopusta.



 

13 (18) 

 

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 
1.1.2010 5 000 6 701 2 590 10 000 -1 949 -2 534 3 745 23 554 135 23 689
Laaja tulos
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 4 422 4 422 27 4 448
Käyvän arvon 
muutos myytävissä 
olevat 
rahoitusvarat 0 0 0 139 0 0 0 139 0 139
Ulkomaisen 
tytäryhtiön 
nettosijoituksen 
suojaus 0 0 0 0 0 -100 0 -100 0 -100
Muuntoerot 0 0 0 0 0 2 697 0 2 697 23 2 720
Tilikauden laaja 
tulos yhteensä 0 0 0 139 0 2 597 4 422 7 158 49 7 208

Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -788 -788 0 -788
Omien osakkeiden 
hankinta 0 0 0 0 -9 0 0 -9 0 -9
Osakepalkkiot 0 0 -6 0 0 0 10 4 0 4
Hybridilaina 0 0 0 0 0 0 -654 -654 0 -654
Omistusosuuden 
muutokset 0 0 0 0 0 0 0 0 -83 -83
Liiketoimet 
omistajien kanssa 
yhteensä 0 0 -6 0 -9 0 -1 433 -1 447 -83 -1 531
Oma pääoma 
31.12.2010 5 000 6 701 2 584 10 139 -1 958 63 6 734 29 264 101 29 365  
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(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
Osakepalkkiot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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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TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT 

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 2011 Etteplanin liikevaihto oli 119,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on tällä hetkellä yli 1 600 asian-
tuntijaa Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuk-
sella ETT1V. 
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 14.2.2012 tämän tilinpäätöstiedotteen julkistetta-
vaksi. 

Laatimisperiaatteet 

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätökses-
sä 2010 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 2010. Vuositilin-
päätös löytyy osoitteesta http://www.etteplan.fi/investors/annual-and-interim-reports/2011.aspx ja laati-
misperiaatteet vuosikertomuksen 2010 sivuilta 28 - 32. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosiker-
tomuksen 2010 sivulta 52. 

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 26,9 % (24,6 %). 

Riskit 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Ku-
vaus riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2010 vuosikertomuksesta sivulta 65. Yksityiskohtainen analyysi 
rahoitusriskeistä on Etteplanin vuoden 2010 vuosikertomuksessa sivulla 32. 
 
 
 
 



 

16 (18) 

TUNNUSLUVUT 

(1 000 EUR) 1-12/2011 1-12/2010
Muutos ed. 

vuodesta

Liikevaihto 119 448 104 786 14,0 %
Liikevoitto/tappio 6 885 6 054 13,7 %
Liikevoitto/tappio, % 5,8 5,8
Voitto/tappio ennen veroja 6 347 5 766 10,1 %
Voitto/tappio ennen veroja, % 5,3 5,5
Oman pääoman tuotto, % 18,6 16,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % *) 17,6 17,0
Omavaraisuusaste, % 31,1 43,6
Korolliset bruttovelat 20 240 12 102 67,2 %
Nettovelkaantumisaste, % 84,9 24,1
Taseen loppusumma 65 554 67 653 -3,1 %
Bruttoinvestoinnit 3 221 2 538 26,9 %

Tulos/osake, EUR 0,20 0,19 5,3 %
Tulos/osake, EUR laimennusvaikutuksella oikaistu 0,20 0,19 5,3 %
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 1,04 1,48 -29,7 %

Henkilöstö keskimäärin 1 625 1 594 1,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 1 659 1 569 5,7 %

*) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja  
 

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN 

(1 000 EUR) 1-3/2011 4-6/2011 7-9/2011 10-12/2011

Liikevaihto 29 645 30 648 26 408 32 747
Liikevoitto 1 159 1 870 1 853 2 003
Liikevoitto, % 3,9 6,1 7,0 6,1  
VARAUKSET 

(1 000 EUR) Takuuvaraus

Uudelleen- 
järjestely- 

varaus
Muut 

varaukset Yhteensä

Varaukset 1.1.2011 0 106 0 106
Käyttämättömien varausten peruutukset 0 -106 0 -106
Varaukset 30.12.2011 0 0 0 0

Varaukset 1.1.2010 187 1 198 50 1 435
Käytetyt varaukset tilikaudella -90 -220 0 -310
Käyttämättömien varausten peruutukset -97 -872 -50 -1 019
Varaukset 31.12.2010 0 106 0 106  
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KORJAUS VUODEN 2011 KVARTAALITIETOIHIN KONSERNIN 
RAHAVIRTALASKELMA 

 
(1 000 EUR) 1-3/2011 1-6/2011 1-9/2011

Liiketoiminnan rahavirta
Asiakkailta saadut maksut 27 379 57 216 84 037

*) Maksut liiketoiminnan kuluista -29 209 -56 724 -83 881
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -1 830 492 156

*)
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -151 -318 -530
Saadut korot liiketoiminnasta 25 39 42
Maksetut välittömät verot -1 -700 -701
Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 957 -487 -1 033

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -89 -151 -174
Tytäryhtiöhankinnat 0 -1 343 -2 986
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 8 4 7
Investointien rahavirta (B) -81 -1 490 -3 153

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -2 038 -1 977 -4 186

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 609 2 443 5 205
Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 0 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -965 -1 614 -2 886

*) Rahoitusleasing -velkojen takaisinmaksut -175 -373 -587
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 -1 971 -1 971
Rahoituksen rahavirta (C) -527 -1 516 -239

Rahavarojen muutos (A+B+C ) lisäys (+) / vähennys (-) -2 565 -3 492 -4 425

Rahavarat kauden alussa 5 017 5 017 5 017
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 6 -78 -80
Rahavarat kauden lopussa 2 458 1 447 512

*) Rahoitusleasingiin liittyvien maksujen käsittelyä on konsernin rahavirtalaskelmalla muutettu vastaamaan IAS 7 
standardin vaatimuksia. Vertailutiedot on korjattu vastaavasti.
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KORJAUS VUODEN 2010 KVARTAALITIETOIHIN KONSERNIN 
RAHAVIRTALASKELMA 

 
(1 000 EUR) 1-3/2010 1-6/2010 1-9/2010

Liiketoiminnan rahavirta
Asiakkailta saadut maksut 23 600 49 330 72 776

*) Maksut liiketoiminnan kuluista -26 011 -49 708 -73 697
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -2 411 -378 -921

*)
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -50 -242 -494
Saadut korot liiketoiminnasta 4 18 48
Maksetut välittömät verot -93 -18 -20
Liiketoiminnan rahavirta (A) -2 550 -620 -1 387

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -59 -83 -684
Tytäryhtiöhankinnat 0 -1 700 -2 420
Osakkuusyhtiöhankinnat -92 -94 -95
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 25 27 27
Lainasaamisten vähennys 0 523 523
Luovutusvoitot muista sijoituksista 1 1 1
Investointien rahavirta (B) -125 -1 326 -2 648

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -2 675 -1 946 -4 035

Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten lainojen nostot 650 1 135 3 808
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 -521 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -834 -1 147 -2 502

*) Rahoitusleasing -velkojen takaisinmaksut -131 -265 -413
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 -784 -788
Rahoituksen rahavirta (C) -315 -1 582 105

Rahavarojen muutos (A+B+C ) lisäys (+) / vähennys (-) -2 992 -3 528 -3 930

Rahavarat kauden alussa 6 650 6 650 6 650
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 184 267 355
Rahavarat kauden lopussa 3 843 3 389 3 075

*) Rahoitusleasingiin liittyvien maksujen käsittelyä on konsernin rahavirtalaskelmalla muutettu vastaamaan IAS 7 
standardin vaatimuksia. Vertailutiedot on korjattu vastaavasti.
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