
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
   

    
 

 
 

Etteplan Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018  1 

 

 

ETTEPLAN Oyj  Osavuosikatsaus 30.10.2018 klo 13:00 

 

ETTEPLAN Q3 2018: Liikevoitto parani yli 50 prosenttia 

 

Katsauskausi heinä-syyskuu 2018 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 11,6 prosenttia ja oli 52,6 (7-9/2017: 47,1) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 13,7 prosenttia.  

• Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 6,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakurs-
seilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 8,9 prosenttia. 

• Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 4,8 (3,4) miljoonaa euroa eli 9,2 (7,1) prosent-
tia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutuk-
seltaan 0,3 (0,1) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä. 

• Liikevoitto (EBIT) oli 4,4 (2,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (6,1) prosenttia liikevaihdosta. 
Liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,0 (0,1) miljoonaa euroa 
poikkeuksellisia eriä. 

• Katsauskauden voitto oli 3,2 (2,1) miljoonaa euroa. 

• Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 (-1,2) miljoonaa euroa. 

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,08) euroa. 
 

Katsauskausi tammi-syyskuu 2018 

• Konsernin liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia ja oli 173,6 (1-9/2017: 156,2) miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla kasvu oli 12,8 prosenttia.  

• Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 7,6 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakurs-
seilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 9,3 prosenttia.  

• Operatiivinen liikevoitto* parani ja oli 15,7 (12,4) miljoonaa euroa eli 9,1 (7,9) pro-
senttia liikevaihdosta. Operatiiviseen liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaiku-
tukseltaan 0,8 (0,7) miljoonaa euroa poikkeuksellisia eriä. 

• Liikevoitto (EBIT) oli 14,5 (10,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (7,0) prosenttia liikevaih-
dosta. Liikevoittoon sisältyi negatiiviselta yhteisvaikutukseltaan 0,3 (0,7) miljoonaa 
euroa poikkeuksellisia eriä. 

• Katsauskauden voitto oli 10,9 (8,1) miljoonaa euroa. 

• Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 7,2 (6,1) miljoonaa euroa. 

• Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,33) euroa. 

• Henkilöstön määrä kasvoi 9,7 prosenttia ja oli syyskuun 2018 lopussa 3 050         
(2 781).  
 

* Operatiivinen liikevoitto on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka esitetään, koska se kuvaa yhtiön operatiivista suoritusta-
soa paremmin kuin liikevoitto. Siihen ei sisälly yritysjärjestelyihin liittyvien käyvän arvon arvostusten poistoja eikä eh-
dollisten velkojen arvostuksen muutosta. Lisätietoja sivulla 17. 
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Markkinanäkymät 2018 

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttaa keskeisimmin globaali kone- ja metallituoteteollisuuden kehi-
tys. Toimintaympäristömme kehittyy tällä hetkellä hyvin kaikilla markkina-alueilla. Keski-Euroo-
pan markkinoiden kehityksen odotetaan säilyvän ennallaan. Ruotsin markkinoiden suotuisan ti-
lanteen odotetaan jatkuvan. Suomen markkinatilanne on hyvä. Aasian palvelumarkkinoiden kas-
vun arvioidaan jatkuvan.  

 

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2018, päivitetty 14.8.2018 

Odotamme koko vuoden 2018 liikevaihdon kasvavan selvästi ja liikevoiton merkittävästi vuoteen 
2017 verrattuna.  

 

Avainlukuja 

 

 

Toimitusjohtaja Juha Näkki: 

Jatkoimme vuoden kolmannella neljänneksellä aiemmilla neljänneksillä toteutunutta vahvaa ke-
hitystä: liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani merkittävästi. Vaikka epävarmuus markkinoilla on 
lisääntynyt, hyvä kysyntätilanne jatkui kaikilla markkina-alueillamme, ja vahvalla operatiivisella 
suorituksella onnistuimme saavuttamaan vuoden kolmannelle neljännekselle ennätyksellisen 
kannattavuustason.  

Suunnittelupalvelut-palvelualue kehittyi erinomaisesti. Hyvä markkina-asemamme yhdistettynä 
erinomaiseen operatiiviseen tehokkuuteen tuotti tulosta, ja ylitimme jälleen kannattavuudessa 
kymmenen prosentin tavoitetason.  

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualue kehittyi niin ikään erinomaisesti. Toimenpiteet, joita 
olemme tehneet  projektiliiketoiminnan tehostamiseksi ovat tuottaneet tulosta, ja kannattavuus 
on parantunut lähelle tavoitetasoamme. Eatech-yritysoston integrointi osaksi Etteplania etenee 
suunnitellusti. Eatech Oy ja aiemmin ostetut Soikea Solutions Oy ja Koodain Solutions Oy yhdis-
tetään uudeksi ketteräksi ohjelmistosuunnitteluyksiköksi. Tämä yksikkö yhdessä Etteplanin 
muun osaamisen kanssa tekee meistä vahvan toimijan kasvavilla digitalisaatio- ja IoT-markki-
noilla ja tarjoaa meille erinomaisia kasvumahdollisuuksia jatkossakin.  

Tekninen dokumentointi -palvelualue ei kehittynyt odotuksiemme mukaisesti, ja kasvu hidastui. 
Asiakkaamme tekivät vahvaan vertailukauteen nähden vähemmän investointeja uusiin toiminta-
malleihin, mikä hidasti kasvua. Lisäksi eräs merkittävä projektitoimitus Saksassa viivästyi edel-
leen. Kysyntä erityisesti ulkoistusratkaisujamme kohtaan on kuitenkin edelleen hyvällä tasolla. 
Käymme ulkoistuskeskusteluja useiden asiakkaiden kanssa ja uskomme pystyvämme jälleen 
kiihdyttämän kasvua tulevilla vuosineljänneksillä. 

Jatkoimme katsauskaudella myös investointeja palveluratkaisujemme ja palvelutarjontamme ke-
hittämiseen. Investoimme esimerkiksi materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) osaami-

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017

Liikevaihto 52 595 47 132 173 590 156 248 214 768

Operatiivinen liikevoitto 4 824 (9,2 % ) 3 364 (7,1 % ) 15 741 (9,1 % ) 12 362 (7,9 % ) 17 163 (8,0 % )

Liikevoitto (EBIT) 4 385 (8,3 % ) 2 887 (6,1 % ) 14 453 (8,3 % ) 10 932 (7,0 % ) 15 484 (7,2 % )

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,08 0,44 0,33 0,47

Omavaraisuusaste, % 42,0 40,7 42,0 40,7 40,7

Liiketoiminnan rahavirta -521 -1 209 7 225 6 096 18 254

ROCE, % 20,1 13,1 21,1 16,5 17,8

Henkilöstö kauden lopussa 3 050 2 781 3 050 2 781 2 802
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seen, digitaaliseen kaksoseen ja muiden digitaalisten teknologioiden kehittämiseen. Olemme tä-
män vuoden aikana käynnistäneet myös ensimmäisiä tekoälyyn liittyviä kokeiluja ja katsauskau-
della ensimmäisen asiakasprojektin tekoälyn ympärillä. Investoimalla uusiin teknologioihin ja tuo-
malla ne osaksi palveluratkaisujamme voimme luoda asiakkaillemme uudenlaista lisäarvoa. Täl-
laiset ratkaisut luovat meille myös erinomaisia kasvualustoja tulevaisuutta ajatellen.  

Lähdemme vuoden viimeiselle neljännekselle suotuisassa markkinatilanteessa ja odotamme hy-
vän kysynnän jatkuvan lisääntyneestä epävarmuudesta huolimatta. Lyhyt joulukuu tulee vaikut-
tamaan vuoden viimeisen neljänneksen kasvuun ja kannattavuuteen, mutta odotamme silti hy-
vää viimeistä neljännestä tälle monin tavoin ennätykselliselle vuodelle. 

 

Toimintaympäristö 

Etteplanin liiketoimintaan vaikuttavat sekä maailmanlaajuiset megatrendit että toimialakohtainen 
kehitys. Muun muassa esineiden internet (Internet of Things, IoT), digitalisaatio, vaatimukset ym-
päristöystävällisille tuotteille ja tuotteiden lyhentynyt elinkaari luovat tarpeita älykkäille ja tehok-
kaille suunnitteluratkaisuille kaikilla teollisuudenaloilla. Yritykset suuntaavat edelleen investointe-
jaan näille alueille, mikä luo mahdollisuuksia suunnittelualan toimijoille. Palveluiden ulkoistus-
trendin jatkuminen vaikutti positiivisesti toimialan kehitykseen. Palveluiden hankinnan keskitty-
miskehitys jatkui, mikä tarjosi globaalisti toimiville suunnittelualan yrityksille kasvumahdollisuuk-
sia.  

Etteplanin kehittymiseen vaikuttaa keskeisimmin globaalin kone- ja metallituoteteollisuuden kehi-
tys. Toimintaympäristömme kehittyi positiivisesti, ja markkinatilanne oli hyvä kaikilla markkina-
alueillamme. Vaikeasti ennakoitavat muutokset Etteplanin päämarkkinoilla ja eri asiakasteolli-
suuksissa jatkuivat kuitenkin edelleen kolmannella neljänneksellä. 

Palveluidemme kysynnässä toimialoittain ei tapahtunut merkittäviä muutoksia kolmannella nel-
jänneksellä, mutta asiakaskohtaiset erot olivat huomattavia. Kaivosteollisuuden aktiviteetin li-
sääntyminen jatkui edelleen. Paperiteollisuuden kysyntä jatkui edelleen vahvana. Nosto- ja siir-
tolaitevalmistajien kysyntä säilyi keskimäärin hyvällä tasolla. Energian- ja sähkönsiirtopalvelui-
den kysyntä jatkui verrattain hyvällä tasolla. Metsäteollisuuden laitevalmistajien kysyntä oli edel-
leen hyvällä tasolla. Ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden kysyntä oli hyvällä tasolla. Ajoneuvo- 
ja kuljetusvälineteollisuuden erikoisosaamista vaativissa testaus- ja analyysipalveluissa hyvä ky-
syntä jatkui. ICT-toimialan kysyntä on säilynyt kohtuullisella tasolla.  

Markkinakehitys oli positiivista kaikilla Etteplanin päämarkkinoilla. Kilpailu työntekijöistä ja tietty-
jen alojen erityisosaajien vaikeutunut saatavuus hyvässä markkinatilanteessa vaikuttivat edel-
leen koko alan kehitykseen kaikilla markkina-alueilla. Vallitseva poliittinen tilanne on lisännyt 
epävarmuutta markkinoilla hieman. 

Suomessa yleinen markkinakysyntä oli hyvä. Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto kasvoi 
viisi prosenttia tammi-heinäkuussa verrattuna edellisvuoteen. Viime kuukausien tilauskehityksen 
perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan loppuvuonna hieman 
suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden yritysten saamat tilauk-
set olivat heinä-syyskuussa euromääräisesti samalla tasolla kuin edellisellä kvartaalilla, mutta 
tilauskanta kasvoi kuusi prosenttia kesäkuun lopun tilanteesta. Etteplanin keskeisten asiakkai-
den saadut tilaukset ja tilauskannat kasvoivat heinä-syyskuussa vertailukauteen nähden. 

Ruotsissa markkinakysyntä jatkui erittäin hyvällä tasolla. Saksassa, Alankomaissa ja Puolassa 
kysyntä jatkui hyvällä tasolla.  

Kiinassa kysyntä oli hyvällä tasolla. Erityisesti automatisoitujen tuotantojärjestelmien ja robotii-
kan kysyntä oli suurta. Palvelumarkkinoiden avautuminen jatkui ja tarjosi edelleen kasvumahdol-
lisuuksia suunnittelualan toimijoille.     



 
   

    
 

 
 

Etteplan Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018  4 

Liikevaihto 

Etteplanin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 11,6 prosenttia ja oli 52,6 (7-9/2017: 47,1) miljoo-
naa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia. Or-
gaaninen kasvu oli 6,8 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen 
kasvu oli 8,9 prosenttia. 

Etteplanin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 11,1 prosenttia ja oli 173,6 (1-9/2017: 156,2) mil-
joonaa euroa. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 12,8 prosenttia. 
Orgaaninen kasvu oli 7,6  

prosenttia. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna orgaaninen kasvu oli 9,3 prosenttia.  

Etteplanin kasvu jatkui vuoden kolmannella neljänneksellä hyvän kysyntätilanteen ansiosta. 
Etteplanin palvelutarjonta ja vahva markkina-asema sekä toukokuussa toteutettu Eatech-yritys-
osto tukivat kasvua. Lisäksi merkittävän teknisen dokumentoinnin projektitoimituksen viivästymi-
nen Saksassa vaikutti edelleen jonkun verran liikevaihdon kehitykseen. 

Etteplanin liiketoiminta sisältää kausivaihtelua. Kausivaihteluihin vaikuttavat työpäivien luku-
määrä, loma-ajat sekä asiakasyritysten tuotekehitys- ja investointihankkeiden ajoittuminen pää-
osin kevääseen ja vuoden loppupuolelle. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto on tyypilli-
sesti muiden vuosineljännesten liikevaihtoa matalampi.  

Ostettujen yritysten liikevaihto ei sisälly liikevaihdon orgaaniseen kasvuun yritysostoa seuraavan 
12 kuukauden ajan.  

 

Tulos  

Operatiivinen liikevoitto parani heinä-syyskuussa 43,4 prosenttia ja oli 4,8 (3,4) miljoonaa euroa 
eli 9,2 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Poikkeuksellisten erien negatiivinen yhteisvaikutus operatii-
viseen liikevoittoon oli 0,3 (0,1) miljoonaa euroa. Poikkeukselliset erät liittyivät luottotappioihin ja 
toiminnan uudelleenjärjestelyihin. 

Operatiivinen liikevoitto parani tammi-syyskuussa 27,3 prosenttia ja oli 15,7 (12,4) miljoonaa eu-
roa eli 9,1 (7,9) prosenttia liikevaihdosta. Poikkeuksellisten erien negatiivinen yhteisvaikutus 
operatiiviseen liikevoittoon oli 0,8 (0,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kulut kasvoivat yhteensä 
10,0 (16,5) prosenttia.  

Hyvä kapasiteetin käyttöaste paransi edelleen Etteplanin kannattavuutta. Suunnittelupalveluiden 
operatiivinen tehokkuus tuotti jälleen erinomaisen tuloksen. Sulautetut järjestelmät ja IoT -palve-
lualueella liiketoiminnan tehostamiseksi tehdyt toimenpiteet ja Eatech-yritysosto vaikuttivat posi-
tiivisesti palvelualueen kannattavuuteen. Tekninen dokumentointi -palvelualueella haasteet Sak-
sassa vaikuttivat edelleen jonkin verran kannattavuuteen.   

Heinä-syyskuussa liikevoitto (EBIT) parani 51,9 prosenttia ja oli 4,4 (2,9) miljoonaa euroa eli 8,3 
(6,1) prosenttia liikevaihdosta. Poikkeuksellisten erien negatiivinen yhteisvaikutus liikevoittoon oli 
0,0 (0,1) miljoonaa euroa. Poikkeukselliset erät liittyivät lähinnä yritysjärjestelyihin ja muutoksiin 
ehdollisissa veloissa. Tammi-syyskuussa liikevoitto (EBIT) parani 32,2 prosenttia ja oli 14,5 
(10,9) miljoonaa euroa eli 8,3 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Poikkeuksellisten erien negatiivinen 
yhteisvaikutus liikevoittoon oli 0,3 (0,7) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuussa rahoituskulujen määrä oli 1,7 (0,8) miljoonaa euroa. 

Tammi-syyskuun voitto ennen veroja oli 13,9 (10,5) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman verot olivat 
22,0 (22,4) prosenttia laskettuna tuloksesta ennen veroja. Verojen määrä oli 3,1 (2,4) miljoonaa 
euroa.  
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Tammi-syyskuun voitto oli 10,9 (8,1) miljoonaa euroa.  

Heinä-syyskuussa laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,13 (0,08) euroa ja tammi-syys-
kuussa vastaavasti 0,44 (0,33) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli syyskuun lopussa 2,54 
(2,22) euroa. Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja oli heinä-syyskuussa 20,1 
(13,1) prosenttia, ja tammi-syyskuussa 21,1 (16,5) prosenttia. 

 

Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta 

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 6,4 (30.9.2017: 4,6) miljoonaa euroa. Konsernin 
korolliset velat olivat 41,0 (40,5) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisten käyttämättömien luottolimiittien 
määrä oli 3,6 (3,3) miljoonaa euroa.  

Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli heinä-syyskuussa -0,5 (-1,2) miljoonaa euroa ja vastaavasti 
tammi-syyskuussa 7,2 (6,1) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa rahavirta investointien jälkeen 
oli -2,0 (1,7) miljoonaa euroa. Rahavirran kertymiseen vaikutti myyntisaamisten kasvu.  

Liiketoiminnan rahavirta kertyy vuosineljänneksittäin epätasaisesti liiketoiminnan kausivaihtelun 
vuoksi. 

Taseen loppusumma 30.9.2018 oli 152,5 (136,9) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 66,5 
(59,5) miljoonaa euroa.  

Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 42,0 (40,7) prosenttia.  

 

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 16,8 (6,6) miljoonaa euroa. Konsernin 
bruttoinvestoinnit koostuivat yrityskaupoista, kasvuun liittyvistä laitehankinnoista sekä suunnitte-
luohjelmistojen lisenssimaksuista. 

 

Henkilöstö 

Henkilöstön määrä kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli syyskuun 2018 lopussa 3 050  (2 
781) henkilöä. Tammi-syyskuussa konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 970 (2 680) henki-
löä. Kansainvälinen kasvu jatkui, ja syyskuun lopussa konsernin palveluksessa Suomen ulko-
puolella työskenteli 1 084 (988) henkilöä. Syyskuun lopussa lomautettuna oli 3 työntekijää.  

 

Liiketoimintakatsaus  

Ulkoistusliiketoiminnan menestys ja yritysostot vahvistavat Etteplanin markkina-asemaa ja tuke-
vat yhtiön kasvua. Johdettujen palvelumallien (Managed Services) sekä koneiden ja laitteiden 
digitalisaatioon liittyvien palveluiden kysyntä jatkui edelleen hyvällä tasolla. Etteplanin asiakkaat 
investoivat digitalisointiin ja laitteiden älykkyyteen, mikä luo merkittäviä kasvumahdollisuuksia. 

Etteplanin palvelujen kysyntä jatkoi positiivista kehitystään kaikilla markkina-alueilla. Joidenkin 
alojen erityisosaajien vaikeutunut saatavuus vaikutti liiketoiminnan kehitykseen. Sekä uusien 
tuotekehitys- ja laitesuunnitteluhankkeiden että laitossuunnitteluinvestointien kysyntä oli hyvää. 
Suomen kysyntätilanne jatkui edelleen hyvällä tasolla. Ruotsissa Etteplanin liiketoiminta kehittyi 
edelleen erittäin hyvin. Alankomaissa, Saksassa ja Puolassa yhtiön palvelujen kysyntä jatkui hy-
vänä.  
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Kiinan markkinoille myytyjen tuntien määrä kasvoi parantuneen markkinatilanteen, vuonna 2017 
ja 2018 avattujen uusien toimistojen sekä palvelumarkkinoiden avautumisen siivittämänä heinä-
syyskuussa 34 prosenttia ja tammi-syyskuussa 40 prosenttia. 

Liikevaihto avainasiakkuuksista kasvoi heinä-syyskuussa 6,4 prosenttia ja tammi-syyskuussa 
5,9 prosenttia vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  

Johdettujen palvelumallien osuus liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa 54 (57) prosenttia. Osuus 
laski hieman vuoden 2017 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna Sulautetut järjestelmät ja IoT -pal-
velualueen projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden takia. 
Lisäksi asiakkaamme ostavat hyvässä markkinatilanteessa aiempaa enemmän yksittäisiä re-
sursseja omien toimitustensa varmistamiseksi.  

Etteplanin tavoitteena on saavuttaa Johdettujen palvelumallien (Managed Services) 65 prosentin 
osuus liikevaihdosta vuoden 2019 loppuun mennessä. Johdettujen palvelumallien osuuden 
kasvu tehostaa Etteplanin kapasiteetin hallintaa ja parantaa kannattavuutta. 

Etteplan vahvisti digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen asiantuntemusta ostamalla Eatech 
Oy:n toukokuussa. Kauppa on jatkoa investoinneille digitalisaatioon ja ohjelmistokehitykseen, 
kaksi vuotta sitten tehdylle Soikea Solutions Oy:n ostolle sekä aiemmin tänä vuonna toteutetulle 
Koodain Solutions Oy:n hankinnalle. Eatech, Soikea ja Koodain muodostavat kettärän ohjelmis-
tokehitysyksikön Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueen sisälle.  

Etteplan jatkoi palveluratkaisujensa ja niihin liittyvien teknologiaratkaisujen kehittämistä. Vahvis-
tamme osaamistamme esimerkiksi materiaalia lisäävän teknologian ja digitaalisen kaksosen ja 
muiden digitaalisten teknologioiden alueilla. Olemme tämän vuoden aikana käynnistäneet myös 
ensimmäisiä tekoälyyn liittyviä kokeiluja ja ensimmäisen asiakasprojektin. 

 

Suunnittelupalvelut 

Suunnittelupalveluilla tarkoitetaan asiakkaan koneen tai laitteen teknisten ominaisuuksien inno-
vointia, suunnittelua ja laskentaa tuotekehitystarpeisiin sekä tuotteen valmistusta varten. Toi-
meksiannot ovat tyypillisesti uuden tuotteen tuotekehitystä, tuotantolaitosten suunnittelua tai toi-
mitussuunnittelua, jossa tuote räätälöidään loppuasiakkaan vaatimusten ja markkina-alueen lain-
säädännön mukaiseksi. 
 

 

 

Suunnittelupalveluiden osuus Etteplanin liikevaihdosta oli heinä-syyskuussa 55 (55) prosenttia. 
Tammi-syyskuussa osuus oli 56 (56) prosenttia.  

Palvelualueen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 11,4 prosenttia ja oli 28,8 (25,9) miljoonaa 
euroa. Tammi-syyskuussa liikevaihto kasvoi 11,1 prosenttia ollen 97,5 (87,7) miljoonaa euroa. 

Suunnittelupalvelut-palvelualueen erinomainen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä hyvän 
kysyntätilanteen siivittämänä. Teollisuuden investoinnit pysyivät hyvällä tasolla: uusien tuoteke-
hitys- ja laitesuunnitteluhankkeiden sekä laitossuunnitteluinvestointien kysyntä jatkui hyvänä.  

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

1-9/2018 1-9/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

1-12/2017

Liikevaihto 28 817 25 866 11,4 % 97 460 87 716 11,1 % 120 868

Operatiivinen liikevoitto 2 894 1 833 57,9 % 9 705 6 866 41,4 % 9 796

Operatiivinen liikevoitto, % 10,0 7,1 10,0 7,8 8,1

MSI-indeksi (Managed Services index) 52 53 52 53 53
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Suunnittelupalveluiden operatiivinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 2,9 (1,8) miljoonaa euroa eli 
10,0 (7,1) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa operatiivinen liikevoitto oli 9,7 (6,9) mil-
joonaa euroa eli 10,0 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus parani erinomaisen kapasi-
teetin käyttöasteen ja operatiivisen tehokkuuden ansiosta.  

Johdettujen palvelumallien (Managed Services Index, MSI) osuus palvelualueen liikevaihdosta 
oli heinä-syyskuussa 52 (53) prosenttia. Tammi-syyskuussa osuus oli 52 (53) prosenttia.  

 

Sulautetut järjestelmät ja IoT 

Sulautetut järjestelmät ja IoT tarkoittaa tuotekehityspalveluja ja teknologiaratkaisuja, joilla ko-
neita ja laitteita ohjataan ja jotka mahdollistavat niiden digitaalisen verkottumisen osaksi esinei-
den internetiä. Usein asiakkaamme haasteena on kehittää uuteen liiketoimintamalliin perustuva 
palvelu, jossa hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

 

 

Toukokuussa 2018 hankitun Eatech Oy:n luvut sisältyvät Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueen lu-
kuihin 1.5.2018 alkaen.  

Sulautettujen järjestelmien ja IoT:n osuus Etteplanin liikevaihdosta oli heinä-syyskuussa              
26 (24) prosenttia, ja tammi-syyskuussa vastaavasti 25 (25) prosenttia.  

Palvelualueen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 18,7 prosenttia ollen 13,6 (11,5) miljoonaa 
euroa. Tammi-syyskuussa kasvu oli 13,7 prosenttia ja liikevaihto 43,5 (38,3) miljoonaa euroa. 

Etteplan kiihdytti palvelualueen kasvua ja vahvisti digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen asi-
antuntemusta ostamalla toukokuussa Eatech Oy:n. Eatechin integrointi osaksi Etteplania etenee 
suunnitellusti. Eatech Oy ja aiemmin ostetut Soikea Solutions Oy ja Koodain Solutions Oy yhdis-
tetään uudeksi ketteräksi ohjelmistosuunnitteluyksiköksi. Yritysostojen jälkeen Etteplanissa on 
yhteensä noin 700 sulautettujen järjestelmien ja IoT:n eri osa-alueilla työskentelevää asiantunti-
jaa, joista 200 työskentelee uudessa ohjelmistoyksikössä.  

Palvelualueen kysyntätilanne on yleisesti hyvä kaikilla asiakastoimialoilla, mutta osaajien vaikeu-
tunut saatavuus erityisesti ohjelmistoliiketoiminnassa hidasti kasvua.  

Sulautetut järjestelmät ja IoT:n operatiivinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 1,3 (0,8) miljoonaa 
euroa eli 9,8 (7,4) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa operatiivinen liikevoitto oli 3,8 
(3,3) miljoonaa euroa eli 8,8 (8,7) prosenttia liikevaihdosta. 

Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueen projektiliiketoiminta on toipumassa sitä viime vuo-
den lopulla ja alkuvuonna rasittaneista haasteista. Projektiliiketoiminnan tehostamiseksi tehtyjen 
toimenpiteiden ansiosta palvelualueen kannattavuus parani katsauskauden aikana.  

Johdettujen palvelumallien (Managed Services index, MSI) osuus palvelualueen liikevaihdosta 
oli heinä-syyskuussa 46 (53) prosenttia. Osuus laski viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon ver-
rattuna projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden takia. 
Tammi-syyskuussa osuus oli 45 (53) prosenttia. 

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

1-9/2018 1-9/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

1-12/2017

Liikevaihto 13 616 11 469 18,7 % 43 480 38 255 13,7 % 51 961

Operatiivinen liikevoitto 1 330 847 57,1 % 3 811 3 346 13,9 % 4 353

Operatiivinen liikevoitto, % 9,8 7,4 8,8 8,7 8,4

MSI-indeksi (Managed Services index) 46 53 45 53 53
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Sulautetut järjestelmät ja IoT -palvelualueen kapasiteetin käyttöaste oli vuoden kolmannella nel-
jänneksellä tyydyttävällä tasolla. 
 
 
 
Tekninen dokumentointi 

Teknisellä dokumentoinnilla tarkoitetaan tuotteen teknisten ominaisuuksien dokumentointia tuot-
teen käyttäjille tarkoitetuiksi manuaaleiksi tai oppaiksi sekä tuotetun sisällön hallintaa ja jakelua 
sähköisessä tai painetussa muodossa. Tekninen dokumentointi on useimmiten teollisen asiak-
kaan ydinliiketoiminnan ulkopuolella oleva toiminto, jolla on keskeinen merkitys loppuasiakkaan 
huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan sujuvuuteen ja tehokkuuteen. 
 

 

 

Teknisen dokumentoinnin osuus Etteplanin liikevaihdosta oli heinä-syyskuussa 19 (21) prosent-
tia. Tammi-syyskuussa osuus oli 19 (19) prosenttia. 

Palvelualueen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,5 prosenttia ollen 10,1 (9,8) miljoonaa eu-
roa. Tammi-syyskuussa kasvua oli 8,1 prosenttia ja liikevaihto 32,6 (30,2) miljoonaa euroa. Pal-
velualueen kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä, koska asiakkaamme tekivät vahvaan ver-
tailukauteen nähden vähemmän investointeja uusiin toimintamalleihin. Lisäksi merkittävän pro-
jektitoimituksen viivästyminen Saksassa vaikutti edelleen jonkin verran liikevaihdon kehitykseen.  

Teknisen dokumentoinnin operatiivinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 0,8 (0,8) miljoonaa euroa 
eli 8,0 (8,4) prosenttia liikevaihdosta. Tammi-syyskuussa operatiivinen liikevoitto oli 2,7 (2,6) mil-
joonaa euroa eli 8,4 (8,6) prosenttia liikevaihdosta. Merkittävän projektitoimituksen viivästyminen 
ja haasteet eräissä asiakkuuksissa Saksassa heikensivät edelleen jonkun verran kannatta-
vuutta.  

Johdettujen palvelumallien (Managed Services Index, MSI) osuus palvelualueen liikevaihdosta 
oli heinä-syyskuussa 74 (78) prosenttia. Tammi-syyskuussa osuus oli 75 (77) prosenttia liike-
vaihdosta. 

Teknisen dokumentoinnin kapasiteetin käyttöaste oli yleisesti hyvällä tasolla vuoden 2018 kol-
mannella neljänneksellä. 

Ruotsalainen, mikromoottoreihin erikoistunut PiezoMotor ja Etteplan sopivat PiezoMotorin tekni-
seen tuoteinformaatioon liittyvästä ulkoistuksesta.  

 
  

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

1-9/2018 1-9/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

1-12/2017

Liikevaihto 10 117 9 778 3,5 % 32 605 30 169 8,1 % 41 796

Operatiivinen liikevoitto 810 826 -1,9 % 2 733 2 600 5,1 % 3 809

Operatiivinen liikevoitto, % 8,0 8,4 8,4 8,6 9,1

MSI-indeksi (Managed Services index) 74 78 75 77 77
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HALLINTO 

 

Varsinainen yhtiökokous 

Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5. huhtikuuta 2018 Yhtiön toimitiloissa Vantaalla. 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitus-
johtajalle tilikaudelta 2017.  

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Yhtiön 
hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen halli-
tuksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti Cristina Andersson, Matti 
Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen, Mikko Tepponen ja Patrick von Essen.  

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkasta-
jana KHT Ari Eskelinen. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HT-tilintarkastaja Olli Wesamaa. Ti-
lintarkastajien palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.  

Hallituksen valtuutus 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai use-
ammassa erässä Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään  
2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomista-
jien osakeomistuksen suhteessa, eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta 
omien osakkeiden hankinnasta. 

Valtuutus sisältää oikeuden päättää Yhtiön osakkeiden hankkimisesta kaikille osakkeenomista-
jille osoitetulla ostotarjouksella samoin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai julkisessa 
kaupankäynnissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n jär-
jestämässä julkisessa kaupankäynnissä siten, että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omien 
osakkeiden vähimmäishankintahinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu 
markkinahinta ja enimmäishankintahinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäyn-
nissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Mikäli osakkeita hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muussa kuin osak-
keenomistajien omistusten suhteessa. Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla Yhtiön 
kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mah-
dollisissa yrityskaupoissa 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 5.4.2018 ja päättyen 5.10.2019. Valtuutus korvaa aikaisemman vastaavan valtuutuksen. 

Osakkeet  

Etteplanin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä Small cap -markkina-arvoryhmässä Teol-
lisuustuotteet ja -palvelut -toimialaryhmässä tunnuksella ETTE. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kai-
killa osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja Yhtiön varoihin.  

Yhtiön osakepääoma 30.9.2018 oli 5 000 000,00 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä        
24 963 308 kappaletta. 
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Etteplan Oyj:n osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana 819 916 (1 391 517) kappaletta yh-
teensä 6,9 (10,1) miljoonan euron arvosta. Osakkeen alin kurssi oli 7,20 euroa, ylin kurssi 10,35 
euroa, keskikurssi 8,42 euroa ja päätöskurssi 9,50 euroa. Osakekannan markkina-arvo 
30.9.2018 oli 236,37 (208,48) miljoonaa euroa. 

 

Yhtiön omat osakkeet 
Tammi-syyskuussa 2018 Etteplan hankki yhteensä 47 523 (30 000) yhtiön omaa osaketta. 
30.9.2018 Yhtiön hallussa oli 82 213 (30.9.2017: 69 690) kappaletta omia osakkeita, joka vastaa 
0,33 (30.9.2017: 0,28) prosenttia koko osakekannasta ja äänimäärästä. 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 28.5.2018 jatkaa omien osakkeiden hankintaa 5.4.2018 pidetyn var-
sinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella 31.12.2018 saakka. Omien osak-
keiden hankinta on osa 19.12.2017 aloitettua takaisinosto-ohjelmaa, jossa osakkeita hankitaan 
avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. 
Omia osakkeita voidaan hankkia ohjelman puitteissa vielä yhteensä 52 477 kappaletta maksimi-
hintaan 10 euroa/osake. Maksimihintaa korotettiin 9 eurosta/osake 10 euroon/osake hallituksen 
16.8.2018 tekemän päätöksen perusteella.  

 

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 

Etteplan Oyj:n hallitus päätti 31.5.2017 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustami-
sesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmässä on yksi ansaintajakso, joka sisältää kalenteri-
vuodet 2017-2019. Järjestelmän ansaintakriteerit ovat Etteplan-konsernin liikevaihdon kasvu ja 
omistaja-arvon kehittyminen (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan 
osittain Yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavalla osuudella pyritään kattamaan 
avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Järjestelmän kohderyh-
mään kuuluu noin 20 henkilöä. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 
noin 260 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). 
Palkkioina mahdollisesti luovutettavat osakkeet jaetaan yhtiön omistamista osakkeista tai mark-
kinoilta hankittavista Yhtiön osakkeista, joten kannustinohjelmalla ei ole osakkeen arvoa laimen-
tavaa vaikutusta.  

 

Liputukset 

Etteplan Oyj ei vastaanottanut tammi-syyskuussa 2018 liputusilmoituksia. 

 

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät 

Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille ris-
keille. Yleisen taloudellisen kehityksen aiheuttamat epävarmuudet ovat edelleen Etteplanin liike-
toiminnan riskejä. Asiakkaiden liiketoiminnan mahdolliset muutokset ovat merkittävä riski 
Etteplanin liiketoiminnalle.  

Yhtiön liiketoiminta perustuu ammattitaitoiseen henkilöstöön. Osaavien ammattilaisten saata-
vuus on tärkeä tekijä kannattavan kasvun ja liiketoiminnan turvaamiseksi. Henkilöstön vaikeutu-
nut saatavuus erityisesti tietyillä asiantuntija-aloilla oli edelleen liiketoimintariski.  

Etteplanin riskienhallintakatsaus julkaistiin Talouskatsauksen 2017 sivuilla 80–83. 

 

Taloustiedottaminen vuonna 2019  
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Etteplan Oyj:n julkaisee taloudellisia tietoja seuraavasti:  

 

• Tilinpäätöstiedot torstaina 7.2.2019 

• Tilinpäätös ja vuosikertomus viikolla 11/2019 

• Yhtiökokous 2019 torstaina 4.4.2019 

• Osavuosikatsaus 1-3/2019 keskiviikkona 8.5.2019 

• Puolivuosikatsaus 1-6/2019 tiistaina 13.8.2019 

• Osavuosikatsaus 1-9/2019 torstaina 31.10.2019 

 

Vantaalla 30. lokakuuta 2018 

 

Etteplan Oyj 

 

Hallitus 

 

Lisätiedot:  
Juha Näkki, toimitusjohtaja, puh. 010 307 2077 
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. 010 307 3302 
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 

 

  

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017

Liikevaihto 52 595 47 132 173 590 156 248 214 768

Liiketoiminnan muut tuotot 305 31 714 164 446

Materiaalit ja palvelut -4 962 -4 322 -15 902 -14 033 -20 429

Henkilöstökulut -34 229 -31 742 -115 357 -106 372 -144 965

Liiketoiminnan muut kulut -7 867 -6 887 -24 415 -21 099 -29 021

Poistot -1 456 -1 325 -4 178 -3 976 -5 315

Liikevoitto (EBIT) 4 385 2 887 14 453 10 932 15 484

Rahoitustuotot 576 102 1 148 331 538

Rahoituskulut -836 -257 -1 685 -806 -1 277

Voitto ennen veroja 4 125 2 732 13 916 10 457 14 745

Tuloverot -907 -655 -3 063 -2 339 -3 160

Katsauskauden voitto 3 218 2 077 10 852 8 118 11 586

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 354 -13 -1 352 -247 -727

Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi

Käyvän arvon muutos, myytävissä olevat sijoitukset 0 3 0 15 9

Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien 

kautta arvostettavat osakesijoitukset -8 0 6 0 0

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 346 -10 -1 346 -232 -718

Katsauskauden laaja tulos yhteensä 3 564 2 067 9 506 7 886 10 868

Katsauskauden voiton jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 3 218 2 061 10 852 8 002 11 470

Määräysvallattomille omistajille 0 16 0 116 115

3 218 2 077 10 852 8 118 11 586

Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyhtiön omistajille 3 564 2 044 9 506 7 776 10 759

Määräysvallattomille omistajille 0 23 0 110 108

3 564 2 067 9 506 7 886 10 868

Emoyhtiön osakkeenomistajille katsauskauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,13 0,08 0,44 0,33 0,47

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 

tulos, EUR 0,13 0,08 0,44 0,33 0,47
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KONSERNITASE 

  

(1 000 EUR) 30.9.2018 30.9.2017 31.12.2017

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 66 468 59 465 59 014

Muut aineettomat hyödykkeet 21 322 18 410 17 875

Aineelliset hyödykkeet 4 009 3 393 3 524

Myytävissä olevat sijoitukset 0 699 691

Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 699 0 0

Muut pitkäaikaiset saamiset 54 91 88

Laskennalliset verosaamiset 170 100 79

Pitkäaikaiset varat yhteensä 92 722 82 158 81 270

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 352 372 250

Keskeneräiset työt 25 490 24 927 19 246

Myyntisaamiset ja muut saamiset 27 363 24 620 33 260

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 190 208 326

Rahavarat 6 427 4 620 10 074

Lyhytaikaiset varat yhteensä 59 822 54 747 63 157

VARAT YHTEENSÄ 152 544 136 905 144 427

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma 5 000 5 000 5 000

Ylikurssirahasto 6 701 6 701 6 701

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 18 524 18 524

Omat osakkeet -269 -283 -80

Muuntoerot -4 054 -2 223 -2 701

Muut rahastot 235 235 228

Kertyneet voittovarat 24 567 18 981 18 780

Katsauskauden voitto 10 852 8 002 11 470

Oma pääoma yhteensä 63 133 54 937 57 923

Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat 4 281 3 404 3 442

Korolliset velat 23 959 19 614 19 634

Muut pitkäaikaiset velat 3 538 733 700

Pitkäaikaiset velat yhteensä 31 778 23 751 23 776

Lyhytaikaiset velat

Korolliset velat 16 997 20 920 15 329

Saadut ennakot 2 204 1 803 2 057

Ostovelat ja muut velat 36 680 34 171 43 667

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 752 1 322 1 675

Lyhytaikaiset velat yhteensä 57 633 58 217 62 728

Velat yhteensä 89 411 81 968 86 504

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 152 544 136 905 144 427
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 

 

  

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017

Liiketoiminnan rahavirta

Asiakkailta saadut maksut 55 069 48 176 175 665 155 073 211 280

Maksut liiketoiminnan kuluista -54 196 -48 766 -164 661 -146 668 -189 949

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 872 -590 11 004 8 405 21 331

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -293 -157 -693 -488 -773

Saadut korot liiketoiminnasta 13 13 45 38 55

Maksetut välittömät verot -1 114 -475 -3 131 -1 859 -2 359

Liiketoiminnan rahavirta (A) -521 -1 209 7 225 6 096 18 254

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -373 -593 -1 066 -1 554 -2 105

Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -565 -58 -8 167 -2 808 -3 108

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 12 2 16 6 26

Sijoitusten luovutustulot 0 0 1 0 0

Investointien rahavirta (B) -926 -649 -9 216 -4 357 -5 187

Rahavirta investointien jälkeen (A+B) -1 447 -1 858 -1 990 1 739 13 067

Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankinta -142 -211 -401 -262 -262

Suunnatusta osakeannista maksetut kulut 0 0 -7 0 0

Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 0 -1 696 0 -1 696 -1 696

Lyhytaikaisten lainojen nostot 4 941 1 554 7 455 4 832 607

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 443 -1 985 -9 841 -4 537 -5 855

Pitkäaikaisten lainojen nostot 100 5 000 8 100 5 000 5 000

Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -452 -425 -1 298 -1 221 -1 642

Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 -5 684 -3 930 -3 930

Rahoituksen rahavirta (C) 4 2 237 -1 675 -1 814 -7 777

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -1 443 378 -3 665 -75 5 290

Rahavarat kauden alussa 7 852 4 273 10 074 4 750 4 750

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 18 -30 18 -55 35

Rahavarat kauden lopussa 6 427 4 620 6 427 4 620 10 074
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukon sarakkeiden selitteet

A) Osakepääoma F) Muuntoerot

B) Ylikurssirahasto G) Kertyneet voittovarat

C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto H) Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

D) Muut rahastot I)  Määräysvallattomien omistajien osuus

E) Omat osakkeet J) Oma pääoma yhteensä

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J

Oma pääoma 1.1.2017 5 000 6 701 18 524 219 -386 -1 981 24 535 52 613 165 52 777

Laaja tulos

Katsauskauden voitto 0 0 0 0 0 0 11 470 11 470 115 11 586

Käyvän arvon muutos, myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9

Muuntoerot 0 0 0 0 0 -720 0 -720 -7 -727

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 9 0 -720 11 470 10 759 108 10 868

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -3 930 -3 930 0 -3 930

Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 0 0 0 0 0 0 -1 671 -1 671 -273 -1 945

Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0 -262 0 0 -262 0 -262

Osakepalkkiot 0 0 0 0 567 0 -154 413 0 413

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 306 0 -5 755 -5 449 -273 -5 723

Oma pääoma 31.12.2017 5 000 6 701 18 524 228 -80 -2 701 30 251 57 923 0 57 923

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J

Oma pääoma 1.1.2018 5 000 6 701 18 524 228 -80 -2 701 30 251 57 923 0 57 923

Laaja tulos

Katsauskauden voitto 0 0 0 0 0 0 10 852 10 852 0 10 852

Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien 

kautta arvostettavat osakesijoitukset 0 0 0 6 0 0 0 6 0 6

Muuntoerot 0 0 0 0 0 -1 352 0 -1 352 0 -1 352

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 6 0 -1 352 10 852 9 506 0 9 506

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -5 684 -5 684 0 -5 684

Suunnattu osakeanti 0 0 1 577 0 0 0 0 1 577 0 1 577

Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0 -401 0 0 -401 0 -401

Osakepalkkiot 0 0 0 0 212 0 0 212 0 212

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 1 577 0 -189 0 -5 684 -4 295 0 -4 295

Oma pääoma 30.9.2018 5 000 6 701 20 101 235 -269 -4 054 35 419 63 133 0 63 133

(1 000 EUR) A B C D E F G H I J

Oma pääoma 1.1.2017 5 000 6 701 18 524 219 -386 -1 981 24 535 52 613 165 52 777

Laaja tulos

Katsauskauden voitto 0 0 0 0 0 0 8 002 8 002 116 8 118

Käyvän arvon muutos myytävissä olevat rahoitusvarat 0 0 0 15 0 0 0 15 0 15

Muuntoerot 0 0 0 0 0 -241 0 -241 -6 -247

Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 15 0 -241 8 002 7 776 110 7 886

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako 0 0 0 0 0 0 -3 930 -3 930 0 -3 930

Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 0 0 0 0 0 0 -1 471 -1 471 -275 -1 746

Omien osakkeiden hankinta 0 0 0 0 -262 0 0 -262 0 -262

Osakepalkkiot 0 0 0 0 365 0 -154 211 0 211

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 103 0 -5 554 -5 451 -275 -5 726

Oma pääoma 30.9.2017 5 000 6 701 18 524 235 -283 -2 223 26 983 54 937 0 54 937
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LIITETIEDOT 

Yleistä 

Etteplan Oyj:n palvelut kattavat teollisuuden laite- ja laitossuunnittelun, sulautettujen järjestel-
mien ja IoT:n (esineiden internet) sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisut. Asiakkaitamme ovat 
maailman johtavat valmistavan teollisuuden yritykset. Palvelumme parantavat asiakkaittemme 
tuotteiden ja suunnitteluprosessien kilpailukykyä tuotteen koko elinkaaren ajan. Etteplanin inno-
vatiivisen suunnittelukyvyn tuloksia on nähtävissä lukuisissa teollisuuden ratkaisuissa ja arjen 
tuotteissa. 

Vuonna 2017 Etteplanin liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on yli  
3 000 asiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Puolassa ja Kiinassa. 
Etteplan on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETTE. 

Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 30.10.2018 tämän osavuosikatsauksen jul-
kistettavaksi. 

Laatimisperiaatteet 

Luvut esitetään joko tuhansina tai miljoonina euroina riippuen siitä, mitä luvun yhteydessä on 
esittämisestä mainittu. Luvut on pyöristetty tarkoista arvoistaan, joten yksittäisten lukujen yh-
teenlaskettu summa voi poiketa esitetystä summasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja 
arvoja. 

Osavuosikatsausta ei ole laadittu noudattaen kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin 
vaatimuksia. Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu samoja kirjaamis- ja arvostamispe-
riaatteita kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta seuraavia, 1.1.2018 voimaan tul-
leita standardimuutoksia: 

IFRS 15 ”Myyntituotot asiakassopimuksista” sisältää ohjeistuksen asiakassopimusten perus-
teella saatavien myyntituottojen kirjaamiseen ja niistä esitettäviin liitetietoihin. Myynnin kirjaami-
nen voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana, ja keskeisenä kriteerinä on määräysval-
lan siirtyminen. Konserni on ottanut standardin käyttöön täysin takautuvasti 1.1.2018.  

Standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta kirjattavan myynnin määrään tai kirjaamisen ajoituk-
seen. Konsernin myyntituotot koostuvat pääasiassa palveluiden myynnistä, joista myyntituotot 
kirjataan ajan kuluessa sitä mukaa, kun palvelua suoritetaan. Standardin vaatimus yksilöidä so-
pimuksen suoritevelvoitteet ja kohdistaa hinta erillismyyntihintojen suhteessa ei vaikuta myynti-
tuottojen kirjaamisen ajankohtaan. Transaktiohintoihin ei sisälly merkittävää rahoituskomponent-
tia. Konsernin muuttuvia vastikkeita koskevat laatimisperiaatteet ovat jo aiemmin vastanneet 
IFRS 15 periaatteita. Konsernissa ei ole tunnistettu asiakassopimusten saamiseen liittyviä akti-
voitavia menoja. Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät esitetään taseen erässä ”Keskeneräiset 
työt” ja sopimuksiin perustuvat velat erässä ”Saadut ennakot”. 

IFRS 9 ”Rahoitusinstrumentit” -standardiin sisältyy uudistettu ohjeistus rahoitusinstrumenttien 
kirjaamisesta ja arvostamisesta. Tämä kattaa myös uuden, odotettuja luottotappioita koskevan 
kirjanpitokäsittelyn mallin, jota sovelletaan rahoitusvaroista kirjattavien arvonalentumisten mää-
rittämiseen.  

Konserni on ottanut standardin käyttöön 1.1.2018, mutta ei esitä oikaistuja vertailutietoja. Kon-
serni soveltaa standardiin sisältyvää, yksinkertaista menettelyä, jonka mukaan arvonalentumiset 
kirjataan määrään, joka vastaa koko voimassaoloajalta odotettavissa olevia arvonalentumisia. 
Standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin. Konserni luokittelee 
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osakesijoituksensa noteeratuissa ja noteeraamattomissa yhtiöissä käypään arvoon muihin laa-
jan tuloksen eriin IFRS 9 -standardin mukaisesti. Aiemmin ne on luokiteltu myytävinä oleviksi si-
joituksiksi IAS 39 -standardin mukaisesti. Luokittelutapojen pääasiallinen ero on, että sijoitusten 
käyvän arvon muutoksista aiheutuvia voittoja ja tappioita ei enää kierrätetä tuloslaskelmaan ar-
vonalentumisen tai myynnin yhteydessä. Vain osinkotulo kirjataan tuloslaskelmaan. 

Standardin yleistä suojauslaskentaa koskevat säännökset on myös uudistettu. Konsernilla ei ole 
johdannaissopimuksia tai suojauslaskennan kohteena olevia eriä, joiden kirjaamiseen muutok-
sella olisi vaikutusta. 

Tulevilla standardimuutoksilla, jotka on julkaistu, mutta eivät ole voimassa vielä vuonna 2018 ei 
ole olennaista vaikutusta konsernin lukuihin, seuraavaa lukuun ottamatta: 

IFRS 16 ”Vuokrasopimukset” -standardi edellyttää vuokralle ottajilta vuokrasopimusten merkitse-
mistä taseeseen vuokranmaksuvelvoitteena sekä siihen liittyvänä omaisuuseränä. Taseeseen 
merkitseminen muistuttaa paljon IAS 17:n mukaista rahoitusleasingin kirjanpitokäsittelyä. Tasee-
seen merkitsemisestä on kaksi helpotusta, jotka koskevat lyhytaikaisia enintään 12 kuukautta 
kestäviä vuokrasopimuksia sekä arvoltaan enintään USD 5 000 olevia hyödykkeitä. 

Standardin käyttöönotolla on olennainen vaikutus konsernin taseeseen, rahavirtalaskelmaan ja 
tunnuslukuihin, koska tällä hetkellä konsernin toimipisteiden vuokrasopimukset on luokiteltu 
muiksi vuokrasopimuksiksi, joita ei ole merkitty taseeseen. Käyttöönoton täsmällinen vaikutus 
riippuu tulevista taloudellisista olosuhteista kuten konsernin lisäluoton koroista ja vuokraportfoli-
osta käyttöönottohetkellä, konsernin arvioista vuokrasopimusten jatko-optioiden käyttämiseen 
liittyen sekä laajuudesta, jolla konserni käyttää standardiin sisältyviä käytännön apukeinoja. Kon-
sernin IAS 7 mukaiset vuokravastuut 30.6.2018 olivat diskonttaamattomana 8 261 tuhatta euroa. 
Vuokravastuissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia kolmannella kvartaalilla. 

Konserni ottaa standardin käyttöön 1.1.2019. 

Ei-IFRS tunnusluvut 

Konsernin tärkein ei-IFRS tunnusluku on operatiivinen liikevoitto, joka esitetään, koska se kuvaa 
konsernin operatiivista suoritustasoa paremmin kuin liikevoitto. Siihen ei sisälly yritysjärjestelyi-
hin liittyvien käyvän arvon arvostusten poistoja eikä ehdollisten velkojen arvostuksen muutosta. 
Alla olevassa taulukossa esitetään operatiivisen liikevoiton täsmäytys liikevoittoon (EBIT).  

 

Tunnuslukujen (IFRS ja ei-IFRS) laskentakaavat löytyvät tämän tiedotteen lopusta. 

Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin liittyvät 

keskeiset epävarmuustekijät 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, jotka perustuvat johdon tämän het-
kisiin oletuksiin ja tiedossa oleviin tekijöihin sekä johdon tämän hetkisiin päätöksiin ja suunnitel-
miin. Johto uskoo, että tulevaisuuteen suuntautuvat oletukset ovat perusteltuja. Lopputulokset 
voivat kuitenkin erota merkittävästi tulevaisuuteen suuntautuvista lausumista johtuen mm. muu-
toksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista sääntely-ympäristössä 
ja valuuttakursseissa. Arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät ovat samoja kuin vuoden 

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017

Liikevoitto (EBIT) 4 385 2 887 14 453 10 932 15 484

Yritysjärjestelyjen käyvän arvon arvostusten poistot 652 468 1 719 1 436 1 903

Ehdollisten velkojen arvostuksen muutos -213 9 -431 -6 -224

Operatiivinen liikevoitto 4 824 3 364 15 741 12 362 17 163
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2017 tilinpäätöksessä. Johto kiinnittää erityistä huomiota käyvän arvon määrittämiseen yritys-
kauppojen yhteydessä sekä kiinteähintaisten sopimusten tuloutukseen. 

Konsernin johto saattaa joutua tekemään myös harkintaan perustuvia ratkaisuja, jotka koskevat 
laatimisperiaatteiden valintaa ja niiden soveltamista. Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, 
joissa voimassa olevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia arvostamis-, kirjaamis- ja esittä-
mistapoja. Johto on käyttänyt harkintaa soveltaessaan vuonna 2018 voimaan tulleita uusia stan-
dardeja. Johto on käyttänyt harkintaa muun muassa määräysvallan siirtymisen ajankohdan mää-
rittelyssä IFRS 15 alaisessa tulouttamisessa sekä arvioidessaan odotettavissa olevien luottotap-
pioiden määrää IFRS 9 mukaisesti.    

 

Tunnusluvut 

 

 

  

(1 000 EUR) 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017 Muutos 

ed. 

vuodesta

Liikevaihto 173 590 156 248 214 768 11,1 %

Operatiivinen liikevoitto 15 741 12 362 17 163 27,3 %

Operatiivinen liikevoitto, % 9,1 7,9 8,0

Liikevoitto (EBIT) 14 453 10 932 15 484 32,2 %

EBIT, % 8,3 7,0 7,2

Voitto ennen veroja 13 916 10 457 14 745 33,1 %

Voitto ennen veroja, % 8,0 6,7 6,9

Oman pääoman tuotto, % 23,9 20,1 20,9

ROCE, % 21,1 16,5 17,8

Omavaraisuusaste, % 42,0 40,7 40,7

Korolliset bruttovelat 40 956 40 534 34 963 1,0 %

Nettovelkaantumisaste, % 54,7 65,4 43,0

Taseen loppusumma 152 544 136 905 144 427 11,4 %

Bruttoinvestoinnit 16 775 6 610 7 589 153,8 %

Liiketoiminnan rahavirta 7 225 6 096 18 254 18,5 %

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,44 0,33 0,47 33,3 %Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen 

tulos, EUR 0,44 0,33 0,47 33,3 %

Osakekohtainen oma pääoma, EUR 2,54 2,22 2,34 14,1 %

Henkilöstö keskimäärin 2 970 2 680 2 711 10,8 %

Henkilöstö kauden lopussa 3 050 2 781 2 802 9,7 %
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Liikevaihto ja liikevoitto neljänneksittäin 

 

 

Poikkeukselliset erät 

Erien, jotka ovat joko kokonsa tai luonteensa puolesta olennaisia, ja jotka eivät ole toistuvia, kat-
sotaan olevan poikkeuksellisia. Ne esitetään konsernin tuloslaskelmassa asianmukaisissa 
erissä. Alla olevassa taulukossa on esitetty tuloslaskelman erät, joihin poikkeukselliset erät sisäl-
tyvät. 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1 000 EUR) 1-3/2018 1-3/2017 4-6/2018 4-6/2017 7-9/2018 7-9/2017

Liikevaihto 58 964 54 802 62 031 54 314 52 595 47 132

Liikevoitto (EBIT) 4 415 3 827 5 653 4 218 4 385 2 887

EBIT, % 7,5 7,0 9,1 7,8 8,3 6,1

(1 000 EUR) 7-9/2018 7-9/2017 1-9/2018 1-9/2017 1-12/2017

Liiketoiminnan muut tuotot 213 -9 431 6 224

Henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut -250 -81 -774 -660 -660

Liikevoitto (EBIT) -37 -90 -343 -654 -436
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Tunnuslukujen laskentakaavat 

 

IFRS-tunnusluvut 

 

 

 

Ei-IFRS-tunnusluvut 

  

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos = (Emoyhtiön omistajillle kuuluva Katsauskauden voitto) x 100

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana

Laimennusvaikutuksella oikaistu 

osakekohtainen tulos =

(Emoyhtiön omistajillle kuuluva Katsauskauden voitto laimennusvaikutuksella 

oikaistuna) x 100

Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana 

laimennusvaikutuksella oikaistuna

Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto (EBIT) + yritysjärjestelyjen käyvän arvon arvostusten poistot +/- ehdollisten 

velkojen arvostuksen muutos

Orgaaninen kasvu = (Liikevaihto tarkasteluvuonna - Liikevaihto vertailuvuonna - hankittujen yhtiöiden 

tuottama Liikevaihto tarkasteluvuonna) x 100

Liikevaihto vertailuvuonna

Liikevaihto avainasiakkailta, kasvu = (Liikevaihto avainasiakkailta tarkasteluvuonna - Liikevaihto avainasiakkailta 

vertailuvuonna) x 100

Liikevaihto avainasiakkailta vertailuvuonna

MSI-indeksi = Liikevaihto Johdetuista palvelumalleista x 100

Liikevaihto

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) = Katsauskauden voitto  x 100

Oma pääoma yhteensä, keskiarvo

Sitoutuneen pääoman tuottoprosentti 

(ROCE), ennen veroja = (Voitto ennen veroja + Rahoituskulut) x 100

(Oma pääoma ja velat yhteensä - korottomat velat), keskiarvo

Omavaraisuusaste (%) = (Oma pääoma yhteensä) x 100

Oma pääoma ja velat yhteensä - saadut ennakot

Bruttoinvestoinnit = Kokonaisinvestoinnit pysyviin vastaaviin, mukaan luettuina yritysostot ja taseeseen 

aktivoidut tuotekehityskustannukset

Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - Rahavarat) x 100

Oma pääoma yhteensä

Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden päätöspäivänä

Osakekannan markkina-arvo = Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden päätöspäivänä x kauden viimeinen 

kaupantekokurssi


