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Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2021 (tilintarkastamaton)
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
Voimakkaan kasvun ja päivitetyn suunnan vuosi
Vincitin toisen vuosipuoliskon 1.7.–31.12.2021 liikevaihto oli 30,8 (25,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu oli 5,2 miljoonaa euroa eli 20,3 %. Kasvusta 57 % oli orgaanista ja 43 % yrityskaupoista johtuvaa.
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 2,4 (4,2) miljoonaa euroa eli 7,8 (16,6) %
liikevaihdosta.
Vincitin tilikauden 1.1.–31.12.2021 liikevaihto oli 61,5 (52,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 9,2
miljoonaa euroa eli 17,5 %. Kasvusta 68 % oli orgaanista ja 32 % yrityskaupoista johtuvaa. Liikevaihdon kasvu
vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 18,0 %. Oikaistu liikevoitto oli 5,9 (7,6) miljoonaa euroa eli 9,6 % (14,5
%) liikevaihdosta.
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 579 (478).
Heinä-joulukuu 2021
●
●
●
●

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 29,6 (24,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 (4,5)
miljoonaa euroa.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,2 (1,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,3 (-0,2)
miljoonaa euroa.
Vincit Suomen liikevaihto oli 25,4 (22,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,0 (3,9) miljoonaa
euroa.
Vincit USA:n liikevaihto oli 5,0 (2,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa
euroa.

Tammi-joulukuu 2021
●
●
●
●

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 58,8 (50,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 5,8 (8,3)
miljoonaa euroa.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 2,8 (2,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,1 (-0,7)
miljoonaa euroa.
Vincit Suomen liikevaihto oli 51,5 (45,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 4,6 (7,2) miljoonaa
euroa.
Vincit USA:n liikevaihto oli 8,8 (5,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,2 (1,1) miljoonaa
euroa.

Merkittävät tapahtumat vuoden 2021 aikana
●
●
●

●

Helmikuussa kerroimme uuden toimipisteen avaamisesta Kuopioon kevään 2021 aikana.
Maaliskuussa kerroimme ostavamme Vuria LLC:n liiketoiminnan ja samalla Vincitin operaatiot
laajenivat Arizonaan.
Huhtikuussa tiedotimme jyväskyläläisen Bonsky Digital Oy:n koko osakekannan ostosta ja
muutimme ohjeistuksen vuoden 2021 liikevaihdon kasvusta johtuen vahvasta orgaanisesta kasvusta,
Vuria LLC:n liiketoimintakaupasta sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan ostosta.
Toukokuussa yhtiön hallitus nimesi Julius Mannin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.
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Kesäkuussa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous nimitti yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Mikko
Kuitusen hallitukseen 1.8. alkaen. Hallitus oli etukäteen ilmoittanut, että tullessaan valituksi
hallitukseen, Kuitunen tullaan valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Kesäkuun lopussa Vincit myi merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä LaaS Company
Oy:n johdolle ja henkilöstölle sekä strategisille sijoittajille. Osakkeiden kaupasta kirjattiin kesäkuussa
0,8 miljoonan euron myyntivoitto tuoteliiketoiminnan tulokseen.
Elokuussa Vincit USA sai tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja
nousi mukaan maineikkaalle 2021 Inc. 5000 -listalle.
Elokuussa Vincitille myönnettiin lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti.
Syyskuussa Vincit laski huhtikuussa julkaistua ohjeistusta vuodelle 2021 oikaistun liikevoiton osalta
sekä tarkensi ohjeistustaan liikevaihdon kasvun osalta.
Lokakuussa Vincit listattiin Suomen viidenneksi houkuttelevammaksi IT-alan työnantajaksi
Universumin ammattilaistutkimuksessa.
Marraskuussa Vincit Oyj:n hallitus päätti henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä
lisäosakejärjestelmästä.
Marraskuussa Vincit julkaisi oman Rising Star -koulutusohjelma, jonka tavoitteena on työllistää jopa
30 uran alussa olevaa ohjelmistokehittäjää.
Marraskuussa Vincit julkaisi päivitetyn strategiaansa sekä uuden johtoryhmän kokoonpanon –
keskiössä toiminnan keskittäminen kolmeen liiketoiminta-alueeseen ja panostukset
työntekijäkokemukseen.
Tilikauden päättymisen jälkeen Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022
yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.
Osakekohtainen tulos oli 0,29 (0,36) euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin osinkoa 0,20 euroa osakkeelta eli
yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna.

Näkymät vuodelle 2022
Vuonna 2022 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 12 % ja 18 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Arvioidun kasvun saavuttaminen edellyttää
onnistumisia rekrytoinneissa sekä kumppaniverkoston laajentamisessa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto
ennen liikearvon poistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.
Pitkittynyt koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta
kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.
Kasvava inflaatio voi tuoda uuden epävarmuustekijän asiakaskysyntään.
Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja
sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa
yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä
ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja
täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Vincit julkaisemaan
päivitetyn ohjeistuksen vuoden 2022 näkymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Strategiakauden 2022–2024 taloudelliset tavoitteet
Vincit julkaisi 25.11.2021 päivitetyn strategian ja kertoi julkaisevansa strategiakauden 2022–2024
taloudelliset tavoitteet tilinpäätöstiedotteessa helmikuussa 2022. Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset
allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi
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sulautumisella (”Tuleva Yhtiö”). Ehdotetusta yhdistymisestä johtuen Vincit ei julkaise strategiakauden
2022–2024 taloudellisia tavoitteita kuten aiemmin on tiedotettu. Tulevan Yhtiön strategia laaditaan Vincitin
nykyisen strategian pohjalta huomioiden uuden kokonaisuuden liiketoiminnat ja vahvuudet. Strategian
yksityiskohdat ja Tulevan Yhtiön strategiset taloudelliset tavoitteet julkistetaan mahdollisen yhdistymisen
toteutumisen jälkeen.
Avainluvut
Konserni
1 000 euroa
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾
% liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja) ¹⁾
% liikevaihdosta
Liikevoitto (EBIT)
% liikevaihdosta
Tilikauden tulos
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, %
Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, %
Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa
Osakekohtainen tulos, eur
Osinko / osake, eur ²⁾

1)
2)

7-12/2021
30 800
2 657
8,6%

7-12/2020 Muutos %
25 611
20,3
4 544
-41,5
17,7%

2 392
7,8%
1 454
4,7%
1 429

4 245
16,6%
3 434
13,4%
2 695

16,8%
12,5%

27,1%
24,0%

0,13

0,22

-43,7
-57,7
-47,0

2021
61 510
6 453
10,5%

2020 Muutos %
52 356
17,5
8 166
-21,0
15,6%

5 905
9,6%
4 108
6,7%
3 476

7 580
14,5%
5 955
11,4%
4 367

18,4%
14,7%
-31,6%
70,2%
579
0,29
0,20

24,5%
20,4%
-38,3%
72,6%
478
0,36
0,18

-22,1
-31,0
-20,4

Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun
pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.
2021 hallituksen esitys

Toimitusjohtaja Julius Mannin kommentit vuodesta 2021:
Vuosi 2021 näyttäytyi Vincitille monien muutosten kautta. Ensimmäinen vuosipuolisko oli voimakkaan
kasvun aikaa ennätysmäisen yli sadan henkilön rekrytointitahdin, Vuria LLC:n liiketoimintakaupan sekä
Bonsky Digital Oy:n osakekannan oston siivittämänä. Kevään aikana yhtiö valmistautui myös uuteen
vaiheeseen allekirjoittaneen toimitusjohtajanimityksen myötä ja Mikko Kuitusen siirtyessä elokuussa
täysipäiväiseksi hallituksen puheenjohtajaksi.
Samalla tuoteliiketoiminnassa Vincit selkeytti strategiaansa luopumalla LaaS (Leadership as a Service)
-liiketoiminnan enemmistöomistuksesta myymällä merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:n
johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille. Tuoteliiketoiminnoista Vincitillä on jatkossa
enemmistöomistuksessa ainoastaan kunnossapidon hallinnan VincitEAM-liiketoiminta, joka uuden
toimitusjohtaja Juuso Jankaman johdolla tavoittelee kansainvälistä kasvua ja kehittyy entistä
itsenäisempään suuntaan emo-Vincitistä. VincitEAM sai vuoden aikana uusia asiakkaita ja jatkoi tukevasti
kasvu-uralla, vaikka tulos edelleen rasittaa koko Vincitin tulosta.
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Toimitusjohtajakauteni ensimmäiset kuukaudet elo-syyskuussa käynnistyivät pitkittyneen koronapandemian
keskellä ja pääfokus keskittyi yhtiön strategisten kasvusuuntien kirkastamisen lisäksi Vincitläisten
hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden uudelleenvahvistamiseen. Pandemia ei suoraan vaikuttanut negatiivisesti
Vincitin liiketoimintaan tai asiakasprojekteihin. Toisaalta jatkuva etätyöskentelymoodi on vaikeuttanut
Vincitin arvolupausta ylivertaisesta työntekijäkokemuksesta, joka perustuu ihmislähtöisen ja
matalahierarkisen yrityskulttuurin lisäksi vahvaan yhteisöllisyyteen myös työarjen ulkopuolella.
Asiakaskysyntä ja palveluliiketoiminnan käyttöasteet pysyivät hyvällä tasolla läpi koko toisen vuosipuoliskon,
mutta kevään henkilöstön kasvupyrähdys ja palkkamallien muutos Suomessa heikensivät yhtiön
kustannusrakennetta. Vincit USA:n liikevaihto kasvoi kannattavasti yli 50 % edellisvuodesta ja USA:n
palveluliiketoiminta nykyisellä kasvu-urallaan muodostaa jatkossa yhä merkittävämmän osan koko yhtiön
toiminnasta.
Yritysten digitaalinen maturiteetti kasvaa ja digitaalisiin kehityshankkeisiin tarvittavan teknologiaosaamisen
ostaminen hyödykkeellistyy. Lisäksi kilpailu samoista huippuosaajista kasvaa kaikenlaisissa organisaatiossa
toimialasta riippumatta. Vaikka myös Vincit on joutunut tänä vuonna kohtaamaan kasvavan osaajakilpailun
voimakkaammin kuin aikaisempina vuosina, olemme edelleen Suomen viiden houkuttelevimman IT-alan
työnantajan joukossa lokakuussa julkaistun Universumin ammattilaistutkimuksen mukaan. Marraskuussa
julkaisimme oman Rising Star -koulutusohjelman, jonka tavoitteena on työllistää jopa 30 uran alussa olevaa
ohjelmistokehittäjää. Panostimme myös työntekijöiden sitouttamiseen taloudellisesti tekemällä
marraskuussa koko henkilöstölle suunnatun henkilöstöannin ja siihen liittyvän lisäosakejärjestelmän.
Loppuvuoden merkittävänä tapahtumana päivitimme Vincitin strategian, johtamismallin ja johtoryhmän
kokoonpanon. Vahvan ihmislähtöisen johtamiskulttuurin rinnalle haluamme entistä enemmän tuoda
asiakkaille, heidän loppuasiakkailleen sekä koko planeetalle tuotetun arvon toimintamme keskiöön.
Digitaalisen myynnin ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen nostaminen kasvustrategiamme ytimeen on
luontaista jatkumoa kuluneen vuoden aikana toteutetuille yritysostoille.
Valittu strateginen suunta vahvistuu merkittävästi, jos tilikauden 2021 päättymisen jälkeen julkaistu
suunnitelmamme yhdistyä Bilot Oyj:n kanssa hyväksytään kevään 2022 aikana. Yhdistymisen odotetaan
tapahtuvan heinäkuussa 2022, jos sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvä. Yhdistetty
osaamisemme digitaalisen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen sekä ihmislähtöisen muotoilun, datan,
ohjelmistokehittämisen ja teknologia-alustojen saralla antaisi meille täysin uudenlaista kilpailuetua
Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Samalla olemme luomassa yhtiön nykyisille ja tuleville osaajille
monipuolisempia kehittymispolkuja ja entistä paremman työpaikan - myös maanantaisin.
Taloudellinen katsaus heinä-joulukuu sekä koko tilikausi 2021
Konsernin liikevaihto
Liikevaihto heinä-joulukuussa oli 30,8 (25,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta 20,3 %.
Liikevaihto tilikaudella oli 61,5 (52,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta
17,5 %. Liikevaihdon kasvu on seurausta myynnin ja rekrytoinnin onnistumisesta sekä tilikauden aikana
tehdyistä yritysostoista. Kasvusta 68 % oli orgaanista ja 32 % yrityskaupoista johtuvaa. Liikevaihdon kasvu
vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 18,0 %.
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Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen
Käyttökate heinä-joulukuussa oli 2,7 (4,5) miljoonaa euroa, eli 8,6 (17,7) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto
oli 2,4 (4,2) miljoonaa euroa eli 7,8 (16,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 1,5 (3,4) miljoonaa euroa, eli 4,7
(13,4) % liikevaihdosta.
Käyttökate tilikaudella oli 6,5 (8,2) miljoonaa euroa, eli 10,5 (15,6) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli
5,9 (7,6) miljoonaa euroa eli 9,6 (14,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 4,1 (6,0) miljoonaa euroa, eli 6,7
(11,4) % liikevaihdosta.
Konsernin henkilöstökulut tilikaudella olivat 41,4 (34,1) miljoonaa euroa, eli 67,2 (65,1) % liikevaihdosta.
Henkilöstökulujen suhteellinen nousu johtui muun muassa tilikauden aikana tehdyistä muutoksista yhtiön
palkka- ja palkkiomalleihin sekä työsuhteiden alkuun liittyvästä perehdytyksen hetkellisestä vaikutuksesta
laskutusasteeseen. Vertailukauden henkilöstökuluihin vaikuttaa muun muassa työnantajan
työeläkemaksuihin tehdyt tilapäiset alennukset sekä Covid-19 -pandemian takia keväällä 2020 käyttöön
otetut väliaikaiset bonusleikkaukset.
Liiketoiminnan muut kulut nousivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 9,8 (7,5) miljoonaa euroa, joka on
noin 16,0 (14,4) % liikevaihdosta. Kustannusten nousu johtui pääosin henkilöstömäärän kasvusta.
Vertailukauden kuluihin vaikuttaa Covid-19 -pandemian takia käynnistetyt säästötoimenpiteet.
Liiketoimintojen muiden kulujen suurimmat kuluerät liittyivät toimitiloihin, laite- ja ohjelmistohankintoihin
sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin.
Luottotappiovarausten tulosvaikutus tilikaudella oli 0,0 (-0,6) miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli 3,5 (4,4) miljoonaa euroa.
Yhtiön liiketoiminta-alueet
Vincit on yksi Suomen johtavista asiantuntijoista ohjelmistokehityksessä, jonka raportoitavat
liiketoiminta-alueet ovat Palveluliiketoiminta ja Tuoteliiketoiminta. Palveluita tuotetaan yritysasiakkaille ja
julkisen sektorin toimijoille.
Palveluliiketoiminta
Palveluliiketoiminta sisältää Vincitin palveluista koko digitaalisen arvoketjun (liikkeenjohdon konsultointi,
ohjelmistokehitys ja suunnittelu, uudet teknologiat ja data sekä digitaaliset alustapalvelut).
Palveluliiketoiminta koostuu kahdesta osasta, jotka ovat Vincit Suomi ja Vincit USA.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto heinä-joulukuussa oli 29,6 (24,5) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 20,9 %.
Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 2,7 (4,5) miljoonaa euroa eli 9,1 (18,3) %
liikevaihdosta.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 58,8 (50,2) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 17,1 %.
Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 5,8 (8,3) miljoonaa euroa eli 9,9 (16,5) %
liikevaihdosta.
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Vincit Suomi
Vincit Suomen liikevaihto heinä-joulukuussa oli 25,4 (22,0) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 15,5 %.
Vincit Suomen oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 2,0 (3,9) miljoonaa euroa eli 8,0 (17,8) %
liikevaihdosta.
Vincit Suomen liikevaihto tilikaudella oli 51,5 (45,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 13,4 %.
Vincit Suomen oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 4,6 (7,2) miljoonaa euroa eli 8,9 (16,0) % liikevaihdosta.
Tilikautta väritti vahva orgaaninen kasvu, Bonsky Digital Oy:n (Vincit Jyväskylä Oy) osto sekä uuden
toimipisteen avaaminen Kuopioon. Samaan aikaan kannattavuus laski vertailukaudesta erityisesti
jälkimmäisellä vuosipuoliskolla johtuen muun muassa tehdyistä muutoksista palkka- ja palkitsemismalleihin.
Vertailukauden kannattavuuteen vaikutti muun muassa työnantajan työeläkemaksuihin tehdyt tilapäiset
alennukset jotka päättyivät 31.12.2020.
Vincit USA
Vincit USA:n liikevaihto heinä-joulukuussa oli 5,0 (2,8) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 78,3 %.
Vincit USA:n oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa eli 12,8 (20,0) %
liikevaihdosta.
Vincit USA:n liikevaihto tilikaudella oli 8,8 (5,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 54,1 %.
Vincit USA:n oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 1,2 (1,1) miljoonaa euroa eli 13,7 (18,6) % liikevaihdosta.
Pandemiavuoden jälkeen kysyntä oli heti alkuvuodesta vauhdikasta. Teimme keväällä liiketoimintakaupan,
jonka tiimoilta Arizonassa sijaitseva Vuria LLC:n henkilöstö ja asiakkaat siirtyivät Vincit USA:lle. Samalla
laajensimme toimintaamme maantieteellisesti uuteen osavaltioon ja täydensimme tarjontaamme hostingja markkinointipalveluilla. Vincit USA:n liikevaihto kasvoi yli 50 % edellisvuodesta. Kasvusta noin 65 % oli
orgaanista ja noin 35 % Vuria LLC:n liiketoimintakaupasta johtuvaa. Projektien keskikokoa ja kestoa on
suunnitelmallisesti kasvatettu. Vincit USA saavutti merkittävää julkisuutta alan johtavissa julkaisuissa:
Forbes, Inc. Magazine, TechCrunch ja Entrepreneur. Lisäksi Vincit USA palkittiin sijoituksella arvostetulla Inc.
5000 Fastest-Growing Companies in America -listalla.
Tuoteliiketoiminta
Tuoteliiketoiminta on tilikaudella sisältänyt Vincitin kaksi SaaS-tuotetta: VincitEAM:in ja Vincit LaaS:in.
Vincit myi enemmistön tytäryhtiöstään Leadership as a Service Company Oy:stä (LaaS Company) 30.6.2021
sijoittajaryhmälle, joka koostuu 12 yksityishenkilöstä ja kolmesta sijoitusyhtiöstä. Sijoittajien joukossa oli
mm. LaaS Companyn toimitusjohtaja Johanna Pystynen, myyntihetkellä Vincitin toimitusjohtajana
toimineen Mikko Kuitusen 100 %:sti omistama yhtiö Cloudberry Capital Oy sekä LaaS Companyn henkilöstö.
Yhtiön tulos ja tase on konsolidoitu konserniin 30.6.2021 asti. 1.7.2021 alkaen yhtiön tulos on raportoitu
tuloksena osakkuusyhtiöstä osana rahoitustuottoja ja -kuluja. Vincit Oyj:n omistus LaaS Companystä
31.12.2021 oli 32,5 %.
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1.7.2021 alkaen tuoteliiketoiminta on sisältänyt vain VincitEAM:in, joka on helppokäyttöinen ratkaisu
materiaalien, kunnossapidon ja palveluiden hallintaan.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto heinä-joulukuussa oli 1,2 (1,4) miljoonaa euroa ja se laski edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta -11,5 %.
Tuoteliiketoiminnan oikaistu liiketulos heinä-joulukuussa oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa eli -23,9 (-17,3) %
liikevaihdosta. Liikevaihdon laskun myötä myös tulos laski.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 2,8 (2,6) miljoonaa euroa ja se nousi edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 8,0 %.
Tuoteliiketoiminnan oikaistu liiketulos tilikaudella oli 0,1 (-0,7) miljoonaa euroa eli 4,0 (-27,8) %
liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kirjatun 0,8 miljoonan
euron myyntivoiton.
Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta
Taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 39,1 (35,0) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 70,2 (72,6) % ja nettovelkaantumisaste -31,6 (-38,3) %.
Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tilikaudella oli 5,5 (8,1)
miljoonaa euroa.
Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 8,7 (10,2) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 0,0 (0,5)
miljoonaa euroa. Vertailukaudella taseessa ollut 0,5 miljoonan euron korollinen laina koostui Vincit USA:n
nostamasta Paycheck Protection Program (PPP) -lainasta. Lainaehtojen täyttyessä Vincit USA sai tämän
lainan anteeksi syyskuussa ja tästä kirjattiin 0,5 miljoonan euron rahoitustuotto. Vincit Oyj:llä oli tilikauden
päättyessä käyttämätön 1,0 miljoonan euron suuruinen vakuudeton shekkitililimiitti.
Konserniyhtiöt ja muutokset konsernirakenteessa
Konsernin emoyhtiö on Vincit Oyj, jolla on tytäryhtiöitä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tilikauden lopussa
Vincit-konserniin kuuluivat emoyhtiö Vincit Oyj:n lisäksi sen tytäryhtiöt Vincit Helsinki Oy (emoyhtiön
omistus 91,4 %), Vincit Jyväskylä Oy (100 %), Vincit California Inc (87,0 %), Vincit Arizona Inc (87,0 %) ja
Vincit Solutions Oy (93,5 %).
Huhtikuussa Vincit California osti Vuria LLC:n liiketoiminnan ja perusti tätä varten tytäryhtiön Vincit Arizona
Inc:in, missä ostettua liiketoimintaa jatketaan. Huhtikuussa Vincit Oyj osti digitaalisen myynnin
kehittämiseen erikoistuneen Bonsky Digital Oy:n (Bonsky) koko osakekannan. Kauppa astui voimaan
1.5.2021 ja samalla Bonskyn nimi muuttuu Vincit Jyväskylä Oy:ksi. Kesäkuussa Vincit Oyj myi enemmistön
tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille. Samalla LaaS
Company muuttui tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi.
Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 579 (478) henkilöä, joista 531 (455) työskentelee
Suomessa ja 48 (23) lähetettyinä työntekijöinä sekä paikallisesti palkattuina Yhdysvalloissa. Suomessa
Vincitillä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.
Yhdysvalloissa toimipaikat sijaitsevat Kaliforniassa Palo Altossa, Orange Countyssa, Santa Monicassa ja
Arizonassa Phoenixissa.
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Vincit-konsernin johtoryhmän tilikauden päättyessä muodostivat: Julius Manni, toimitusjohtaja, Jarkko
Järvenpää, kasvujohtaja, Petri Suhonen, myyntijohtaja sekä Niklas Wasenius, talousjohtaja.
Vincit julkaisi 25.11.2021 päivitetyn strategian ja uudisti myös johtoryhmän kokoonpanon strategian
toteuttamiseksi. Uudistuksen myötä Vincitin johtoryhmän muodostavat 1.1.2022 alkaen Julius Manni,
toimitusjohtaja, Ville Houttu, maajohtaja, Vincit USA, Anssi Kuutti, johtaja, Talent & Delivery, Jan Landén,
liiketoimintajohtaja, Vincit Commerce, Kati Lindholm, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja, Henna Niiranen,
liiketoimintajohtaja, Vincit DevOps & Platform Services, Petri Suhonen, liiketoimintajohtaja, Vincit Digital,
Teemu Uotila, lakiasiainjohtaja, sisäiset toiminnot ja yrityskaupat ja Niklas Wasenius, talousjohtaja ja vt.
henkilöstöjohtaja.
Strategiapäivityksen myötä Vincit Solutions Oy jatkaa itsenäisenä tuoteyksikkönä ja sen toimitusjohtajana
toimii 1.12.2021 alkaen Juuso Jankama, joka raportoi suoraan Vincitin hallituksen puheenjohtajalle Mikko
Kuituselle.
Vincit Oyj:n hallituksen muodostavat Mikko Kuitunen (päätoiminen puheenjohtaja), Artti Aurasmaa
(varapuheenjohtaja), Mervi Airaksinen, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä.
Yhtiökokous
Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 23.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden
2020 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Artti Aurasmaa, Mervi Airaksinen, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä. Hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Artti Aurasmaa.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Kirsi Jantunen.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavasti:
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 16 % yhtiön kaikkien osakkeiden päätöshetken
lukumäärästä.
Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).
Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta seuraavin ehdoin:

Tilinpäätöstiedote 2021
Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq
Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.
Ylimääräinen yhtiökokous
Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Tampereella 17.6.2021. Ylimääräinen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitusta täydennetään ja hallitukseen valitaan uutena viidentenä
jäsenenä Mikko Kuitunen 1.8.2021 alkaen.
Hallitus oli etukäteen ilmoittanut, että mikäli ylimääräinen yhtiökokous valitsee Kuitusen hallitukseen, tulee
se valitsemaan Mikko Kuitusen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Artti Aurasmaan hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vincit Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli yhteensä 12 625 889 (12 209 631). Yhtiöllä oli
tilikauden lopussa hallussaan 391 761 omaa osaketta (135 255). Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä oli
12 310 353 (12 141 276).
Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 8 334 (6 300) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli
2,15 % (0,25 %) osakekannasta.
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2021
Tammi-joulukuu Osakevaihto Arvo yht.
2021
kpl
euroa
VINCIT

5 971 951

Markkina-arvo, euroa
Osakkeenomistajia

54 551 230

Korkein,
euroa
11,45

Alin,
euroa

Painotettu
keskihinta,
euroa
6,96

9,13

Viimeisin,
euroa
8,02

31.12.2021

31.12.2020

101 259 630

87 665 151

8 334

6 300

Omat osakkeet
Tilikauden aikana Vincit Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antaman valtuutuksen
perusteella kahdesta erillisestä yhtiön omien osakkeiden hankintaohjelmasta. Ensimmäinen ohjelma
käynnistyi 31.5.2021 ja se päättyi 29.7.2021 ja toinen ohjelma käynnistyi 5.11.2021 ja se päättyi 25.1.2022.
Ensimmäisessä ohjelmassa hankittujen osakkeiden määrä oli 150 000, joka vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön
osakkeista. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 10,0120 euroa ja kokonaisarvo 1.501.798,31 euroa.
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Toisessa ohjelmassa hankittujen osakkeiden määrä oli 150 000, joka vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön
osakkeista. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,0607 euroa ja kokonaisarvo 1.209.109,76 euroa.
Osakkeet hankittiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Yhtiön omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Osinkoehdotus
Konsernin emoyhtiön Vincit Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 23.929.113,83 euroa, josta
tilikauden voittoa 2.319.737,47 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksettaisiin
osinkoa 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän
osakemäärällä laskettuna.
Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; ”Tavoitteena on maksaa vähintään 30 %
tuloksesta osinkoina."
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Pitkittyneen pandemian aiheuttamat epävarmuudet sekä palvelujen kysyntään että mahdollisesti omaan
henkilöstöön aiheuttavat edelleen riskejä Vincitin toimintaympäristössä.
Vincit jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajaimagon säilyttämiseksi. Tällä
halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa onnistuneita
rekrytointeja. Kiristyvän kilpailun ohjelmistoalan osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa.
Inflaation nopeampi vaikutus henkilöstökulujen ja muiden kustannusten nousuun asiakashintojen
kehitykseen nähden voi heikentää liiketoiminnan kannattavuutta.
Vincitin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa.
Yhtiön johto näkee tärkeänä myös kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa onnistumisen.
Vincit investoi jatkossakin tuoteliiketoimintaan, jonka kaupallistamiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi
luonnollisesti epävarmuustekijöitä.
Markkinatilanteen odotetaan Covid-19 -pandemiasta huolimatta jatkuvan yhtiön kannalta positiivisena,
mutta erilaiset häiriöt markkinassa, mukaan lukien mahdolliset IT-markkinoiden ulkopuoliset häiriöt, eivät
ole poissuljettuja. Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin muutoksiin.
Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitusten 3.2.2022 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman täytäntöönpano ja
siihen liittyvä integraatio sisältävät henkilöstöön, asiakkaisiin ja organisaation työskentelyn tehokkuuteen
liittyviä riskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti transaktiosta tavoiteltaviin hyötyihin.
Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtuma
Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja
sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan
osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Bilot sulautuu Vincitiin. Tulevan yhtiön nimi tulee
olemaan Vincit Oyj.
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Ehdotetun sulautumisen täytäntöönpano edellyttää muun muassa, että sulautuminen hyväksytään kahden
kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä sekä Vincitin ylimääräisessä yhtiökokouksessa että Bilotin
varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Edellyttäen, että sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvät, sulautumisen
täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 2022.
Vincitin ja Bilotin toimitus- ja talousjohtajat esittelevät sulautumista medialle ja analyytikoille
tiedotustilaisuudessa 3.2.2022 klo 10:30. Tilaisuuteen voi osallistua alla olevan linkin kautta.
meet.google.com/xqi-dtmc-nyf
Taloudellinen tiedottaminen
Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 28.4.2022, puolivuosikatsauksen
tammi-kesäkuulta 28.7.2022 ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 27.10.2022. Tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2021 julkaistaan viikolla 8/2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu
pidettäväksi 23.3.2022. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.
Tiedotustilaisuus
Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 3.2.2022 kello 10.00 alkaen.
Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni käy tilaisuudessa läpi vuoden 2021 olennaiset tapahtumat ja tuloksen
sekä alkaneen vuoden odotuksia.
Tilaisuus järjestetään online-webinaarina. Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset tilaisuuden päättymisen jälkeen.
Taulukko-osa
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty
Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on
pyöristetty tarkoista luvuista, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)
1 000 euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

7–12/2021

7–12/2020

2021

2020

30 800

25 611

61 510

52 356

150

123

1 192

397

-65

-104

-178

-206

-2 523

-1 374

-4 855

-2 734

-17 259

-13 849

-34 983

-29 202

Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
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Henkilösivukulut
Eläkekulut

-2 573

-1 918

-5 230

-3 965

-560

-493

-1 181

-930

Suunnitelman mukaiset poistot

-265

-299

-547

-586

Poistot liikearvosta

-938

-811

-1 797

-1 625

Liiketoiminnan muut kulut

-5 313

-3 451

-9 822

-7 549

1 454

3 434

4 108

5 955

Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

162

162

Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot

598

27

632

47

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-11

-129

-75

-214

2 202

3 331

4 827

5 788

Tuloverot

-562

-394

-959

-950

Vähemmistöosuudet

-212

-242

-392

-471

1 429

2 695

3 476

4 367

Voitto rahoituserien jälkeen

Tilikauden voitto

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja)
1 000 euroa
Liikevoitto (EBIT)
Poistot liikearvosta
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja)
Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttökate (EBITDA)

7–12/2021

7–12/2020

2021

2020

1 454

3 434

4 108

5 955

938

811

1 797

1 625

2 392

4 245

5 905

7 580

265

299

547

586

2 657

4 544

6 453

8 166

31.12.2021

31.12.2020

0

308

Konsernin tase (FAS)
1 000 euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot

Tilinpäätöstiedote 2021

Liikearvo

14 479

11 519

571

282

411

386

3

3

74

0

304

250

15 841

12 747

1 049

632

11 872

10 426

9

6

545

318

1 118

635

14 593

12 017

8 659

10 194

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

23 252

22 221

VASTAAVAA YHTENSÄ

39 093

34 958

31.12.2021

31.12.2020

295

295

16 083

13 332

6 724

6 692

Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

1 000 euroa
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto / tappio
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Tilikauden voitto

3 476

4 367

26 578

24 686

855

682

0

482

0

482

Lainat rahoituslaitoksilta

0

5

Saadut ennakot

0

9

Ostovelat

1 478

714

Muut velat

2 624

2 554

Siirtovelat

7 558

5 825

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

11 660

9 108

Vieras pääoma yhteensä

11 660

9 590

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

39 093

34 958

Oma pääoma yhteensä

Vähemmistöosuudet
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)
1 000 euroa

7-12/2021

7-12/2020

2021

2020

Liikevoitto

1 454

3 434

4 108

5 955

Poistot

1 203

1 110

2 345

2 212

-349

76

-856

37

2 308

4 620

5 597

8 204

1 417

-117

-959

-549

134

-1 240

1 580

1 017

Liiketoiminnan rahavirta

Muut erät
Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten
lisäys/vähennys
Ostovelkojen ja muiden korottomien
velkojen lisäys/vähennys
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Käyttöpääoman muutos yhteensä

1 551

-1 357

621

468

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista

-12

-129

-75

-213

Saadut korot liiketoiminnasta

116

61

150

81

-424

-368

-766

-484

3 539

2 827

5 526

8 056

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin

-602

-89

-695

-217

Myönnetyt lainat / Lainasaamisten
takaisinmaksut

-224

434

-516

316

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

-685

0

-3 210

0

0

0

-1 324

0

145

0

540

0

-1 339

345

-5 204

99

2 237

371

2 969

512

Muutokset omassa pääomassa

-1 378

-346

-2 415

-598

Lyhytaikaisten lainojen muutos

0

-820

-5

-1 095

Pitkäaikaisten lainojen muutos

0

-181

0

481

Maksetut osingot

0

-1 238

-2 281

-1 347

859

-2 214

-1 732

-2 048

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

3 059

959

-1 410

6 107

Rahavarat tilikauden alussa

5 551

9 357

10 194

4 235

49

-122

-125

-148

8 659

10 194

8 659

10 194

Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)

Investointien rahavirta

Liiketoimintakaupat
Tytäryhtiöosakkeiden myynti
Investointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys

Rahoituksen rahavirta (C)

Valuuttakurssierot
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden
lopussa
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Konsernin oman pääoman muutokset
1 000 euroa

7-12/2021 7-12/2020

2021

2020

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma tilikauden alussa

295

295

295

295

Osakepääoma tilikauden lopussa

295

295

295

295

Sidottu oma pääoma yhteensä

295

295

295

295

13 846

12 961

13 332

12 821

Osakeanti

2 261

339

2 751

480

Muut erät

-23

31

0

31

16 083

13 332

16 083

13 332

8 015

7 992

11 059

8 230

0

-884

-2 178

-844

Omien osakkeiden hankinta

-932

-345

-1 969

-597

Omien osakkeiden myynti

-444

0

-444

0

85

-111

146

-97

0

0

110

0

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa

6 724

6 692

6 724

6 692

Tilikauden kertynyt voitto katsauskauden alussa

2 047

1 672

Tilikauden voitto

1 429

2 695

3 476

4 367

Vapaa oma pääoma yhteensä

26 283

24 391

26 283

24 391

Oma pääoma yhteensä

26 578

24 686

26 578

24 686

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden
alussa

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden
lopussa

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa
Osingonjako

Muuntoerot
Edellisen tilikauden virheen oikaisu

Konsernin vastuut
1 000 euroa

31.12.2021

31.12.2020

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

1 821

1 686

Myöhemmin erääntyvät

1 893

2 108

Toimitilojen vuokravastuut
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Yhteensä

3 714

3 794

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

29

12

Myöhemmin erääntyvät

24

1

Yhteensä

53

13

0

0

39

42

6 300

6 300

0

0

107

92

12

12

6 458

6 446

Leasingvastuut

Jäännösarvovastuut

Muut annetut vastuusitoumukset
Yrityskortit
Yrityskiinnitykset
Takaukset
Pankin vuokratakaus
Vakuustalletukset
Yhteensä
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA)

=

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen =
liikearvopoistoja)

Liikevoitto (EBIT)

=

Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto + Liikearvopoistot

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja
palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut Poistot ja arvonalentumiset

Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja muut rahoituskulut
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

__________________________________________________________________________

x 100

Taseen loppusumma - Korottomat velat
(keskimäärin vuoden aikana)

Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot
Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

__________________________________________________________________________

x 100
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Oma pääoma + vähemmistöosuus
(keskimäärin vuoden aikana)

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, %

=

__________________________________________________________________________

x 100

Oma pääoma + Vähemmistöosuus

Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste, %

=

__________________________________________________________________________

x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta
Osakekohtainen tulos (EPS)

=

__________________________________________________________________________

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
ilman omia osakkeita

Helsingissä 3. päivänä helmikuuta 2022
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