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NORDIC ID OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019
TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO OLI 9,23 MILJOONAA EUROA, STRATEGISESTI KESKEISTEN
PILVIPOHJAISTEN RATKAISUJEN MYYNTI KASVANUT SELVÄSTI
Nordic ID Oyj:n Ratkaisupalvelut-liiketoiminta kasvoi heinä-joulukuussa ja sen liikevaihto nousi 1,07 (0,73)
miljoonaan euroon. Strategisesti keskeisten pilvipohjaisten PaaS-palveluiden (Platform as a Service) osuus
kokonaisliikevaihdosta kasvoi toisella vuosipuoliskolla 5,9 %:iin (1,0). Laitteet-liiketoiminnan liikevaihto nousi
11,3 % ja oli 3,52 (3,16) miljoonaa euroa. Laiteliiketoiminnan liikevaihtoon vaikutti mittava portfoliouudistus,
jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla lanseerattujen uusien Android-pohjaisten laitteiden arvioitua hitaampi
myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut valikoimasta poistettujen Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.
Nordic ID Oyj:n heinä-joulukuun 2019 liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 4,59 (3,89) miljoonaa euroa.
Heinä-joulukuun myyntikate oli 60,3 % (59,0). Vaikka tuotekehitykseen ja tarjoaman kasvattamiseen liittyneet
kulut rasittivat kannattavuutta, yhtiön käyttökate kääntyi vuoden toisella puoliskolla positiiviseksi yltäen 0,03
(-0,86) miljoonaan euroon. Heinä-joulukuun liiketappio supistui ja oli -0,35 (-1,06) miljoonaa euroa.
Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 30,0 % ja oli 1,76 (1,35) miljoonaa euroa.
Ratkaisupalveluiden asiakasmäärä yli kolminkertaistui ja käyttöönottoja vietiin onnistuneesti läpi. Kuukausittain
laskutettavan myynnin, eli PaaS-palveluiden osuus Nordic ID:n kokonaisliikevaihdosta, kasvoi 4,3 %:iin (0,6).
Laitteet-liiketoiminta-alueen koko tilikauden liikevaihto laski 2,7 % ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Koko
tilikauden 2019 liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa.
Koko tilikauden myyntikate oli 61,6 % (61,0). Käyttökate oli -0,24 (-0,36) miljoonaa euroa ja liiketappio -0,88
(-0,68) miljoonaa euroa.
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin
ole mainittu. Nordic ID Oyj:n tilikausi muutettiin 20.6.2018 vastaamaan kalenterivuotta. Edellinen tilikausi oli
siten yhdeksän (9) kuukauden mittainen, ja tämän tiedotteen vertailuluvut on yhdistelty kahdesta tilikaudesta
laskennalliseksi 12 kuukauden jaksoksi. Lisäksi jatkuvalaskutteisten sopimusten tuloutusperiaate tilikauden
2019 osalta on muutettu vastaamaan SaaS-yhtiöiden tyypillistä tapaa jaksottaa jatkuvalaskutteisten palveluiden
liikevaihtoa. Tämän vuoksi liikevaihtoluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin tilikausiin, ja nykyinen tapa
on heikentänyt tilikaudella 2019 raportoitua kasvua.
Kaikki tilinpäätöstiedotteessa julkaistut luvut ovat tilintarkastamattomia.
Heinä-joulukuu
• Liikevaihto 4,59 (3,89) miljoonaa euroa, kasvua 17,9 %
• Käyttökate 0,03 (-0,86) miljoonaa euroa
• Liikevoitto -0,35 (-1,06) miljoonaa euroa, -7,6 % (-27,3) liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos* -0,19 (-0,62) euroa
Tammi-joulukuu
• Liikevaihto 9,23 (9,03) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 %
• Käyttökate -0,24 (-0,36) miljoonaa euroa
• Liikevoitto -0,88 (-0,68) miljoonaa euroa, -9,5 % (-7,5) liikevaihdosta
• Osakekohtainen tulos* -0,45 (-0,48) euroa
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Sijoitetun pääoman tuotto -32,1 % (-58,0)
Omavaraisuusaste 18,9 % (40,2)
PaaS-liikevaihto 0,40 (0,06) miljoonaa euroa, kasvua 585,5 %
PaaS-liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta 4,3 % (0,6)
PaaS-asiakkaita 7 (2)

Nordic ID Oyj:n hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa. Viiden vuoden
strategiakaudella yhtiö aikoo käyttää varojaan kasvun rahoittamiseen, eikä yhtiö pyri ensisijaisesti maksamaan
osakkeenomistajilleen osinkoa.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
1.1.201931.12.2019
(Tilintarkastamaton)

1.1.201831.12.2018

12kk

1.7.201931.12.2019

12kk

1.7.201831.12.2018

6kk

6kk

Liikevaihto, t€

9 234

9 032

4 590

3 894

Käyttökate (EBITDA), t€

-243

-358

34

-864

Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

-2,6 %

-3,8 %

0,7 %

-22,2 %

Liikevoitto, t€

-879

-681

-350

-1,061

Liikevoitto, % liikevaihdosta

-9,5 %

-7,5 %

-7,6 %

-27,3 %

Oikaistu käyttökate, (EBITDA), t€**

-243

-385

34

-456

Oikaistu käyttökate, (EBITDA), % liikevaihdosta

-2,6 %

-4,3 %

0,7 %

-11,7 %

Oman pääoman tuotto, %

-65,9 %

-79,8 %

-34,0 %

-105,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-32,1 %

-58,0 %

-12,9 %

-62,3 %

Omavaraisuusaste, %

18,9 %

40,2 %

18,0 %

40,2 %

Nettovelkaantumisaste, %

228,5 %

-12,3 %

247,1 %

-12,3 %

Osakekohtainen tulos, €*

-0,45

-0,48

-0,19

-0,62

Osakekohtainen tulos, oikaistu, €*

-0,45

-0,12

-0,19

-0,33

*Vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty päättyneen tilikauden lopun osakemäärää.
**Oikaistu käyttökate on käyttökate ilman listautumiskuluja.

TOIMITUSJOHTAJA JUHA REIMA
“Nordic ID:n liikevaihdon kasvu vauhdittui vertailujaksosta selvästi vuoden 2019 toisella vuosipuoliskolla.
Liikevaihtomme nousi heinä-joulukuussa 4,59 (3,89) miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan. Voitimme useita merkittäviä asiakkuuksia vuoden lopulla ja tilauskantamme kehittyi suotuisasti.
Nordic ID:lle strategisesti keskeisen Ratkaisupalvelut-liiketoiminnan kehitys oli vuonna 2019 positiivista, ja
myönteinen vire vahvistui vuoden loppua kohti. Kaikki liiketoiminnan kasvun tärkeimmät mittarit – liikevaihto,
jatkuva vuosilaskutus (ARR) sekä asiakkaiden lukumäärä – nousivat merkittävästi vuodesta 2018.
Ratkaisupalveluiden liikevaihto kasvoi heinä-joulukuussa vertailujaksosta 46,1 % ja oli 1,07 miljoonaa euroa.
Meille keskeisten pilvipohjaisten PaaS (Platform as a Service) -ratkaisujen myynti eteni toisella vuosipuoliskolla
vahvasti. Jatkuva vuosilaskutus (ARR) oli heinä-joulukuussa 0,27 (0,02) miljoonaa euroa ja asiakkaiden lukumäärä
nousi seitsemään (2).
Laitteet-liiketoiminnan liikevaihto nousi vertailukaudesta heinä-joulukuussa 11,3 % ja oli 3,52 (3,16) miljoonaa
euroa. Liikevaihtoon vaikutti mittava portfoliouudistus, jossa vuoden 2019 toisella puoliskolla lanseerattujen
uusien Android-pohjaisten laitteiden arvioitua hitaampi myynnin aloitus ei vielä täysin kompensoinut
valikoimasta poistettujen Windows-pohjaisten laitteiden myyntiä.
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Koko tilikaudella 2019 Ratkaisupalvelut -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 30,0 % ja oli 1,76
(1,35) miljoonaa euroa. PaaS-palveluiden osuus kokonaisliikevaihdosta kasvoi 4,3 %:iin (0,6). Laitteetliiketoiminta-alueen koko tilikauden liikevaihto laski 2,7 % ja oli 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Nordic ID:n koko
tilikauden liikevaihto oli 9,23 (9,03) miljoonaa euroa, kasvua 2,2 %. PaaS – liikevaihdolla tarkoitetaan
kuukausilaskutteista liikevaihtoa, ja ratkaisuliiketoiminnan kokonaisliikevaihto sisältää kuukausilaskutuksen
lisäksi projektimyyntiä.
Tuotekehitykseen ja tarjoaman kasvattamiseen liittyvät kulut rasittivat edelleen kannattavuuttamme. Jatkoimme
tilikaudella vahvaa panostustamme Nordic ID Radea -palvelualustan, ratkaisujen ja uuden sukupolven laitteiden
kehitykseen, mikä vaikutti kannattavuuteemme ja ennen kaikkea kassavirtaan. Nämä olivat kuitenkin keskeisiä
sijoituksia varmistamaan strategiakauden kilpailukykyämme.
Yhtiö käynnisti tilikaudella yhteistoimintaneuvottelut kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen
tehostamiseksi. Niiden yhteydessä tehtäviä yhdisteltiin ja töitä järjesteltiin uudelleen. Neuvottelujen tuloksena
kahdeksan työsuhdetta päättyi. Henkilöstövähennysten ja muiden säästöohjelmamme kustannuksia
pienentäneiden toimenpiteiden tuloksena käyttökatteemme (EBITDA) nousi positiiviseksi toisella
vuosipuoliskolla ja yhtiön toiminnan tehokkuus parantui selvästi. Kulurakenne vastaa nyt paremmin yhtiön
strategiaa, jonka mukaan Nordic ID keskittyy pilvipohjaisiin ratkaisupalveluihin.
Koko tilikauden osalta operatiiviset kulut saatiin pidettyä vertailukauden tasolla. Koko vuoden 2019 osalta
käyttökate parani merkittävästi, mutta jäi vielä tappiollisiksi.
Yhtiön kassatilanne on haastava johtuen etupainotteisesti tehdyistä investoinneistamme tuotekehitykseen ja
muihin kasvua tukeviin toimenpiteisiin (yhteensä 1,68 miljoonaa euroa), tappiollisesta käyttökatteesta (0,60
miljoonaa euroa) sekä uuden lippulaivalukijamme toimitusten varmistamiseksi kasvattamastamme
komponenttivarastosta (0,56 miljoonaa euroa). Olemme käynnistäneet tarvittavat toimenpiteet rahoituksen
riittävyyden varmistamiseksi ja käyneet neuvotteluja käyttöpääoman lisäämiseksi. Toisella vuosipuoliskolla yhtiö
toteutti myös säästöohjelman operatiivisten kulujen pienentämiseksi.
Kasvutavoitteemme on ennallaan: tähtäämme yli 40 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2023.”

OSINKOEHDOTUS
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 133 285,72 euroa, josta tilikauden tappio 0,89 miljoonaa euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa.

TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2019
Yhtiön tilinpäätöstiedote julkaistaan 4.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.nordicid.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-julkaisut.
Nordic ID Oyj:n sähköinen vuosikertomus tilikaudelta 2019, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan 18.3.2020 yhtiön internetsivuilla osoitteessa

https://www.nordicid.fi/sijoittajille/yhtiokokous2020
Yhtiökokous järjestetään 25.3.2020 klo 17.00 Salo IoT Campuksella, Joensuunkatu 7, 24100 Salo.
Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2020 julkaistaan 24.4.2020.
Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 julkaistaan 21.8.2020.
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2020 julkaistaan 23.10.2020.
Lisätietoja:
Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224
Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 040 587 7000
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Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:
Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS,
Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto
tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena
on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.
Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla.
www.nordicid.fi
Liite: Tilinpäätöstiedote
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Nordic ID Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019
Katsauksessa annetut vertailutiedot suluissa viittaavat aina edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole
mainittu.

LIIKEVAIHTO
Tammi-joulukuu
Liikevaihto oli tammi-joulukuussa 9,23 (9,03) miljoonaa euroa. Ratkaisumyynti oli 1,76 (1,35) miljoonaa
euroa ja laitemyynti 7,47 (7,68) miljoonaa euroa. Tuotetasolla RFID-teknologiamyynti oli 5,75 (5,84)
miljoona euroa ja suhteellinen osuus liikevaihdosta 62,3 % (64,6). Viivakoodilaitteiden myynti oli 2,02
(2,04) miljoona euroa ja 21,8 % (22,6) liikevaihdosta.
Heinä-joulukuu
Liikevaihto oli heinä-joulukuussa 4,59 (3,89) miljoonaa euroa.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS
Tammi-joulukuu
Katsauskauden tulos oli -0,95 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettu myyntikate oli 61,6 % (60,3).
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 3,94 (3,92) miljoonaa euroa ollen 42,7 % (43,4) liikevaihdosta.
Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat 1,96 miljoonaa euroa, joka oli 21,2 % (21,6)
liikevaihdosta.
Yhtiön liikevoitto tammi-joulukuussa 2019 oli -0,88 (-0,68) miljoonaa euroa ja kauden tappio 0,95 (1,00)
miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli -0,45 euroa (-0,48).
Heinä-joulukuu
Katsauskauden tulos oli -0,40 miljoonaa euroa (-1,29). Liikevaihtoon suhteutettu myyntikate oli 60,3 %
(59,0).
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1,97 miljoonaa euroa (1,93) ollen 42,9 % (49,6) liikevaihdosta.
Katsauskauden liiketoiminnan muut kulut olivat 0,92 miljoonaa euroa (-1,23), joka oli 20,1 % (31,6)
liikevaihdosta.
Yhtiön liikevoitto heinä-joulukuussa 2019 oli -0,35 miljoonaa euroa (-1,06). Yhtiön kauden tulos -0,40
(-1,29) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (-0,62).

RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT
Rahoitus / Tase ja rahoitusasema, investoinnit
Tammi-joulukuussa 2019 konsernin liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -1,16 miljoonaa euroa. Yhtiöllä
on pitkäaikaista lainaa yhteensä 1,18 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaista lainaa 1,34 miljoonaa euroa.
Lisäksi yhtiöllä on käyttämätöntä tililimiittiä 0,31 miljoonaa euroa.
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Yhtiön omavaraisuusaste on 18,9 % (40,2).
Nordic ID Oyj:n merkittävin investointi on tuotekehitys, jonka osalta aktivoitiin palkkamenoja sekä
yhtiön ulkopuolisten alihankkijoiden kustannuksia 1,37 miljoonaa euroa, suhteutettuna liikevaihtoon
14,8 prosenttia. Lisäksi investoinnit sisältävät kalusto- ja muita aineettomia oikeuksia 0,32 miljoonaa
euroa. Kokonaisuudessaan investoinnit olivat yhteensä 1,68 miljoonaa euroa.
Emoyhtiöllä on USA:n tytäryhtiöltään merkittävä määrä saamisia. Näiden takaisinmaksusta on tehty
hallituksen hyväksymät pitkänajan tulosennusteisiin pohjautuvat kassavirtalaskelmat. Ennusteiden
toteutumista on seurattu aktiivisesti. Kuluneella tilikaudella USA:n tytäryhtiö onnistui kasvattamaan
myyntiä.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA
Nordic ID Oyj:n tuotekehityksen painopiste on vuonna 2019 ohjelmistoalustan jatkokehityksessä
asiakkaiden tarpeiden mukaisesti sekä uusien tuotteiden kehityksessä, joista suurin yksittäinen
kehityshanke on uuden sukupolven kannettava viivakoodi/RFID lukija Nordic ID HH83. Tämän myynti
alkoi kolmannella vuosineljänneksellä.
Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut sekä bruttoinvestoinnit olivat 1,33 miljoonaa euroa ja 14,4
prosenttia liikevaihdosta.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO
Henkilöstö
Henkilöstön määrä väheni viime tilikaudenkauden loppuun verrattuna viidellä (5) henkilöllä ja oli
katsauskauden lopussa 47 (52).
Johtoryhmä
Tilikauden aikana tapahtui seuraavat muutokset johtoryhmän kokoonpanossa:
- Myyntijohtaja Patrick Hüttemann jätti yhtiön 30.9.2019.
- Laitteet-liiketoiminnan johtajaksi nimitettiin Mikael Strann, joka aloitti 2.10.2019.
- Operatiivinen johtaja Anne-Mari Tamminen jätti yhtiön 31.12.2019.
Hallinto
Nordic ID Oyj:n yhtiökokous pidettiin 20.3.2019. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous
vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Lalla,
Leevi Parsama ja Juha Tiittanen ja uusiksi jäseniksi Mammu Kaario, Veijo Komulainen ja Anna Toppari.
Alpo Alho ja Heikki Pylkkänen jäivät pois Nordic ID Oyj:n hallituksesta.
Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Jorma Lalla.

OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Nordic ID Oyj:n osakemäärä on tilikauden lopussa 2.177.759 kappaletta ja 2.131.364 kappaletta
tilikaudella ja puolivuotiskaudella keskimäärin. Viime tilikaudella osakemäärä oli 2.084.969 kappaletta.
Yhtiöllä on hallussaan 71.921 kappaletta omia osakkeita. Kokonaan maksettu osakepääoma on 91
345,50 euroa. Osakkeita on yksi sarja, ja niillä on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Yhtiöllä
oli 31.12.2019 yhteensä 953 osakkeenomistajaa.
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Hallituksen valtuutukset
Osakeanti sekä optio-oikeuksien antaminen:
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 20.3.2019 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisien oikeuksien antamisesta.
Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 418.000
osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin
20 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet
osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu
anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja palkkiojärjestelmien toteuttamiseen sekä muihin
yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.6.2018 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.
Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen:
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 20.3.2019 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia
yhteensä enintään 105.000 osaketta, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä
lukumäärästä. Yhtiön hallitus päättää omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus
sisältää myös oikeuden hankkia Yhtiön omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäviksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen
luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen ja päättyy viimeistään 30.6.2020.
Optio-ohjelma 2018
Yhtiön hallitus päätti 29.8.2018 yhtiökokoukselta saadun valtuutuksen nojalla enintään 249. 290 optiooikeuden antamisesta yhtiön avainhenkilöille. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1)
osakkeen. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on alkanut ja päättyy porrastetusti
31.12.2020. Optio-oikeuden merkintähinta on 0,164 euroa ja optio-oikeuden nojalla merkittävän uuden
osakkeen merkintähinta on yksi (1) euro per osake.
Osakemäärään vaikuttavat sopimukset
Yhtiö on sopimuksellisesti sitoutunut antamaan kolmannelle osapuolelle erityiset oikeudet, jotka
oikeuttavat merkitsemään 2,0 % omistusosuutta vastaavan osakemäärän Nordic ID Oyj:n osakkeita
30.11.2022 mennessä samalla hinnalla kuin yhtiön listautumisannin osakkeesta maksettava
merkintähinta, eli 5,40 euroa/osake.
Nordic ID Oyj:llä ei ole avoimia oikeudenkäyntejä eikä merkittäviä riita-asioita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Nordic ID Oyj on määritellyt merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät koko konsernin näkökulmasta.
Hallituksen arvion mukaan merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin riskitekijöihin:
o Talouskehityksen hidastuminen ja vallitseva kauppapoliittinen epävarmuus
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o
o

o
o
o

Yhtiö on riippuvainen asiakkaista; merkittävien asiakkaiden menettäminen ja/tai niiden
taloudelliset vaikeudet.
Yhtiö on riippuvainen suurimmasta sopimusvalmistajastaan.
Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja henkilöstöhallinto.
Koronaviruksen mahdolliset vaikutukset toimitusketjuun ja myyntiin.
Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Muutoksia johtoryhmässä
Uusi operatiivinen johtaja ja johtoryhmän jäsen Markus Anttila aloitti 2.3.2020. Hän vastaa myös
taloushallinnosta. Entinen talousjohtaja Henri Ojanen siirtyi vastaamaan rahoituksesta sekä sisäisestä
ja ulkoisesta laskennasta. Laitteet-liiketoiminnan johtaja Mikael Strann irtisanoutui siirtyäkseen uusiin
tehtäviin yhtiön ulkopuolella 2.3.2020 alkaen. Korvaava rekrytointi aloitettiin välittömästi.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020
Yhtiö ei anna tulosohjeistusta kuluvasta tilikaudesta. Loppuvuonna 2018 listautumisen yhteydessä yhtiö
kertoi liikevaihdon kasvutavoitteeksi seuraavan viiden (5) vuoden aikana keskimäärin 30 % vuodessa.
Tavoitteena on ylittää 40 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.

Nordic ID Oyj | Salo IoT Campus | Joensuunkatu 7 | FI-24100 Salo | Finland
Office +358 2 727 7700 | Fax + 358 2 727 7720 | info@nordicid.com

www.nordicid.fi

YHTIÖTIEDOTE NORDIC ID

LYHENNETTY TULOSLASKELMA
(Tilintarkastamaton)
1.1.201931/12/2019
12 kuukautta

1.1.201831/12/2018
12 kuukautta

1.7.201931/12/2019
6 kuukautta

1.7.201831/12/2018
6 kuukautta

9,233,974

9,031,741

4,590,145

3,894,407

8,591

-27,667

6,838

-7,104

37,591

31,951

30,021

13,974

Materiaalit ja palvelut

-3,585,211

-3,530,799

-1,700,595

-1,603,671

Henkilöstökulut

-3,944,323

-3,916,575

-1,969,029

-1,931,677

-670,227

-322,784

-381,089

-196,969

-1,959,741

-1,946,979

-923,140

-1,230,367

-879,346

-681,112

-346,849

-1,061,407

Rahoitustuotot ja -kulut

-9.5 %
-67,897

-7.5 %
-317,205

-7.6 %
-52,267

-27.3 %
-227,286

TULOS ENNEN VEROJA
Tuloverot

-947,243
899

-998,317
-4,025

-399,116
326

-1,288,693
2,975

KATSAUSKAUDEN VOITTO (+)/TAPPIO (-)

-946,344

-1,002,342

-398,790

-1,285,718

TULOSLASKELMA

LIIKEVAIHTO
Valmiiden tuotteiden varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO
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LYHENNETTY TASE
(Tilintarkastamaton)
TASE

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

12 kuukautta

12 kuukautta

6 kuukautta

6 kuukautta

2,009,435

1,202,971

2,009,435

1,202,971

629,796

425,930

629,796

425,930

15,720

15,720

15,720

15,720

2,654,951

1,644,620

2,654,951

1,644,620

1,369,054

809,877

1,369,054

809,877

Pitkäaikaiset saamiset

42,232

23,505

42,232

23,505

Lyhytaikaiset saamiset

1,263,440

954,786

1,263,440

954,786

98,749

1,206,480

98,749

1,206,480

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2,773,475

2,994,648

2,773,475

2,994,648

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5,428,426

4,639,268

5,428,426

4,639,268

91,346
43,655
2,732,813
-898,493
-946,344
1,022,977

91,346
43,655
2,626,200
93,891
-1,002,342
1,852,750

91,346
43,655
2,732,813
-1,446,047
-398,790
1,022,977

91,346
43,655
2,626,200
377,269
-1,285,718
1,852,750

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

1,175,140

866,500

1,175,140

866,500

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

3,230,309

1,920,018

3,230,309

1,920,018

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5,428,426

4,639,268

5,428,426

4,639,268

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
SVOP rahasto
Kertyneet voittovarat
Katsauskauden tulos
Oma pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA
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RAHOITUSLASKELMA
(Tilintarkastamaton)
RAHOITUSLASKELMA

1.1.201931/12/2019
12 kk

1.1.201831/12/2018
12 kk

1.7.201931/12/2019
6 kk

1.7.201831/12/2018
6 kk

-947,243

-998,317

-399,116

-1,288,693

670,227
67,897
-7,023

322,784
317,205
-89,155

381,089
52,267
-6,104

196,969
227,286
2,521

-559,177
-323,483
10,551
-78,756
4,487
-990
-1,163,510

44,807
843,178
207,118
-262,755
319
-16
385,167

-302,741
821,609
-495,772
-60,897
1,594
-664
-8,735

81,641
489,141
-200,223
-245,652
219
-16
-736,806

-1,680,556
0
-1,680,556

-1,442,344
81
-1,442,264

-668,949
0
-668,949

-782,159
81
-782,078

0
25,000
76,952
102,310
458,640
-112,500
1,185,933
0
1,736,335

-257,246
0
0
2,576,200
979,000
0
-1,200,000
-146,000
1,951,954

0
25,000
76,952
18,394
75,000
-87,500
336,802
0
444,648

0
0
0
2,576,200
229,000
0
-1,200,000
0
1,605,200

-1,107,731
1,206,480
98,749

894,857
311,623
1,206,480

-233,036
331,785
98,749

86,316
1,120,164
1,206,480

Liiketoiminnan rahavirta:
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut oikaisut
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
Saamisten lisäys/vähennys
Korottomien velkojen lisäys/vähennys
Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta

Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden myynti
Merkintäoikeuksien maksu
Maksullinen osakeanti
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset/vähennykset
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat katsauskauden alussa
Rahavarat katsauskauden lopussa
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(Tilintarkastamaton)
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1.1.20191.1.201831.12.2019
31.12.2018
12 kuukautta 12 kuukautta

1.7.201931.12.2019
6 kuukautta

1.7.201831.12.2018
6 kuukautta

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma katsauskauden alussa
Osakepääoma katsausokauden lopussa

91,346
91,346

91,346
91,346

91,346
91,346

91,346
91,346

Ylikurssirahasto katsauskauden alussa
Ylikurssirahasto katsauskauden lopussa

43,655
43,655

43,655
43,655

43,655
43,655

43,655
43,655

135,000

135,000

135,000

135,000

2,626,200
106,614

50,000
2,576,200

2,714,419
18,394

50,000
2,576,200

2,732,813

2,626,200

2,732,813

2,626,200

Kertyneet voittovarat katsauskauden alussa
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden myynti
Oikaisut edelliselle katsauskaudelle
Muuntoero ja muut muutokset
Kertyneet voittovarat katsauskauden lopussa

-908,450
0
0
25,000
0
-15,043
-898,493

645,172
-146,000
-257,246
0
-67,911
-80,124
93,891

-1,460,562
0
0
25,000
0
-10,485
-1,446,047

918,371
-146,000
-257,246
0
-67,911
-69,945
377,269

Katsuskauden voitto/tappio

-946,344

-1,002,342

-398,790

-1,285,718

887,977

1,717,750

887,977

1,717,750

1,022,977

1,852,750

1,022,977

1,852,750

Sidottu oma pääoma yhteensä
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
katsantokauden alussa
Maksullinen osakeanti
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
katsauskauden lopussa

Vapaa oma pääoma yhteensä
Oma pääoma yhteensä
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