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Bilot Oyj Puolivuosikatsaus 26.8.2021 kello 9.00
Bilot Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi voimakkaasti
ja kannattavuus parani merkittävästi
TAMMI–KESÄKUU 2021 LYHYESTI
•
•
•
•
•
•
•

Liikevaihto oli 13 674 (8 067) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 69,5 %.
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 941 (209) tuhatta euroa, ja se kasvoi
349,8 %.
Liikevoitto (EBIT) oli 474 (170) tuhatta euroa, ja se kasvoi 178,2 %.
Liikevoittoa (EBIT) rasittivat 467 (39) tuhannen euron liikearvon poistot, jotka liittyivät
pääosin CastorIT Oy:n hankintaan syksyllä 2020.
Kauden tulos oli 298 (-710) tuhatta euroa.
Henkilöstön määrä oli katsauskaudella keskimäärin 196 (134).
Ohjeistus vuodelle 2021: Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2021 on
25-27 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa vuonna 2020) ja liikevoitto ennen liikearvon
poistoja (EBITA) suurempi kuin vertailukaudella (767 tuhatta euroa).
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Jakso 1.1.-30.6.2020 sisältää tulosvaikutteisesti kirjattuja listautumisesta aiheutuneita kuluja 910 tuhatta euroa.
* Oikaistu katsauskauden tulos on tulos ilman listautumisesta aiheutuneita kuluja.
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NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Bilot tiedotti 26.8.2021 antavansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021:
Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2021 on 25-27 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa
vuonna 2020) ja liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) suurempi kuin vertailukaudella (767
tuhatta euroa).
KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET JA OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiö pitää ennallaan listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 28.2.2020 julkaisemansa
keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa:
Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu
on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.
Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali
oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA).
Bilotin tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 30 prosenttia yhtiön tilikauden tuloksesta. Yhtiö
arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön strategiassa
asetettuja kasvutavoitteita tai muita yhtiön taloudellisia tavoitteita.

TOIMITUSJOHTAJA VILLE HIMBERG: TUKEVASTI KASVU-URALLA EPÄVARMASSAKIN
TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

”Olemme tyytyväisiä vuoden 2021 ensimmäiseen puoliskoon koronapandemian sävyttämän
vaikean vertailukauden jälkeen. Vaikka toimintaympäristö on edelleen poikkeuksellinen, on
asiakkaidemme investointivalmius arviomme mukaan selvästi parempi verrattuna vuoden
takaiseen tilanteeseen. Asiakaskuntamme koostuu suurimmaksi osaksi suuryrityksistä, jotka ovat
toipuneet koronakriisin vaikutuksista kohtuullisen hyvin.
Toimintaympäristössämme digitalisaatio jatkuu voimakkaana. Pandemia toi
kuluttajakäyttäytymisen tulevaisuuden jo tähän päivään, ja asiakkaidemme tarve siirtyä
liiketoiminnassaan verkkoympäristöihin jatkaa vahvistumistaan. Kasvumme ajureista
mainittakoon lisäksi mm. SAP-toiminnanohjausjärjestelmien massasiirtymä kohti modernia
pilvipohjaista S/4HANA-ratkaisua. Tähän liittyy myös kasvava tarve kehittää digitaalista myyntiä,
tiedolla johtamista ja muita arvoketjun ydinprosesseja – eli kaupallista ja operatiivista
kyvykkyyttä.
Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon jälkeen olemme vakaasti matkalla kohti tavoitettamme
kasvattaa Bilotin liikevaihto 50 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä, orgaanisesti ja
strategisin yritysostoin. Olemme onnistuneet rekrytoimaan osaavaa ja motivoitunutta
henkilöstöä, ja jatkamme aktiivista rekrytointia kaikilla tarjooma-alueillamme ja markkinoillamme.
Bilot on digitaalisen liiketoiminnan voimatekijä

Bilot on suuria ja keskisuuria yrityksiä palveleva teknologian kokonaistoimittaja, joka hallitsee
käyttökokemuksen, analytiikan, parhaiden ohjelmisto- ja pilvialustojen, räätälöityjen
valmisohjelmistojen sekä sujuvien prosessien ja yritysten välisten arvoketjujen yhteispelin. Toisin
sanoen Bilot erikoistuu horisontaalisesti, mikä tarkoittaa sitä, että tarjoamme asiakkaillemme eri
toimialoilta opittuja, hyväksi havaittuja käytäntöjä oli kyseessä sitten verkkokauppa,
toiminnanohjaus, tuotetiedon hallinta tai analytiikka.
Perimämme on vahvasti yritysten toiminnanohjausjärjestelmissä ja ydinprosesseissa, niiden
varaan rakennettavissa yritysten välisissä ja kuluttajaverkkokaupoissa, digitaalisissa palveluissa
sekä näitä mahdollistavassa datassa ja analytiikassa. Yhdistämällä nämä osatekijät älykkäästi
varmistamme tyytyväiset loppuasiakkaat ja asiakkaidemme kaupallisen menestyksen myös
poikkeuksellisina aikoina.
Asiakkaamme ovat alansa johtavia yrityksiä Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Asiakkuutemme
ovat yleensä hyvin pitkäaikaisia, ja palvelumme liittyvät asiakkaidemme kaupallisten
ydinprosessien ja niihin liittyvien palveluiden jatkuvaan kehittämiseen sekä ylläpitoon.
Pystymme palvelemaan asiakkaitamme vaativimmissakin hankkeissa kaikilla
päämarkkinoillamme. Hyvä esimerkki tästä on Ruotsin tytäryhtiömme toukokuussa 2021
julkistama, digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kehitykseen liittyvä merkittävä yhteistyö
SSAB:n kanssa.
Vuosi sitten tapahtuneen CastorIT:n oston ansiosta Bilotin palveluvalikoima laajeni kattamaan
SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan ylläpidon sekä kyvykkyyden tarjota SAP
ERP -asiakkaille onnistunut siirtymä uuteen SAP S/4HANA:an. Maaliskuussa 2021 Wihurikonsernin kanssa solmittu laaja, vuoteen 2024 asti ulottuva sopimus tietojärjestelmien
kehityksestä ja ylläpidosta on erinomainen esimerkki laajemman palveluvalikoiman merkityksestä
ja ristiinmyynnin onnistumisesta.

Käyttöliittymien merkitystä verkkokauppojen toiminnassa ei voi myöskään korostaa liikaa, sillä
sujuva ostoprosessi näkyy suoraan myyntiluvuissa. Valmisohjelmistojen räätälöinti asiakkaan
näköiseksi on asiakkaillemme myös erottuvuustekijä. Voittava resepti on teknologisesti
kustannustehokas ja toimiva valmisohjelmisto yhdistettynä sopivaan määrään räätälöintiä –
käyttökokemusta unohtamatta.
Bilotin laaja palvelukirjo ulottuu näin sovelluskehityksestä elinkaaripalveluihin – prosessin päästä
päähän. Bilotin vastuu kokonaistoimittajana ulottuu perinteisiä sovelluskehittäjiä tai
toiminnanohjausjärjestelmien toimittajia laajemmalle.
Rakennamme tulevaisuutta vahvalta perustalta

Olemme onneksemme saaneet palvella asiakkaitamme pitkään ja saavuttaneet heidän
luottamuksensa – iso kiitos siitä! Toimimme lähellä asiakkaitamme ja heidän
ydinliiketoimintaansa, pyrkien reagoimaan herkästi tarpeisiin sekä toimittamaan aikaa kestäviä ja
laadukkaita ratkaisuja. Tällä periaatteella jatkamme myös jatkossa palvelumme parantamista ja
tarjoomamme kehittämistä strategiasuunnittelun, arkkitehtuurin ja digitaalisen liiketoiminnan
saralla – asiakkaidemme parhaaksi.
Kulttuurimme on seuraavan vaiheemme avaintekijä

Uutena taloon tulleena on helppo nähdä yrityskulttuuri tuorein silmin ja kirkkaassa valossa. Olen
ilokseni saanut havaita, että Bilotin hyvä maine perustuu tosiasioille.
Palvelukykymme jatkuva kehittäminen on syvällä kulttuurissamme. Nopeutuvassa markkinassa
asiakkaat tarvitsevat kumppaniltaan reaktioherkkyyttä ja ripeää siirtymistä tilanneanalyysistä
ratkaisuihin. Nopea eteneminen ideoista toteutukseen ilman ylimääräisiä välivaiheita on
erityinen vahvuutemme.
Bilotin menestys pohjautuu tulevaisuudessakin nöyrään palvelualttiuteen ja ylpeään
ammattitaitoon. Voimamme ovat yhteen hitsautuneet tiimit. Me uskomme, että onnistuminen
vaatii joukkueen voimaa. Organisaatiomme eri suunnista kuuluu viesti: hiljaisen tiedon jakaminen
on tärkeää, samoin tinkimätön palveluasenne.
Onnistuminen pitkällä aikavälillä edellyttää yhteistä voittamisen tahtoa. Tämä henki syntyy
tahdosta saada aikaan positiivinen muutos asiakkaidemme liiketoiminnassa. Tämä tahto näkyy
vahvasti meissä jo nyt, ja painotamme sitä myös palkatessamme uusia bilotlaisia.
Bilotista on puhuttu pörssin parhaiten kätkettynä salaisuutena. Tavoitteenamme on
yrityksemme seuraavassa vaiheessa nostaa Bilotin tunnettavuutta niin asiakkaiden, sijoittajien
kuin työnhakijoiden keskuudessa. Yksi lähitulevaisuuden tavoitteistamme voisikin olla, että
osaajiemme ei enää tarvitse tavata sähköpostiosoitettamme uusille asiakkaille.”

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.–30.6.2021
Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys

Katsauskauden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 69,5 % ja oli 13 674 (8 067) tuhatta euroa.
Liikevaihtoa kasvattivat 1.10.2020 tapahtunut CastorIT Oy:n hankinta ja konsolidointi sekä
parantunut markkinatilanne. Konsernin orgaaninen kasvu oli 14,8 %.
Käyttökate kasvoi 258,4 % ja oli 1 030 (288) tuhatta euroa.
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) nousi 349,8 % ja oli 941 (209) tuhatta euroa.
Liikevoitto (EBIT) oli 474 (170) tuhatta euroa. Liikevoitto kasvoi 178,2 % johtuen liikevaihdon
kasvusta. Liikevoittoa rasittivat 467 (39) tuhannen euron liikearvon poistot, jotka liittyivät
pääosin CastorIT Oy:n hankintaan.
Tammi-kesäkuun tulos kasvoi ja oli 298 tuhatta euroa (-710). Vertailukauden tulosta rasittivat
noin 910 tuhannen euron listautumiskulut, jotka on esitetty tuloslaskelman rahoituskuluissa.
Listautumisannin kuluilla oikaistu tulos oli vertailukaudella 200 tuhatta euroa.
Tase, rahoitus ja investoinnit

Konserniin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 24 162 (13 148) tuhatta euroa. Kasvu johtui pääosin
CastorIT Oy:n hankinnasta, jonka seurauksena taseen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
(SVOP) kasvoi 18 676 (9 849) tuhanteen euroon.
Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 80,2 % (76,3 %) ja nettovelkaantumisaste
-49,5 % (-81,9 %). Nettovelkaantumisen muutos johtui pääosin oman pääoman kasvusta liittyen
CastorIT Oy:n hankintaan.
Konsernin rahoitusasema on erittäin vahva. Rahat ja pankkisaamiset olivat katsauskauden
lopussa 9 629 (8 210) tuhatta euroa.
Konsernin investoinnit olivat katsauskaudella 73 (75) tuhatta euroa, ja ne koostuivat pääosin
käyttöomaisuuden hankkimisesta ja korvausinvestoinneista.
MARKKINATILANNE

Yhtiö arvioi, että vaikka toimintaympäristö on edelleen koronapandemian vuoksi
poikkeuksellinen, näkyvissä on merkkejä markkinoiden ja asiakkaiden investointivalmiuden
palautumisesta pandemiaa edeltävälle tasolle. Erityisesti verkkokaupan puolella kysyntä näyttää
yhtiön arvion mukaan vahvistuvan.
Bilotin asiakaskunta koostuu suurimmaksi osaksi suuryrityksistä, joilla on yhtiön näkemyksen
mukaan paremmat mahdollisuudet palautua koronakriisin vaikutuksista.
Yhtiön arviota markkinoiden palautumisesta tukee Teknologiateollisuus ry:n elokuun alussa
julkistama tutkimus, jonka mukaan tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan
vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla arvoltaan suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavaan
aikaan.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat Bilotin näkemyksen mukaan edelleen vahvat.
Digitalisaatio jatkuu voimakkaana, ja koronapandemia on nopeuttanut kuluttajakäyttäytymisen
muutosta. Asiakkaiden tarve siirtyä liiketoiminnassaan verkkoympäristöihin vahvistuu. Samaan
aikaan IT-palvelujen ostaminen on muuttunut vahvemmin liiketoimintavetoiseksi, ja
kustannustehokkuuden lisäksi uudet liiketoimintamallit ja erottautuminen kokonaistoimituksilla
ovat yhä tärkeämpiä kriteerejä hankintapäätöksissä. Tämä asettaa uusia vaatimuksia myös ITkumppaneille, jolloin verkkokauppojen asiakaskokemukseen kohdistuvat laadulliset odotukset
kasvavat.
RISKITEKIJÄT

Yhtiön 28.2.2020 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön
toimintaympäristöön, liiketoimintaan, strategiaan, IT-markkinaan, yhtiön IT-järjestelmiin ja
immateriaalioikeuksiin, lainsäädäntöön ja osakkeisiin sekä covid-19-pandemiaan liittyviä riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan esitteessä esitetyt riskit eivät ole
oleellisesti muuttuneet.
Markkinoiden koronaviruspandemiasta elpymisen aikataulua on vaikea arvioida tarkkaan.
Pandemian mahdollinen pitkittyminen voi edelleen vaikuttaa yhtiön toimintaympäristöön
esimerkiksi siten, että käynnissä olevat hankkeet viivästyvät tai muuttuvat.
Kova kilpailu osaajista koskee yhtiön näkemyksen mukaan kaikkia alalla toimivia yhtiöitä. Lisäksi
etätyö asettaa uusia vaatimuksia henkilöstön yhtenäisyyden ylläpitämiselle, mikä vaatii
investointeja ja uusia toimintamalleja työhyvinvoinnin, yrityskulttuuriin ja työtapojen
kehittämiseksi.
Yhtiössä on voimassa ohjeistus ja varautumissuunnitelma, jolla pyritään vähentämään
koronaviruksen riskiä sekä henkilöstölle että asiakastoimituksille. Suunnitelmaa päivitetään
aktiivisesti.
KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Bilot tiedotti 11.1.2021, että Bilot Oyj:n optio-oikeuksilla 2018 14.12.2020 mennessä merkityt
13 500 yhtiön uutta osaketta oli rekisteröity kaupparekisteriin 11.1.2021.
Bilot tiedotti 1.3.2021 yhtiön toimitusjohtajan vaihtumisesta Mika Tannerin siirtyessä uusiin
tehtäviin talon ulkopuolelle. Yhtiö tiedotti 14.4.2021, että sen hallitus oli nimittänyt uudeksi
toimitusjohtajaksi Ville Himbergin, joka aloitti tehtävässä 1.5.2021.
Bilot tiedotti 12.3.2021, että yhtiö on valittu Wihurin tietojärjestelmien kehitys- ja
ylläpitokumppaniksi. Sopimus laajentaa jo pitkään jatkunutta yhteistyötä ja kattaa vuodet 20212024. Sopimuksen arvioitu arvo kuluvalle vuodelle on noin 1,8 miljoonaa euroa ja koko
sopimuskaudelle noin 7,1 miljoonaa euroa.
Bilot tiedotti 9.4.2021 henkilöstöannista, jossa annettiin 46 518 yhtiön uutta osaketta
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan
tytäryhtiöön vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille. Hallituksen päätös perustui
yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2020 antamaan valtuutukseen osakkeiden antamisesta.
Bilot tiedotti 19.4.2021 henkilöstöannin toteuttamisesta sekä henkilöstöannissa tarjottujen

osakkeiden lopullisesta määrästä ja allokaatiosta merkitsijöiden kesken. Anti merkittiin noin 2,2kertaisesti.
Bilot tiedotti 14.4.2021, että sen hallitus oli varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä
järjestämiskokouksessaan perustanut tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys
hyväksyttiin 22.4.2021. Valiokunnan jäsenet ovat Riitta Palmén (valiokunnan puheenjohtaja),
Petri Niemi ja Björn Mattsson.
Bilot tiedotti 31.5.2021, että Bilot Oyj:n optio-oikeuksilla 2018 15.4.2021–10.5.2021 välisenä aikana
merkityt 8 750 yhtiön uutta osaketta oli rekisteröity kaupparekisteriin 31.5.2021.
Bilot tiedotti 11.6.2021 johtoryhmän kokoonpanon muuttumisesta 14.6.2021 alkaen. Lisätietoa
kohdassa Muutokset johdossa.
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.
HENKILÖSTÖ JA TOIMIPAIKAT

Konsernin henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 196 (134) ja kauden lopussa 197
(137) henkilöä. Konsernilla on toimipisteet Suomessa Helsingissä, Espoossa ja Jyväskylässä,
Ruotsissa Tukholmassa sekä Puolassa Poznańissa ja Varsovassa.
MUUTOKSET JOHDOSSA

Bilot tiedotti 1.3.2021 yhtiön toimitusjohtajan vaihtumisesta Mika Tannerin siirtyessä uusiin
tehtäviin talon ulkopuolelle. Bilotin hallitus nimitti 14.4.2021 uudeksi toimitusjohtajaksi Ville
Himbergin, joka aloitti tehtävässä 1.5.2021.
Bilot tiedotti 11.6.2021 muutoksista yhtiön johtoryhmässä. Liiketoiminta- ja kehitysjohtaja
(Emerging & Growth Business) Mikko Koljonen ilmoitti siirtyvänsä pois yhtiön palveluksesta ja jäi
pois johtoryhmästä 11.6.2021. Strategiajohtaja Mathias Hjelt siirtyi pois johtoryhmästä johtamaan
Bilotin uutta kasvu- ja teknologiastrategian yksikköä. Uudessa tehtävässään Hjelt raportoi
suoraan Bilotin toimitusjohtajalle Ville Himbergille.
Konsernin johtoryhmään kuuluivat 14.6.2021 alkaen Ville Himberg, toimitusjohtaja; Mikko
Marttinen, talousjohtaja; Mari Kuha, henkilöstöjohtaja; Kristiina Sarén, myyntijohtaja (Sales and
Business Growth); Riku Kärkkäinen, liiketoimintajohtaja (Customer Experience); Vesa Niininen,
liiketoimintajohtaja (Intelligent Enterprise) sekä Martti Hietalahti, liiketoimintajohtaja (Processes
& Platforms).
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, HALLITUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

14.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous päätti, että vuoden
2020 tappio, 361 260,67 euroa, siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota
2 700 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 750 euroa kuukaudessa.
Yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota
1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous.
Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen kuusi jäsentä. Toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne
ja Mikko Wähäsilta ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Riitta Palmén.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Miika Karkulahti.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 496 886 osaketta, mikä
vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta siten, että
valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 320 000 osaketta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään
30.6.2022 saakka.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa
Bilot Oyj:n osakepääoma koostui 5 024 132 (3 723 480) osakkeesta. Kaikkien osakkeiden määrä
oli katsauskaudella keskimäärin 4 980 834 (3 320 719) osaketta. 30.6.2021 yhtiön hallussa oli
38 500 yhtiön omaa osaketta, mikä vastasi noin 0,8 % kaikista osakkeista. Ulkona olevien
osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 4 942 334 osaketta.
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth
Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 11,64 euroa ja
alin kurssi 7,04 euroa. Päätöskurssi 30.6.2021 oli 7,12 euroa. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla oli 35,5 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita.
OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 2 680 (2 481) osakkeenomistajaa 30.6.2021. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat
löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
https://bilot.group/fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat/.

OPTIO-OHJELMAT

Bilotin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2020 yhteensä 110 084 yhtiön optiooikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 110 084 yhtiön osaketta. Muilla henkilöillä oli
30.6.2021 yhteensä 247 243 optio-oikeutta. Yhteensä optio-oikeudet vastasivat 30.6.2021 noin
7,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Optio-ohjelmien ehdot ovat
luettavissa Bilotin verkkosivuilla osoitteessa https://bilot.group/fi/sijoittajat/osakkeet-jaosakepaaoma/optio-ohjelma/.
SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Bilot Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2021 torstaina 24.2.2022 ja tilinpäätöksen
viimeistään viikolla 10/2022.
Taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.

Helsingissä 26.8.2021
Bilot Oyj:n hallitus

TAULUKKO-OSA
PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen (FAS).
Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Puolivuosikatsauksen luvut ovat
tilintarkastamattomia. Puolivuosikatsauksessa esitetyt koko tilikautta 2020 koskevat luvut
perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
KONSERNIN TULOSLASKELMA

1.1.2021

1.1.2020

1.1.2020

Rahayksikkö EURO

-30.6.2021

-30.6.2020

-31.12.2020

LIIKEVAIHTO

13 674

8 067

18 194

Liiketoiminnan muut tuotot

56

35

69

Ostot tilikauden aikana

-335

-336

-738

Ulkopuoliset palvelut

-1 586

-893

-1 998

Henkilöstökulut

-9 012

-5 295

-11 800

Poistot ja arvonalentumiset

-556

-117

-452

Liiketoiminnan muut kulut

-1 766

-1 291

-2 800

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

474

170

475

Muut korko- ja rahoitustuotot

26

22

58

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-48

-926

-951

SIIRTOJA JA VEROJA

451

-733

-419

Tuloverot

-153

23

-5

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

298

-710

-423

Rahoitustuotot ja -kulut

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-

KONSERNIN TASE
1 000 EUR

30.6.2021

30.6.2020

31.12.2020

Aineettomat hyödykkeet

33

27

40

Liikearvo

8 492

645

8 959

Aineelliset hyödykkeet

171

296

287

Muut saamiset

324

559

495

Laskennalliset verosaamiset

127

126

179

9 147

1 654

9 960

Myyntisaamiset ja muut saamiset

5 386

3 285

4 961

Rahavarat

9 629

8 210

8 704

Lyhytaikaiset varat yhteensä

15 015

11 494

13 665

VARAT YHTEENSÄ

24 162

13 148

23 626

Osakepääoma

80

80

80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

18 676

9 849

18 360

Muuntoero

-16

-9

-42

Kertyneet voittovarat

239

684

684

Tilikauden voitto (tappio)

298

-710

-423

19 277

9 894

18 658

54

108

81

54

108

81

27

0

27

Ostovelat ja muut velat

4 805

3 147

4 859

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

0

0

0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

4 832

3 147

4 886

Velat yhteensä

4 885

3 254

4 967

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

24 162

13 148

23 626

VARAT
Pitkäaikaiset varat

Pitkäaikaiset varat yhteensä

Lyhytaikaiset varat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Yhtiön omistajille kuuluva pääoma

Yhtiön omistajille kuuluva pääoma yhteensä

Pitkäaikaiset velat

Lainat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

Lyhytaikaiset velat

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
1.1.2021

1.1.2020

- 30.6.2021

- 30.6.2020

451

-733

Suunnitelman mukaiset poistot

556

117

Rahoitustuotot ja -kulut

23

903

Muut oikaisut

2

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

1 032

287

-408

392

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)

-55

-400

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

569

279

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.

-48

-25

Saadut korot liiketoiminnasta

24

16

Maksetut välittömät verot

-124

-95

Rahavirta ennen kertaluontoisia eriä

421

176

Liiketoiminnan rahavirta

421

176

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

-73

-75

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

110

1

Lainasaamisten takaisinmaksut

179

Investointien rahavirta

216

-74

315

8 005

1 000 EUR

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Oikaisut:

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)

Saadut osingot liiketoiminnasta

Investointien rahavirta:

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys
Listautumiskulut

-910

Omien osakkeiden hankkiminen
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-1
-27

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-577

Konsernirahoituksen muutos

15

Rahoituksen rahavirta

288

6 532

Rahavarojen muutos

926

6 634

Rahavarat tilikauden alussa

8 704

1 576

Rahavarat tilikauden lopussa

9 630

8 210

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

1 000 EUR

1-6/2021

1-6/2020

1-12/2020

80

18

18

0

62

62

80

80

80

SIDOTTU OMA PÄÄOMA

Osakepääoma kauden alussa
Osakepääoman korotus
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

VAPAA OMA PÄÄOMA

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
tilikauden alussa

18 360

1 911

1 911

Osakepääoman korotus

0

-62

-62

Listautumisanti

0

8 000

8 000

Henkilöstöanti

315

0

11

Osakevaihto

0

0

8 500

18 676

9 849

18 360

218

1 266

1 266

Muuntoero

5

-11

-44

Osingonjako

0

-580

-580

Omien osakkeiden lunastus

0

-1

-1

tilikauden lopussa

222

675

641

Tilikauden voitto / tappio

298

-710

-423

VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

19 196

9 814

18 578

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

19 276

9 894

18 658

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
tilikauden lopussa

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto ilman liikearvon
poistoja (EBITA)

=

Liikevoitto + liikearvon ja konserniliikearvon poisto

Liikevoitto (EBIT)

=

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 - korolliset velat
(keskimäärin vuoden aikana)

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

=

----------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, %

=

----------------------------------------------------- x 100
Oma pääoma

Oma pääoma
Omavaraisuusaste, %

=

----------------------------------------------------- x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tilikauden tulos
Osakekohtainen tulos (EPS)

=

----------------------------------------------------Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin ilman omia osakkeita

Lisätietoja:

Ville Himberg, toimitusjohtaja
Bilot Oyj
p. 050 586 5133, ville.himberg@bilot.fi
Mikko Marttinen, talousjohtaja
Bilot Oyj
p. 050 581 7669, mikko.marttinen@bilot.fi
Hyväksytty neuvonantaja:
Alexander Corporate Finance Oy
p. 050 520 4098
Bilot lyhyesti

Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista
kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa asiakkailleen
kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä
ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua
huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja
keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa
saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan
paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja
Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto
ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,8 miljoonaa euroa.
www.bilot.fi

