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Vincit Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017  
(tilintarkastamaton) 

 

LIIKEVAIHTO JATKOI VAHVAA KASVUA JA TILIKAUDEN TULOS PARANI, 
KASVUPANOSTUKSET JA ICT-LIIKETOIMINTA HEIKENSIVÄT KANNATTAVUUTTA   

 

Heinä-joulukuu 2017:  

• Liikevaihto kasvoi 29,6 % ja oli 21,2 (H2/2016: 16,4) miljoonaa euroa 
• Käyttökate parani 4,0 (3,5) miljoonaan euroon ja oli 18,7 (21,2) % liikevaihdosta 
• Liikevoitto kasvoi 2,6 (2,3) miljoonaan euroon ja oli 12,1 (13,8) % liikevaihdosta  
• Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,09) euroa 
• Kaksi liiketoimintakauppaa; LinjaDesign Helsingissä ja Avoltus Turussa  
• Panostuksia skaalautuviin liiketoimintoihin jatkettiin (mm. sähköinen allekirjoitus, LaaS), kulut 

tulosvaikutteisesti  
• Uusia asiakkuuksia mm. IF, Ålands Penningautomatförening (PAF) ja Sato. Liiketoimintakauppojen 

myötä asiakkuuksiksi mm. Ponsse, ABB ja Yle 
 

Tammi-joulukuu 2017: 

• Liikevaihto oli 41,1 (32,1) miljoonaa euroa, jossa kasvua 9,1 miljoonaa euroa eli 28,3 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Ohjelmistokehityksen kasvu jatkui vahvana, myös ICT-palveluiden liikevaihto 
kasvoi edellisvuodesta  

• Liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (4,4) ollen 10,6 (13,7) % liikevaihdosta, ICT-palveluiden 
kannattavuus oli odotuksia heikompi, lisäksi tilikaudella mm. laajentumiskulut ja 
kehityskustannukset heikensivät kannattavuutta 

• Tilikauden tulos oli 2,7 (2,2) miljoonaa euroa, 6,4 (6,8) % liikevaihdosta 
• Osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,20) euroa 
• Henkilöstömäärä kasvoi 36 %, eli 115 henkilöllä 439 henkilöön  
• Uusi toimipiste avattiin Turkuun ja liiketoiminnan kasvattamista jatkettiin Yhdysvalloissa 
• Neljä liiketoimintakauppaa; Solid Angle, LinjaDesign ja Avoltus Suomessa sekä XTOPOLY 

Yhdysvalloissa 
• Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksettaisiin osinkoa 0,13	  euroa osakkeelta eli 

yhteensä 1 456 122 euroa  
 

Näkymät 

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvun uskotaan jatkuvan myös vuonna 2018. 
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Avainluvut 

Konserni  

1 000 euroa 7–12/2017 7–12/2016 Muutos % 2017 2016 Muutos % 
Liikevaihto 21 244 16 396 29,6 41 143 32 065 28,3 
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 3 971 3 481 14,1 7 039 6 645 5,9 

% liikevaihdosta 18,7 % 21,2 % 
 

17,1 % 20,7 % 
 Liikevoitto (EBIT) 2 565 2 255 13,7 4 360 4 406 -1,0 

% liikevaihdosta 12,1 % 13,8 % 
 

10,6 % 13,7 % 
 Tilikauden tulos 1 784 972 83,5 2 653 2 184 21,5 

       Taseen loppusumma 30 324 19 975 51,8 30 324 19 975 51,8 
Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI)¹⁾, % 34,4 % 31,8 % 

 
27,3 % 33,1 % 

 Oman pääoman tuotto 
(ROE)¹⁾, % 31,0 % 22,6 % 

 
22,0 % 29,6 % 

 Nettovelkaantumisaste, % 5,9 % 13,8 % 
 

5,9 % 13,8 % 
 Omavaraisuusaste, % 48,2 % 59,2 % 

 
48,2 % 59,2 % 

 Henkilöstön lukumäärä 
kauden lopussa 439 324 35,5 439 324 35,5 
Osakekohtainen tulos, eur 0,16 0,09   0,24 0,20   

 

1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen 
liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. 

 

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki kommentoi vuoden 2017 kehitystä:  

"Jatkoimme vuonna 2017 strategiamme mukaisia panostuksia asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstöön. 
Tämän seurauksena liikevaihtomme kasvu jatkui vahvana. Kannattavuuteen vaikuttivat kasvutavoitteidemme 
mukaiset panostukset skaalautuvien liiketoimintojen tuotekehitykseen ja maantieteelliseen laajentumiseen 
sekä organisaatiomuutokset.  
  
Kasvutavoitteisiimme liittyvät lähivuosina panostukset IT-markkinan kasvusegmentteihin kuten 
ohjelmistokehityksen laajentamiseen, teolliseen internetiin (IoT) ja ohjelmistorobotiikkaan. Markkinan 
kehittymisen myötä tulemme panostamaan myös digitalisaatiokonsultointiin ja ohjelmistoylläpitopalveluihin, 
joissa uskomme olevan meille hyvin luontevaa kasvupotentiaalia. 
  
Vuoden aikana vahvistimme palvelumuotoilutoimintaamme Yhdysvalloissa ostamalla XTOPOLYn 
liiketoiminnan. Saimme samalla tärkeitä uusia asiakkuuksia kuten Yamaha. Yhdysvaltojen liiketoimintamme 
on kasvanut odotuksiamme nopeammin. Suomessa vahvistimme design- ja palvelumuotoiluosaamistamme 
ostamalla Linja Designin. Syksyllä laajensimme kesällä Turkuun avattua toimipistettämme ostamalla 
Avoltus Oy:n liiketoiminnan. Turun toiminnan kasvattamisen ohella hankimme meiltä puuttunutta 
ohjelmistorobotiikkaosaamista ja vahvistimme ohjelmistoylläpitoamme. Avoltuksen myötä saimme uusia 
tärkeitä asiakkuuksia kuten Yle, Fonecta ja Alma Media. Alkuvuonna 2017 vahvistimme myös WordPress-
osaamistamme ostamalla Solid Angle Oy:n liiketoiminnan. 
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Panostimme vuonna 2017 merkittävissä määrin tuotekehitykseen, minkä uskomme näkyvän tulevaisuudessa 
skaalautuvina tuottoina. Tuotekehityshankkeista mainittakoon esimerkkeinä LaaS (Leadership as a Service), 
sähköinen allekirjoitus (VincitSign) ja EAM (Enterprise Asset Management, Vincit EAM). LaaS-mallissa 
kukin työntekijä voi valita johtamispalveluita omien tarpeidensa mukaan. Olemme itse käyttäneet LaaS-
mallia jo aiemmin, mutta suuren asiakaskiinnostuksen johdosta olemme tarjonneet sitä myös asiakkaillemme 
ja ensimmäiset asiakastoimitukset tehtiin tilikauden aikana. Uskomme sähköisen allekirjoituksen markkinan 
kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Toimitimme tilikaudella ensimmäiset sähköisen allekirjoituksen 
projektimme vakuutustoimialalle ja allekirjoitimme ensimmäiset kumppanisopimukset sekä LaaS:ista että 
sähköisestä allekirjoituksesta. 
  
Onnistuimme vuonna 2017 erinomaisesti uusasiakashankinnassa. Uusista asiakkuuksista mainittakoon 
esimerkiksi vakuutusyhtiö If, Finnpark, ABB ja Ponsse. Olympiakomitealle toteutimme urheilun harrastajille 
tutun SuomiSportin. Muita tärkeitä uusia asiakkuuksia olivat esimerkiksi Outotec ja Realia. 
  
Yhteistyö useiden pitkäaikaisten asiakkaidemme kanssa jatkui tiiviinä. Näistä esimerkkeinä Hesburgerin 
mobiilisovellus, joka ylitti miljoonan käyttäjän rajapyykin. Oral Hammaslääkäreille puolestaan uudistimme 
heidän verkkopalvelunsa oral.fi:n. Muita pitkäaikaisia asiakkaitamme ovat esimerkiksi GE, Taaleri ja 
Riistakeskus. 
 
Uudistimme asiakkuus- ja myyntiorganisaatiotamme aiempaa itseohjautuvammaksi ja karsimme kuluja. 
Tilikauden aikana joukkoomme liittyi lähes 120 uutta huippuosaajaa. Samanaikaisesti olemme parantaneet 
skaalautuvuuttamme. Avasimme kesällä uuden toimipisteen Turkuun helpottamaan toimialallemme 
tyypillistä rekrytointipullonkaulaa. Pääkaupunkiseudulla rationalisoimme toimintaamme keskittämällä 
toimintoja laajennettuun Vallilan toimipisteeseemme, josta samalla muodostui päätoimipakkamme 
Helsingissä. 
  
Tilikauden päättymisen jälkeen Vincit Service Oy myytiin DataCenter Finland Oy:lle. Yrityskoosta on tullut 
entistä tärkeämpi kilpailutekijä kapasiteettipalveluliiketoiminnassa. Näin ollen meillä oli kaksi vaihtoehtoa: 
joko lähteä laajentamaan voimakkaasti ICT-palveluitamme, tai luopua siitä. Harkinnan jälkeen päädyimme 
myymään liiketoiminnan DataCenter Finlandille. Vincit keskittyy jatkossa ydinosaamiseensa eli 
ohjelmistokehityksen asiantuntijapalveluihin suunnittelusta ylläpitoon sekä palvelumuotoiluun - entistäkin 
vahvempana." 
 

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2017 

Liikevaihto  

Vincit-konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 41,1 (32,1) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen 28,3 %. 
Ohjelmistokehityksen vahvan kasvun lisäksi myös ICT-palveluiden liikevaihdon kasvu vauhdittui. 

Liikevaihdon kasvu on seurausta hyvin kehittyneestä saatujen tilausten määrästä sekä onnistuneista 
rekrytoinneista, jotka ovat perusedellytys yhtiön kasvulle. Osa tilikaudella saaduista sopimuksista on 
olemassa olevien asiakkaiden kanssa solmittuja jatkokehityssopimuksia jo aiemmin toimitettuihin tuotteisiin. 
Tämä kuvastaa toimitusten laatua sekä asiakastyytyväisyyttä. 

Liiketoimintakauppojen vaikutus konsernin vuoden 2017 liikevaihtoon on alle miljoona euroa, sillä niistä 
kaksi suurinta, Avoltus ja LinjaDesign, ajoittuivat loppuvuoteen. 
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Tilikauden aikana Vincit-konserni allekirjoitti uusitun raamisopimuksen olemassa olevan asiakkaansa kanssa 
vuosille 2017 ja 2018 ja sai asiakkaaltaan myös ensimmäisen tilauksen, jonka arvo on 1,35 miljoonaa euroa. 
Yhtiö voitti Suomen riistakeskuksen tarjouskilpailun ja solmi arvoltaan 1,5 - 2,0 miljoonan euron 
jatkosopimuksen. Olympiakomitean tilaama Suomisport-rekisteri on jo useamman lajiliiton käytössä ja 
lisenssimyynti järjestelmän kautta kasvoi vuona 2017. 

 

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen 

Vincit-konsernin käyttökate tilikaudella 2017 oli 7,0 (6,6) miljoonaa euroa, eli 17,1 (20,7) % liikevaihdosta.  

Liikevoitto (EBIT) oli 4,4 (4,4) miljoonaa euroa, eli 10,6 (13,7) % liikevaihdosta.  

Ohjelmistokehityksen kannattavuus säilyi edelleen hyvällä tasolla, vaikka liiketoiminnan laajentaminen 
Turussa ja Yhdysvalloissa sekä ostettujen liiketoimintojen integraatiot aiheuttivat kuluja. Toimialalle 
tyypillisesti uuden työntekijän laskutusaste on alussa alhaisempi, mutta nousee yleensä hyvälle tasolle 
nopeasti. Kokonaan uuden toimipisteen käynnistämisessä laskutusaste nousee viiveellä. 

ICT-palveluiden tulosta rasitti tilikauden alkupuoliskolla organisaatiomuutoksiin liittyvät kertaluonteiset 
kulut. Kannattavuus parani toisella vuosipuoliskolla, mutta jäi kokonaisuutena vielä alle tavoitetason. 

Sekä ohjelmistokehityksen että ICT-palveluiden skaalautuvien liiketoimintojen kehityskulut on kirjattu 
katsauskauden alusta lähtien tulosvaikutteisesti ja aktivoiminen taseeseen on lopetettu projektien alkaessa 
tuottaa liikevaihtoa. Kehityshankkeiden tuoma liikevaihto kasvoi katsauskauden jälkipuoliskolla ja sen 
uskotaan jatkavan kasvua vuonna 2018.  

Konsernin henkilöstökulut tilikaudella olivat 24,1 (16,7) miljoonaa euroa, eli 58,6 (52,0) % liikevaihdosta. 
Raportoitujen henkilöstökulujen kasvuun vaikutti pääosin se, että työvoimavaltaisemman 
ohjelmistokehityksen osuus koko konsernin	  liikevaihdosta jatkoi kasvua. Lisäksi tuotekehitykseen liittyvien 
palkkakulujen aktivoinnit taseeseen pienensivät vertailuvuonna henkilöstökuluja. 

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 0,8 miljoonalla eurolla 6,7 (5,9) miljoonaan euroon ja olivat 16,3 
(18,4) % liikevaihdosta. Suurimmat kuluerät liittyivät laite- ja ohjelmistohankintoihin sekä vapaaehtoisiin 
henkilöstökuluihin.  

Rahoituskulut olivat tilikaudella 0,2 (1,3) miljoonaa euroa. Tilikaudella 2016 rahoituskuluihin sisältyi noin 
1,0 miljoona euroa listautumisesta aiheutuvia kuluja. 

Luottotappiokirjausten määrä kasvoi ja niitä tehtiin tilikaudella noin 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. 

Vincit-konsernin tuloutuskäytännön muutos vuonna 2015 johti laskennallisen verosaamisen syntymiseen, 
yhteensä 0,6 miljoonaa euroa, joka kirjattiin taseeseen vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Edellä mainittu summa 
koostuu eri eristä ja asian osoittaminen verotuksessa on onnistunut vain osittain. Tästä johtuen kyseisestä 
verosaamisesta tehtiin tilikaudella 0,2 miljoonan euron suuruinen alaskirjaus. Loppuosa poistetaan 
verotuksessa tasasuuruisina erinä verovuosina 2016-2021.  

Tase, rahoitus ja rahavirta  

Vincit-konsernin taseen loppusumma 31.12.2017 oli 30,3 (20,0) miljoonaa euroa. Taseen loppusumman 
kasvuun vaikutti pääasiallisesti liikearvon kasvaminen liiketoimintakauppojen seurauksena 3,0 miljoonasta 
eurosta 11,4 miljoonaan euroon. Liikearvo poistetaan yhtiön noudattamien FAS -sääntöjen mukaisesti 10 
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vuodessa. Muiden aineettomien hyödykkeiden yhteissumma laski ja oli 3,4 (4,8) miljoonaa euroa. Tähän 
vaikutti aiemmin aktivoitujen kehitysmenojen poistojen aloittaminen ja uusien kehitysmenojen kirjaaminen 
suoraan kuluksi. Lisäksi ICT-liiketoiminnan hankintojen rahoittamisessa on siirrytty käyttämään leasingiä, 
jolloin omaan taseeseen aktivoidaan huomattavasti aiempaa vähemmän asiakasprojekteihin kuuluvia 
laitteistoja. Samanaikaisesti aiemmin aktivoitujen erien summa taseessa pienenee asiakasprojektien keston 
ajalle jakautuvien poistojen myötä. 

Myyntisaatavat nousivat euromääräisesti ja olivat 9,4 (7,5) miljoonaa euroa, mutta ovat alentuneet hieman 
suhteessa liikevaihtoon. Myyntisaatavien määrää nostivat liikevaihdon kasvu sekä liiketoimintakaupat. 

Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2017 oli 48,2 (59,2) %, minkä lasku johtui aiemmin mainitusta taseen 
loppusumman merkittävästä kasvusta. Nettovelkaantumisaste sitä vastoin laski edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna ja oli 5,9 (13,8) %.  

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa oli 6,3 
(2,7) miljoonaa euroa. Rahavirran kasvuun vaikuttivat pääasiassa liikevaihdon kasvu ja vertailuvuotta 
rasittaneet listautumiskulut. 

Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 2,4 (0,6) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 3,3 (2,2) 
miljoonaa euroa, joka koostuu liiketoimintakauppoja varten nostetuista pankkilainoista. Tästä 2,2 (1,5) 
miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 1,1 (0,7) miljoonaa euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä oli 
tilikauden päättyessä käyttämätön 1,0 miljoonan euron suuruinen shekkitililimiitti. Liiketoimintakauppojen 
maksamattomat lisäkauppahinnat, yhteensä 3,5 miljoonaa euroa on kirjattu pitkäaikaisiin siirtovelkoihin.  

 

Tutkimus- ja kehitystoiminta  

Vincit jatkoi tilikaudella aloitettuja kehityshankkeita, kuten kuten VincitSign (sähköinen allekirjoitus) sekä 
LaaS (Leadership as a Service). Kehityspanostuksia LaaS:iin on lisätty henkilöresurssien muodossa.  

Kehityshankkeissa käytetään omien työntekijöiden lisäksi myös alihankkijoita. Valtaosa kuluista on 
henkilöstökuluja, jotka on meneillään olevien kehityshankkeiden osalta kirjattu vuoden alusta lähtien 
tuloslaskelmassa kuluksi. Aiemmin taseeseen aktivoituja kehityshankkeisiin liittyviä kuluja, yhteensä 1,6 
miljoonaa euroa, on siirrytty poistamaan tasapoistoin odotettavissa olevana vaikutusaikana, yhteensä 0,4 
miljoonaa euroa katsauskauden aikana. 

 

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne 

Vincit on yksi Suomen johtavista asiantuntijoista ohjelmistokehityksessä ja ICT-palveluissa. 
Ohjelmistokehitys kattaa myös palvelumuotoilun. Palveluita tuotetaan yritysasiakkaille ja julkisen sektorin 
toimijoille. Ohjelmistokehitystä harjoitetaan Vincit Development Oy:n alakonsernissa, jolla on tytäryhtiöt 
Suomessa ja Yhdysvalloissa ja ICT-palvelut -liiketoimintaa Vincit Services Oy:n alakonsernissa Suomessa. 
Konsernin emoyhtiö on Vincit Group Oyj. Konserni on toteuttanut tilikaudella organisaatiomuutoksia 
toiminnallisen tehokkuuden lisäämiseksi. Muutoksilla ei ollut vaikutusta konsernirakenteeseen. 
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Henkilöstö ja toimipaikat 

Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 439 (374) henkilöä, joista 424 (366) työskentelee 
Suomessa ja 15 (8) lähetettyinä työntekijöinä sekä paikallisesti palkattuina Yhdysvalloissa. Suomessa 
yhtiöllä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä, Savonlinnassa ja Turussa, jonne toimipiste avattiin kesällä 
2017. Lisäksi Avoltus-liiketoimintakaupassa konsernin palvelukseen siirtyneet noin 40 henkilöä 
työskentelevät Turussa. Yhdysvalloissa toimipaikat sijaitsevat Kaliforniassa Palo Altossa ja Orange 
Countyssa. 

Vincit-konsernin johtoryhmän muodostivat tilikaudella: Tomi Pienimäki, toimitusjohtaja; Mikko Kuitunen, 
johtaja, ohjelmistokehitys; Jussi Haverinen, johtaja, strategiset kumppanuudet; Sebastian Krapf, talousjohtaja 
sekä Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja.  

Vincit-konsernin hallituksen muodostavat Petri Niemi, puheenjohtaja; Mikko Kuitunen, Jussi Haverinen ja 
26.4.2017 lähtien Eka Ruola ja Artti Aurasmaa.  

Yhtiö tiedotti tilikauden päättymisen jälkeen 31.1.2018, että Vincit Services Oy:ssä johtajana toiminut ja 
Vincit Group Oyj:n johtoryhmän jäsen Jussi Haverinen jättää operatiiviset tehtävänsä ja johtoryhmän 
jäsenyyden, mutta jatkaa edelleen Vincit Group Oyj:n hallituksessa. 

 

Konsernirakenteen muutokset 

Marraskuussa 2017 Vincit Group Oyj perusti tytäryhtiön, Vincit Turku Oy:n, johon Avoltus Oy:ltä ostettu 
liiketoiminta siirrettiin 1.12.2017. Konsernin kesällä 2017 Turkuun perustaman toimiston nykyiset ja tulevat 
työntekijät ovat Vincit Development Oy:ön työntekijöitä.    

 

Yhtiökokous   

Vincit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 26.4.2017. Yhtiökokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2016 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 
2016. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2016 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista 
maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi 
valittiin uudelleen Petri Niemi, Mikko Kuitunen ja Jussi Haverinen, sekä uusina jäseninä Eka Ruola ja Artti 
Aurasmaa. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi. 

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Kirsi Jantunen. 

Yhtiöjärjestyksen 7 §:ä muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, 
jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan 
toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.” 

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. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 osaketta (mukaan lukien 
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erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 9 % yhtiön kaikkien 
osakkeiden lukumäärästä. Tilikaudella valtuutusta on käytetty Avoltus Oy:n liiketoiminnan ostamisessa. 

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 30.4.2018 saakka. 

 

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

Vincit Group Oyj:n osakemäärä 31.12.2017 oli yhteensä 11 200 942 (2016: 10 990 134) osaketta. Yhtiö 
maksoi osan Avoltus Oy:n liiketoiminnan kauppahinnasta suunnatulla osakeannilla, joka oli noin 1,9 % 
silloisesta osakemäärästä, yhteensä 210 808 osaketta. Yhtiöllä ei ollut tilikauden aikana hallussaan omia 
osakkeita. 

Vincit tiedotti 27.3.2017 että institutionaaliset sijoittajat ovat hankkineet Vincit Group Oyj:n yhdeltä 
pääomistajista Ocram Holding Oü:lta yhteensä 500 000 Vincitin osaketta. Vincit on antanut suostumuksen 
myytävien osakkeiden vapauttamiseksi Ocram Holding Oü:ta sitovista, Vincitin 23.9.2016 julkistamassa 
listalleottoesitteessä mainituista luovutusrajoituksista saatuaan vapauttamiselle listautumisannissa 
pääjärjestäjänä toimineen Alexander Corporate Finance Oy:n suostumuksen. 

Yhtiö tiedotti 31.10.2017 uudesta pitkäaikaisesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä Vincit Group -
konsernin henkilöstölle ja siihen liittyvien optio-oikeuksien 2017A ehdoista. Optio-oikeuksia 2017A jaetaan 
enintään 200 000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 200 000 Yhtiön uutta tai sen 
hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla 2017A merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2020-
31.3.2021. 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2017 

Tammi-
joulukuu 2017 

Osakevaihto 
kpl 

Arvo 
yhteensä, 

euroa 

Korkein, 
euroa 

Alin, 
euroa 

Keskihinta, 
euroa 

Viimeisin, 
euroa 

VINCIT 1 161 208 7 824 996 8,15 5,80 6,99 6,95 

 

 31.12.2017 31.12.2016 

Markkina-arvo, euroa  77 846 547 65 501 199 

Osakkeenomistajia 3 402 3 559 
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Osinkoehdotus  

Konsernin emoyhtiön Vincit Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 10 834 380,24 euroa, josta 
tilikauden voittoa 1 543 682,98 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksettaisiin 
osinkoa 0,13 euroa osakkeelta eli yhteensä 1 456 122 euroa. Osinkosumma kasvaa 10 % edellisvuodesta ja 
on noin 55 % konsernin tilikauden tuloksesta.  

Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; ”Tavoitteena on maksaa vähintään 30 % 
tuloksesta osinkoina". 

Tilikauden päättymisen jälkeen Vincitin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan 
yhtiön maksuvalmiutta. 

 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Riskeissä ei ole tapahtunut tilikaudella muutoksia. Vincitin menestyksen kulmakivi on osaava ja 
motivoitunut henkilöstö. Yhtiö jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin sekä myös erittäin hyvän 
työnantajaimagon säilyttämiseksi. Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös 
tulevaisuudessa sekä myös yhtiön kyky jatkaa onnistuneita rekrytointeja. 

Vincitin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa. 
Yhtiön johto näkee tärkeänä myös kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa onnistumisen.  

Vincit on tehnyt panostuksia erikseen mainittuihin tuoteliiketoimintoihin, joiden kaupallistamiseen liittyy 
mahdollisuuksien lisäksi luonnollisesti epävarmuustekijöitä. 

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan yhtiön kannalta hyvinkin positiivisena, mutta erilaiset häiriöt 
markkinoissa, mukaan lukien mahdolliset IT markkinoiden ulkopuoliset häiriöt, eivät ole poissuljettuja. 
Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin muutoksiin. 

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Yhtiö tiedotti 23.1.2018 myyneensä Vincit Services Oy:n koko osakekannan 23.1.2018 allekirjoitetulla 
kauppakirjalla Datacenter Finland Oy:lle. Kauppa sisälsi Vincitin ICT-palvelut eli pilvikapasiteettipalvelut, 
konesalin, loppukäyttäjäpalvelut sekä asiakaspalvelukeskuksen. Kaupassa siirtyi yhteensä noin 50 
työntekijää Helsingissä ja Savonlinnassa. Kaupan kohteen nettovelaton kauppahinta (EV) oli 8,45 miljoonaa 
euroa. Ostaja otti vastattavakseen yhtiön noin 3,5 miljoonan euron suuruiset velat. Kauppasumma maksettiin 
käteisenä. Yrityskaupan toteutus ja kauppahinnan maksu toteutettiin 31.1.2018.  

Kaupan kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2017 oli suuruusluokaltaan noin 8,5 miljoonaa 
euroa. Kaupalla arvioidaan olevan konsernin suhteellista kannattavuutta hienoisesti parantava vaikutus, 
koska kohteen harjoittama liiketoiminta on konsernin muuta liiketoimintaa matalakatteisempaa. 

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut muita merkittäviä tapahtumia. 
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Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018 

Vincit julkaisee 21.8.2018 puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2018. Varsinainen yhtiökokous on 
suunniteltu pidettäväksi 25.4.2018. 

 

Tiedotustilaisuus 

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 15.2.2018 kello 12.00 alkaen 
Helsingin toimistollaan osoitteessa Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki. 
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TAULUKKO-OSA 

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty First 
North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Konsernin lyhennetty tuloslaskelma (FAS) 

1 000 euroa                                                                       7–12/2017 7–12/2016 2017 2016 
Liikevaihto 21 244 16 396 41 143 32 065 
Liiketoiminnan muut tuotot       335 10 336 18 
Materiaalit ja palvelut -1 673 -1 310 -3 625 -2 881 
Henkilöstökulut -12 452 -8 874 -24 098 -16 661 
Poistot ja arvonalentumiset -1 407 -1 226 -2 679 -2 240 
Liiketoiminnan muut kulut -3 482 -2 742 -6 716 -5 896 
Liikevoitto 2 565 2 255 4 360 4 406 
Rahoitustuotot/kulut netto -18 -1 105 -238 -1 298 
Voitto rahoituserien jälkeen 2 547 1 150 4 122 3 108 
Tuloverot -627 -59 -1 226 -637 
Vähemmistöosuus -137 -119 -243 -286 
Tilikauden voitto 1 784 972 2 653 2 184 

 

 

Käyttökate, EBITDA (FAS) 

1 000 euroa 7–12/2017 7–12/2016 2017 2016 
Liikevoitto (EBIT) 2 565 2 255 4 360 4 406 
Liikearvopoistot 271 168 461 336 
Muut suunnitelmanmukaiset 
poistot 1 136 1 058 2 218 1 904 
Käyttökate (EBITDA) 3 971 3 481 7 039 6 645 
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Konsernin tase (FAS) 

1 000 euroa                                                                         31.12.2017 31.12.2016 
VASTAAVAA 

  Pysyvät vastaavat 
  Aineettomat hyödykkeet 
  Kehittämismenot 1 251 1 617 

Aineettomat oikeudet 95 187 
Liikearvo 11 445 3 037 
Muut pitkävaikutteiset menot 2 026 3 003 

   Aineelliset hyödykkeet  
  Koneet ja kalusto 722 601 

Muut aineelliset hyödykeet 0 53 
      
Pysyvät vastaavat yhteensä 15 539 8 498 
  

  Vaihtuvat vastaavat 
  Vaihto-omaisuus 153 108 

Pitkäaikaiset saamiset 
  Lainasaamiset 636 617 

Lyhytaikaiset saamiset  
  Myyntisaamiset 9 401 7 494 

Lainasaamiset 14 737 
Laskennalliset verosaamiset 248 550 
Muut saamiset 426 100 
Siirtosaamiset 1 460 1 256 

Saamiset yhteensä 12 185 10 753 

   Rahoitusomaisuusarvopaperit 
  Muut arvopaperit 0 46 

   Rahat ja pankkisaamiset 2 447 570 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 14 785 11 478 
      
VASTAAVAA YHTENSÄ 30 324 19 975 
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   1 000 euroa                                                                         31.12.2017 31.12.2016 
VASTATTAVAA 

  Oma pääoma 
  Osakepääoma 295 295 

Sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahasto 8 040 6 500 
Edellisten tilikausien voitto / 
tappio 3 226 2 381 
Tilikauden tulos 2 653 2 184 

   Oma pääoma yhteensä 14 214 11 361 

   Vähemmistöosuus 345 462 

   Vieras pääoma 
  Pitkäaikainen vieras pääoma 
  Lainat rahoituslaitoksilta 2 200 1 489 

Siirtovelat 3 535 0 
Lyhytaikainen vieras pääoma 

 Lainat rahoituslaitoksilta 1 103 710 
Saadut ennakot 100 0 
Ostovelat 1 702 1 302 
Muut velat 2 488 1 693 
Siirtovelat 4 637 2 960 

Lyhytaikainen vieras pääoma 
yhteensä 10 029 6 664 
      
Vieras pääoma yhteensä 15 764 8 152 
      
VASTATTAVAA 
YHTEENSÄ 30 324 19 975 
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS)  

  7–12/2017 7–12/2016 2017 2016 
Liiketoiminnan rahavirta 

    Myynnistä saadut maksut 20 873 15 954 40 128 29 933 
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut 
maksut 335 32 336 40 
Maksut liiketoiminnan kuluista -17 348 -12 289 -32 984 -24 570 
Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 3 859 3 697 7 480 5 403 
Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskuluista -31 -1 194 -280 -1 324 
Saadut korot liiketoiminnasta 14 16 32 26 
Maksetut välittömät verot -402 -1 014 -966 -1 386 
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 439 1 505 6 267 2 719 

     Investointien rahavirta 
    Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin -407 -1 396 -828 -3 134 
Myönnetyt lainat / Lainasaamisten 
takaisinmaksut -406 -545 377 -620 
Luovutustulot rahoitusarvopapereista -576 -1 120 -576 0 
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -2 434 0 -3 009 0 
Investoinnit muihin sijoituksiin 46 1 110 46 1 110 
Investointien rahavirta (B) -3 776 -1 951 -3 990 -2 643 

     Rahoituksen rahavirta 
    Maksullinen oman pääoman lisäys 0 5 760 0 5 760 

Muut muutokset omassa pääomassa 0 -10 0 -10 
Lyhytaikaisten lainojen muutos 986 537 393 -1 243 
Pitkäaikaisten lainojen muutos 1 481 -2 531 711 -556 
Maksetut osingot 0 -1 200 -1 504 -1 282 
Rahoituksen rahavirta (C) 2 467 2 556 -400 2 668 

          

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys 
(+) /  vähennys (-) 2 130 2 110 1 877 2 744 

     Rahavarat tilikauden alussa 317 2 471 570 1 837 
Käytetyn tililimiitin esittämistavan 
yhdenmukaistaminen 0 -3 841 0 -3 841 
Yritysjärjestelyissä siirtyneet rahavarat 0 -170 0 -170 
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden 
lopussa 2 447 570 2 447 570 
Rahavarojen muutos 2 130 2 110 1 877 2 744 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) 

1 000 euroa                                                                          7–12/2017 7–12/2016 2017 2016 
Sidottu oma pääoma 

    Osakepääoma kauden alussa 295 295 295 295 
Osakepääoma kauden lopussa 295 295 295 295 
Sidottu oma pääoma yhteensä 295 295 295 295 

     Vapaa oma pääoma 
    

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
kauden alussa 6 500 740 6 500 740 
Osakeanti  1 540 5 760 1 540 5 760 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
kauden lopussa 8 040 6 500 8 040 6 500 

     Voitto edellisiltä kausilta kauden alussa 4 103 4 865 4 566 3 653 
Osingonjako 0 -1 200 -1 319 -1 200 
Vähemmistöosuus 0 -61 0 -61 
Muuntoerot -11 0 -21 0 
Edellisen tilikauden virheen oikaisu 0 -11 0 -11 

Voitto edellisiltä kausilta kauden lopussa 4 092 3 593 3 226 2 381 

     Kauden voitto 1 787 972 2 653 2 184 
Vapaa oma pääoma yhteensä 13 919 11 066 13 919 11 066 
          
Oma pääoma yhteensä   14 214 11 361 14 214 11 361 
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Konsernin vastuut  

1 000 euroa 31.12.2017 31.12.2016 
Toimitilojen vuokravastuut 

 Seuraavan vuoden aikana 
erääntyvät 1 044 713 
Myöhemmin erääntyvät 2 271 1 946 
Yhteensä 3 315 2 660 

   Leasingvastuut 
  Seuraavan vuoden aikana 

erääntyvät 559 829 
Myöhemmin erääntyvät 1 194 1 316 
Yhteensä 1 754 2 145 
Jäännösarvovastuut 14 5 

   Muut annetut vastuusitoumukset 
 Yrityskortit 65 51 

Muut vakuudet 
  Yrityskiinnitykset 9 300 11 600 

Takaukset 144 161 
Pankin vuokratakaus 195 169 

Muiden puolesta annetut vakuudet 
 Vakuustalletukset 12 59 

Yhteensä 9 716 12 040 
      
Lainat rahoituslaitoksilta 3 303 1 550 
	  

Laskentakaavat 

	  



	  

	   16	  

	  

Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2018  
 
Vincit Group Oyj hallitus  
 
Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki  
puhelin: 040 8341399 
  
Talousjohtaja Sebastian Krapf  
puhelin: 040 7476978  
 
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: +358 50 520 4098 
 
http://www.vincit.fi/mediapankki/ 

Vincit Group Oyj lyhyesti: 
Vincit tarjoaa modernia atk:ta möhlimättömyystakuulla. Vincit Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n 
ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella VINCIT. 

www.vincit.fi 

	  


