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Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2020 (tilintarkastamaton)
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
Liiketoiminnallisesti erinomainen vuosi poikkeuksellisessa markkinaympäristössä
Vincitin toisen vuosipuoliskon 1.7.–31.12.2020 liikevaihto oli 25,6 (23,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu oli 2,0 miljoonaa euroa eli 8,5 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 4,2 (1,7)
miljoonaa euroa eli 16,6 (7,2) % liikevaihdosta.
Vincitin tilikauden 1.1.–31.12.2020 liikevaihto oli 52,4 (48,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 4,1
miljoonaa euroa eli 8,6 %. Oikaistu liikevoitto oli 7,6 (3,5) miljoonaa euroa eli 14,5 % (7,2 %) liikevaihdosta.
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 478 (467).
Heinä-joulukuu 2020
●
●
●
●

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 24,5 (22,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 4,5 (2,1)
miljoonaa euroa.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,4 (1,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,2 (-0,4)
miljoonaa euroa.
Vincit Suomen liikevaihto oli 22,0 (20,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,9 (1,5) miljoonaa
euroa.
Vincit Californian liikevaihto oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,5 (0,6) miljoonaa
euroa.

Tammi-joulukuu 2020
●
●
●
●
●
●

●
●

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 50,2 (45,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 8,3 (4,4)
miljoonaa euroa.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 2,6 (2,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,7 (-1,0)
miljoonaa euroa.
Vincit Suomen liikevaihto oli 45,4 (41,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 7,2 (3,2) miljoonaa
euroa.
Vincit Californian liikevaihto oli 5,7 (5,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,1 (1,2) miljoonaa
euroa.
Allekirjoitimme tammikuussa kolmen vuoden ja noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen Taksi
Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta.
Vincit California allekirjoitti maaliskuussa yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen
alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus
koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
Toukokuussa allekirjoitimme sopimuksen HUS:n kanssa HUS Billing System järjestelmäympäristön
kehittämisestä.
Vincit California allekirjoitti syyskuussa yhteistyösopimuksen verkostoitumis- ja johtamispalveluita
tarjoavan yrityksen kanssa. Sopimuksen kesto on lokakuusta 2020 kesäkuun 2021 loppuun ja sen
arvo on noin miljoona euroa.
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●

Vincit allekirjoitti sopimukset VincitEAM -järjestelmän toimituksista Caverion Oyj:n, HSY:n sekä
Laanilan Voiman ja Alholmens Kraftin kanssa.
Marraskuussa HSL valitsi Vincit Oyj:n uuden joukkoliikennerekisterin kehittäjäksi ja toimittajaksi.
Osakekohtainen tulos oli 0,36 (0,08) euroa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksettaisiin osinkoa 0,18 euroa osakkeelta
eli yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä
laskettuna.

Näkymät vuodelle 2021
Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 8% ja 15% vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkein ajuri tulee
olemaan henkilöstömäärän kasvu. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan
olevan välillä 11% ja 16% liikevaihdosta.
Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten
tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville
toimijoille.
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)

7-12/2020
25 611
4 544
17,7%

7-12/2019 Muutos %
23 596
8,5
2 188
107,6
9,3%

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

1 703
7,2%
890
3,8%
485

27,1%
24,0%

7,9%
6,1%

0,22

0,04

149,3
286,0
455,1

2020
52 356
8 166
15,6%

2019 Muutos %
48 212
8,6
4 325
88,8
9,0 %

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

3 453
7,2 %
1 871
3,9 %
1 008

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

8,1 %
6,3 %
-14,2 %
70,7 %
467
0,08
0,07

119,5
218,3
333,4

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.
2020 hallituksen esitys
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Toimitusjohtaja Mikko Kuitusen kommentit vuodesta 2020:
”Olipahan outo vuosi. Siihen nähden liiketoiminnallisesti tulokset ovat erinomaiset. Tähän on vaikuttanut
monen monta tekijää, joista nostan tähän kaksi. Yhtäältä olimme vieneet 2019 aikana läpi merkittävän
uudelleenorganisoitumisen ja uuden strategian toiminnallistamisen. Näiden muutosten myötä lähdimme
päättyneeseen vuoteen tiukemmalla fokuksella ja saavutimme heti vuoden alusta hyviä tuloksia niin
myynnin kuin käyttöasteenkin osalta.
Toisaalta vaikuttimena oli keväällä maailman menot sotkenut Covid-19-pandemia. Korona toi arvatenkin
haastetta monille asiakkaillemme kuten myös johtamiseen ja ihmisten jaksamiseen. Mutta se toi myös
merkittävästi säästöjä, kun mm. matka- ja kokouskulut tippuivat lähelle nollaa. Pysäytimme rekrytoinnin
koronan vuoksi hetkellisesti, kun käyttöasteemme notkahti keväällä. Tästä toivuttiin kuitenkin nopeasti ja
myynti on vetänyt mainiosti koko syksyn, joten rekrytointikin oli käynnissä täydellä höyryllä.
Yhdessä nämä nostivat koko vuoden kannattavuuden hyvälle tasolle ja saimme kasaan myös jonkin verran
kasvua, vaikka Vincit California jäikin liikevaihtotavoitteestaan. Kannattavuus säilyi kuitenkin korkeana,
mikä on mainio suoritus. Vuoden aikana USA:ssa solmittiin useita merkittäviä uusia asiakkuuksia, jotka
luovat hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle.
Suomen palveluliiketoiminnan osalta palaset loksahtelivat paikoilleen ja designereiden sekä
ohjelmistokehittäjien laskutusasteet nousivat erinomaisille tasoille. Laskuttavien henkilöiden määrän
nettokasvu jäi kuitenkin vaatimattomaksi ja sen asian muuttaminen onkin selkeästi tärkein tavoite
alkaneelle vuodelle. Hankkeita nimittäin riittää, josta kiitos kuuluu nykyisille ja uusille asiakkuuksille, joiden
kanssa rakennamme parempaa huomista.
Digitaaliset alustapalvelut kehittyivät nekin hienosti ja jatkuvien palveluiden toistuva kuukausilaskutus ylsi
vuoden loppuun mennessä jo lähes 200 000 euron tasolle. Edellä mainittujen lisäksi lanseerasimme
digitaaliseen transformaation konsultointiin keskittyneen Vincit Now -yksikön, joka on saanut hyvän
jalansijan, josta ponnistaa eteenpäin.
Tuoteliiketoiminnan osalta vuosi oli kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Etenkin VincitEAM
-tiimimme teki mitä mainiointa työtä läpi koko vuoden suurimpina kaupallisina onnistumisina kaupat
Caverionin, HSY:n ja useampien voimalaitosten kanssa. Vaikka monet toimitukset ovat vielä työn alla,
tuplaantui toistuva kuukausittainen laskutus vuoden takaiseen verrattuna ja kehitys näyttää erittäin
suotuisalta myös alkaneelle vuodelle. Kaiken kukkuraksi yhtiö onnistui punnertamaan vielä tilikauden
tuloksenkin plussalle, joten tästä on hyvä jatkaa ja painaa lisää kaasua.
VincitLaaS kärsi hieman koronan hidastuttamasta päätöksenteosta, mutta eteni lähes tulkoon
suunnitelmien mukaisesti. Yhtiö solmi ensimmäiset kansainväliset asiakkuudet ja solmi
käyttöönottosopimukset muun muassa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sekä Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymä Keusoten kanssa. Koronan myötä markkinamaaperä on entistä otollisempi LaaSille, joka
mahdollistaa vaikuttavan ja kustannustehokkaan tuen yksilölähtöisesti hajautetussa johtamismallissa.
Vaikka koronan kukistamiseen kuluukin vielä muutama tovi, näyttää tulevaisuus kiintoisalta ja odotan
alkanutta vuotta uteliaana. Vaikka moni asia on vielä enemmän kuin epäselvä, yksi asia on kirkas: maailma
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on muuttunut pysyvästi ja uusi normaali vaatii organisaatioilta radikaalia uusiutumista. Erityisesti kaksi
kyvykkyyttä ovat tulevan menestyksen kannalta olennaisia.
1) Kuinka luoda ylivoimainen digitaalinen asiakaskokemus ja kuinka hyödyntää digitaalista
transformaatiota sisäisten prosessien tehostamiseksi.
2) Kuinka rakentaa hajautettuun johtamiseen pohjaava organisaatio ja johtamismalli, joka huomioi
yksilön ja hänen tarpeensa.
Molempien kanssa organisaatiot tarvitsevat rohkeutta ja näkemyksellistä tukea, jota Vincit kykenee
tarjoamaan. Odotammekin alkavalta vuodelta uusia mahtavia asiakkuuksia, hyviä liiketoiminnallisia tuloksia
ja paljon onnistuneita rekrytointeja.“
Taloudellinen katsaus heinä-joulukuu sekä koko tilikausi 2020
Konsernin liikevaihto
Liikevaihto heinä-joulukuussa oli 25,6 (23,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta 8,5 %.
Liikevaihto tilikaudella oli 52,4 (48,2) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta
8,6 %. Liikevaihdon kasvu on seurausta myynnin onnistumisesta poikkeuksellisessa markkinaympäristössä
sekä hyvin kehittyneestä laskutusasteesta.
Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen
Käyttökate heinä-joulukuussa oli 4,5 (2,2) miljoonaa euroa, eli 17,7 (9,3) % liikevaihdosta. Oikaistu
liikevoitto oli 4,2 (1,7) miljoonaa euroa eli 16,6 (7,2) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 3,4 (0,9) miljoonaa
euroa, eli 13,4 (3,8) % liikevaihdosta.
Käyttökate tilikaudella oli 8,2 (4,3) miljoonaa euroa, eli 15,6 (9,0) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 7,6
(3,5) miljoonaa euroa eli 14,5 (7,2) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 6,0 (1,9) miljoonaa euroa, eli 11,4 (3,9) %
liikevaihdosta.
Konsernin henkilöstökulut tilikaudella olivat 34,1 (33,3) miljoonaa euroa, eli 65,1 (69,1) % liikevaihdosta.
Henkilöstökulujen suhteellinen lasku johtui laskutusasteen noususta, työnantajan työeläkemaksuihin
tehdyistä tilapäisistä alennuksista, Covid-19 -pandemian takia keväällä sovituista vapaaehtoisista
palkkakulusäästöistä sekä käyttöön otetuista väliaikaisista bonusleikkauksista. Kaikki sovitut toimet
palkkasäästöistä sekä bonusleikkauksista poistettiin käytöstä elokuun alusta lähtien.
Liiketoiminnan muut kulut laskivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 7,5 (8,6) miljoonaa euroa, joka on
noin 14,4 (17,9) % liikevaihdosta. Kustannusten lasku johtui pääosin Covid-19 -pandemian takia
käynnistetyistä säästötoimenpiteistä sekä tiettyjen kuluerien luontaisesta laskusta matkustus- ja
kokoontumisrajoitusten myötä. Liiketoimintojen muiden kulujen suurimmat kuluerät liittyivät toimitiloihin,
laite- ja ohjelmistohankintoihin sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin.
Luottotappiovarausten tulosvaikutus tilikaudella oli -0,6 (0,0) miljoonaa euroa.
Tilikauden tulos oli 4,4 (1,0) miljoonaa euroa.
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Palveluliiketoiminta
Palveluliiketoiminta sisältää Vincitin palveluista koko digitaalisen arvoketjun (liikkeenjohdon konsultointi,
ohjelmistokehitys ja suunnittelu, uudet teknologiat ja data sekä digitaaliset alustapalvelut).
Palveluliiketoiminnan liikevaihto ja oikaistu liikevoitto raportoidaan myös avattuina kahteen osaan, jotka
ovat Vincit Suomi ja Vincit California.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto heinä-joulukuussa oli 24,5 (22,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 9,6 %.
Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 4,5 (2,1) miljoonaa euroa eli 18,3 (9,6) %
liikevaihdosta.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 50,2 (45,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 10,2 %.
Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 8,3 (4,4) miljoonaa euroa eli 16,5 (9,7) %
liikevaihdosta.
Vincit Suomi
Vincit Suomen liikevaihto heinä-joulukuussa oli 22,0 (20,2) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 8,9 %.
Vincit Suomen oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 3,9 (1,5) miljoonaa euroa eli 17,8 (7,4) %
liikevaihdosta.
Vincit Suomen liikevaihto tilikaudella oli 45,4 (41,5) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 9,5 %.
Vincit Suomen oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 7,2 (3,2) miljoonaa euroa eli 16,0 (7,7) % liikevaihdosta.
Huolimatta Covid-19 -pandemian kevään aikana tuomista haasteista, Vincit Suomi onnistui haastavassa
markkinatilanteessa hyvin nykyisten asiakkaiden pitämisessä sekä asiakaskannan kasvattamisessa.
Etätöiden tuomista haasteista huolimatta sairaslomapäivien määrä putosi merkittävästi ja tämä vapautti
aikaa laskutettavaan työhön. Tämä kaikki johti positiiviseen laskutusasteen kehitykseen.
Vincit California
Vincit Californian liikevaihto heinä-joulukuussa oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa, laskua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 5,3 %.
Vincit Californian oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 0,6 (0,6) miljoonaa euroa eli 20,0 (18,9) %
liikevaihdosta.
Vincit Californian liikevaihto tilikaudella oli 5,7 (5,8) miljoonaa euroa, laskua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 1,5 %.
Vincit Californian oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 1,1 (1,2) miljoonaa euroa eli 18,6 (21,4) % liikevaihdosta.
Covid-19-pandemia yhdistettynä USA:n vaalivuoteen oli havaittavissa asiakkaiden uusiin hankintoihin
liittyvänä epävarmuutena. Siitä huolimatta Vincit Californian liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja
kannattavuus säilyi erinomaisena. Projektien keskikokoa ja kestoa on suunnitelmallisesti kasvatettu. Vincit

Tilinpäätöstiedote 2020

Californian työkulttuuri palkittiin kansallisessa Best and Brightest Companies to Work for in the Nation
palkinnolla ja sijoituksella globaalille Fast Company:n 100 Best Workplaces for Innovators 2020 listalle.
Lisäksi Vincit Californian toimitusjohtaja Ville Houttu huomioitiin Orange County Business Journalin
toimesta 2020 Excellence in Entrepreneurship kunniamaininnalla.
Tuoteliiketoiminta
Tuoteliiketoiminta sisältää Vincitin kaksi SaaS-tuotetta: VincitEAM:in ja Vincit LaaS:in. VincitEAM on
helppokäyttöinen ratkaisu materiaalien, kunnossapidon ja palveluiden hallintaan. Vincit LaaS (Leadership as
Service) on organisaatioiden kehittämiseen tarkoitettu palvelu, joka auttaa johtoa ja henkilöstöhallintoa
muun muassa valmentavassa johtamisessa ja työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemisessa datan avulla
sekä muutoksen johtamisessa. Tuoteliiketoiminnan vuoden 2019 vertailutiedot sisältävät myös lokakuussa
2019 Telia Finlandille myydyn VincitSIGN:in tuotot ja kulut.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto heinä-joulukuussa oli 1,4 (1,3) miljoonaa euroa ja se nousi edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 3,8 %.
Vincit LaaS on edelleen investointivaiheessa kun taas VincitEAM on ollut loppuvuoden kassavirta
positiivinen. Kokonaisuudessaan tuoteliiketoiminnan oikaistu liiketulos heinä-joulukuussa oli -0,2 (-0,4)
miljoonaa euroa eli -17,3 (-26,9) % liikevaihdosta.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 2,6 (2,8) miljoonaa euroa ja se laski edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 7,3 %. Liikevaihdon lasku johtuu VincitSIGN:n myynnistä lokakuussa 2019.
Tuoteliiketoiminnan oikaistu liiketulos tilikaudella oli -0,7 (-1,0) miljoonaa euroa eli -27,8 (-34,9) %
liikevaihdosta.
Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta
Taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 35,0 (31,2) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 72,6 (70,7) % ja nettovelkaantumisaste -38,3 (-14,2) %.
Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tilikaudella oli 8,1 (3,8)
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat kevään aikana käynnistetyt säästöohjelmat
sekä kassan suojaamiseksi käynnistetyt toimenpiteet.
Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 10,2 (4,2) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 0,5 (1,1)
miljoonaa euroa, joka koostui Vincit Californian nostamasta 0,5 miljoonan euron Paycheck Protection
Program (PPP) -lainasta. Kaikki emoyhtiön korolliset lainat maksettiin takaisin tilikauden aikana. PPP:n
tarkoituksena on antaa lainaa yrityksille kahdeksan viikon palkanmaksun ja muiden kulujen takaamiseksi,
eikä lainan ehtojen täyttyessä lainan pääomaa edellä mainittujen toteutuneiden kulujen osalta tarvitse
maksaa takaisin. Vincit Oyj:llä oli tilikauden päättyessä käyttämätön 1,0 miljoonan euron suuruinen
vakuudeton shekkitililimiitti.
Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne
Vincit on yksi Suomen johtavista asiantuntijoista ohjelmistokehityksessä, jonka raportoitavat
liiketoiminta-alueet ovat Palveluliiketoiminta ja Tuoteliiketoiminta.
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Palveluita tuotetaan yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille.
Konsernin emoyhtiö on Vincit Oyj, jolla on tytäryhtiöitä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Tilikauden lopussa
Vincit-konserniin kuului emoyhtiö Vincit Oyj:n lisäksi sen tytäryhtiöt Vincit CoOp Oy (emoyhtiön omistus
85,5 %), Vincit California Inc (87,0 %), Vincit Solutions Oy (93,5 %) ja Future Leadership Lab Oy (100 %).
Marraskuussa 2020 Vincit CoOp Oy myi vähemmistölle 200 kpl omassa hallussa olleita omia osakkeitaan.
Tämän jälkeen Vincit Oyj:n omistusosuus Vincit CoOp Oy:stä pieneni 86,36%:sta 85,50%:iin
vähemmistöosuuden kasvaessa 13,64 %:sta 14,50 %:iin.
Tilikauden päättymisen jälkeen Vincit CoOp Oy:n nimi muutettiin Vincit Helsinki Oy:ksi ja Future Leadership
Lab Oy:n nimi muutettiin Leadership as a Service Company Oy:ksi. Nimenmuutokset rekisteröitiin 25.1.2021
ja 18.1.2021.
Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 478 (467) henkilöä, joista 455 (436) työskentelee
Suomessa ja 23 (31) lähetettyinä työntekijöinä sekä paikallisesti palkattuina Yhdysvalloissa. Suomessa
Vincitillä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Yhdysvalloissa toimipaikat sijaitsevat
Kaliforniassa Palo Altossa, Orange Countyssa ja Santa Monicassa.
Vincit-konsernin johtoryhmän tilikauden päättyessä muodostivat: Mikko Kuitunen, toimitusjohtaja, Jarkko
Järvenpää, kasvujohtaja, Lasse Lundén, strategiajohtaja, Petri Suhonen, myyntijohtaja, Saana Rossi,
henkilöstöjohtaja, Marko Tarkiainen, operatiivinen johtaja sekä Niklas Wasenius, talousjohtaja.
Vincit Oyj:n hallituksen muodostavat Artti Aurasmaa (puheenjohtaja), Kirsi Piha, Eka Ruola ja Pekka
Vähähyyppä.
Yhtiökokous
Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 22.4.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin
vuoden 2019 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus
tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,07 euron osakekohtaisen
osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Vincit Oyj:n hallitus päätti
29.10.2020, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,07 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 11.11.2020.
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Artti Aurasmaa, Kirsi Piha, 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 17 % yhtiön kaikkien osakkeiden päätöshetken
lukumäärästä.
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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 30.6.2021 saakka.
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:
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
30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vincit Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli yhteensä 12 209 631 (12 078 438). Yhtiöllä oli
tilikauden lopussa hallussaan 135 255 omaa osaketta (0). Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä oli 12 141
276 (11 902 145).
Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 6 300 (4 648) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli
0,25 % (4,4%) osakekannasta.
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2020
Tammi-joulukuu Osakevaihto Arvo yht.
2020
kpl
euroa
VINCIT

5 383 872

Markkina-arvo, euroa
Osakkeenomistajia

28 482 461

Korkein,
euroa

Alin,
euroa
7,20

Painotettu
keskihinta,
euroa
2,86

5,29

Viimeisin,
euroa
7,18

31.12.2020

31.12.2019

87 665 151

60 392 190

6 300

4 648

Omat osakkeet
Tilikauden aikana Vincit Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman valtuutuksen
perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankintaohjelma käynnistyi 22.6.2020 ja päättyi
30.9.2020.
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Hankintaohjelman aikana yhtiö hankki 135 255 omaa osakettaan keskihintaan 4,42 euroa osakkeelta.
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 31.12.2020 olivat 23 442 111,22 euroa, josta
tilikauden voittoa 4 367 022,38 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksettaisiin
osinkoa 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän
osakemäärällä laskettuna.
Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; ”Tavoitteena on maksaa vähintään 30 %
tuloksesta osinkoina".
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Merkittävin muutos Vincitin keskeisissä riskeissä ja toimintaympäristössä on Covid-19 -pandemian tuomat
riskit sekä palvelujen kysyntään että mahdollisesti omaan henkilöstöön.
Muuten lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Kiristyvän kilpailun ohjelmistoalan
osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa. Vincit jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja
erittäin hyvän työnantajaimagon säilyttämiseksi. Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen
myös tulevaisuudessa ja 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 Covid-19 -pandemiasta huolimatta jatkuvan yhtiön kannalta 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
Tilikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.
Taloudellinen tiedottaminen
Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 29.4.2021, puolivuosikatsauksen
tammi-kesäkuulta 29.7.2021 ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 28.10.2021. Tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2020 julkaistaan viikolla 8/2021 yhtiötiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu
pidettäväksi 23.3.2021. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.
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Tiedotustilaisuus
Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 4.2.2021 kello 11.00 alkaen.
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

7–12/2020

7–12/2019

2020

2019

25 611

23 596

52 356

48 212

123

608

397

653

-104

-135

-206

-247

-1 374

-1 087

-2 734

-2 352

-13 849

-13 759

-29 202

-28 008

-1 918

-2 267

-3 965

-4 502

-493

-383

-930

-793

Suunnitelman mukaiset poistot

-299

-485

-586

-872

Poistot liikearvosta

-811

-813

-1625

-1 582

Liiketoiminnan muut kulut

-3 451

-4 386

-7 549

-8 639

Liikevoitto

3 434

890

5 955

1 871

27

19

47

47

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset

Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot
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Korkokulut ja muut
rahoituskulut

-129

-88

-214

-197

3 331

820

5 788

1 720

Tuloverot

-394

-160

-950

-336

Vähemmistöosuudet

-242

-175

-471

-377

2 695

485

4 367

1 008

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)

7–12/2020

7–12/2019

2020

2019

3 434

890

5 955

1 871

811

813

1 625

1 582

4 245

1 703

7 580

3 453

299

485

586

872

4 544

2 188

8 166

4 325

31.12.2020

31.12.2019

308

615

11 519

13 158

282

324

386

448

3

3

250

251

Konsernin tase (FAS)
1 000 euroa
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Muut sijoitukset
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Pysyvät vastaavat yhteensä

12 747

14 799

632

741

10 426

9 318

6

5

Muut saamiset

318

576

Siirtosaamiset

635

1 523

Saamiset yhteensä

12 017

12 162

Rahat ja pankkisaamiset

10 194

4 235

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

22 221

16 397

VASTAAVAA YHTENSÄ

34 958

31 196

31.12.2020

31.12.2019

295

295

13 332

12 821

Edellisten tilikausien voitto / tappio

6 692

7 223

Tilikauden voitto

4 367

1 008

24 686

21 346

682

701

482

0

482

0

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset

1 000 euroa
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Oma pääoma yhteensä

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

5

1 100

Saadut ennakot

9

1

714

808

Muut velat

2 554

2 309

Siirtovelat

5 825

4 930

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

9 108

9 149

Vieras pääoma yhteensä

9 590

9 149

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

34 958

31 196

Ostovelat

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)
1 000 euroa

7-12/2020

7-12/2019

2020

2019

Liikevoitto

3 434

890

5 955

1 871

Poistot

1 110

1 299

2 212

2 454

76

-393

37

-487

4 620

1 795

8 204

3 838

-117

1 608

-549

-238

Ostovelkojen ja muiden korottomien
velkojen lisäys/vähennys

-1 240

-1 650

1 017

679

Käyttöpääoman muutos yhteensä

-1 357

-42

468

442

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista

-129

-88

-213

-197

61

-15

81

47

Maksetut välittömät verot

-3 68

299

-484

-319

Liiketoiminnan rahavirta (A)

2 827

1 949

8 056

3 810

Liiketoiminnan rahavirta

Muut erät
Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten
lisäys/vähennys

Saadut korot liiketoiminnasta
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Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin

-89

-307

-217

-357

Myönnetyt lainat / Lainasaamisten
takaisinmaksut

434

-293

316

-371

Luovutustulot rahoitusarvopapereista

0

0

0

-2 616

Liiketoimintakaupat

0

450

0

450

Investointien rahavirta (B)

345

-150

99

-2 894

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys

371

0

512

0

Muutokset omassa pääomassa

-346

136

-598

136

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-820

-553

-1095

-1 104

Pitkäaikaisten lainojen muutos

-181

0

481

0

Maksetut osingot

-1 238

-57

-1 347

-3 851

Rahoituksen rahavirta (C)

-2 214

-474

-2 048

-4 819

959

1 325

6 107

-3 903

9 357

2 903

4 235

8 126

-122

7

-148

12

10 194

4 235

10 194

4 235

2020

2019

Osakepääoma tilikauden alussa

295

295

Osakepääoma tilikauden lopussa

295

295

Sidottu oma pääoma yhteensä

295

295

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

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssierot
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden
lopussa
Konsernin oman pääoman muutokset
1 000 euroa
Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma

Tilinpäätöstiedote 2020

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

12 821

9 960

480
31

2 861

13 332

12 821

8 230

10 803

Osingonjako

-844

-3 597

Omien osakkeiden hankinta

-597

Osakeanti
Omien osakkeiden myyntivoitto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa

Muuntoerot

-97

17

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa

6 692

7 223

Tilikauden voitto

4 367

1 008

Vapaa oma pääoma yhteensä

24 391

21 051

Oma pääoma yhteensä

24 686

21 346

31.12.2020

31.12.2019

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

1 686

1 408

Myöhemmin erääntyvät

2 108

2 064

Yhteensä

3 794

3 472

12

17

1

3

13

20

0

0

42

62

6 300

6 300

0

120

Konsernin vastuut
1 000 euroa
Toimitilojen vuokravastuut

Leasingvastuut
Seuraavan vuoden aikana erääntyvät
Myöhemmin erääntyvät
Yhteensä
Jäännösarvovastuut

Muut annetut vastuusitoumukset
Yrityskortit
Yrityskiinnitykset
Takaukset
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Pankin vuokratakaus

92

178

Vakuustalletukset

12

12

6 446

6 672

Yhteensä
Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto
ennen liikearvopoistoja)

=

Liikevoitto + Liikearvopoistot

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 - Korottamat velat
(keskimäärin vuoden aikana)

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

=

__________________________________________________________________________

x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus
(keskimäärin vuoden aikana)

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset
Nettovelkaantumisaste, %

=

__________________________________________________________________________

x 100

Oma pääoma + Vähemmistöosuus

Oma pääoma + Vähemmistöosuus
Omavaraisuusaste, %

=

__________________________________________________________________________

x 100
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Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta
Osakekohtainen tulos (EPS)

=

__________________________________________________________________________

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
ilman omia osakkeita

Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2021

VINCIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098
Vincit Oyj lyhyesti:
Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta
ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n
ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT.
www.vincit.fi

