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TOIMITUSJOHTAJAN TERVEHDYS

Toimitusjohtajan tervehdys

Vuosi 2016 oli Vincitille historiallinen kun listauduimme lokakuussa 2016 First North -markkinapaikalle. Ta-
voittelimme listautumisella Vincitin uskottavuuden ja tunnettuuden lisäämistä. Onnistuimme asettamiemme 
tavoitteiden saavuttamisessa erinomaisesti. Listautumisantimme merkittiin 5,6-kertaisesti ja saimme listautu-
misen yhteydessä 5 300 uutta omistajaa. Anti muodostui yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista. 
Keräsimme annissa varoja lähes 6 miljoonaa euroa. Annin yhteydessä toteutettiin myös osakemyynti, jossa 
muutama, ei yhtiössä enää aktiivisesti toimiva, osakas myi osan omistuksistaan.
      Keskityimme vuonna 2016 sekä pitkäaikaisten vanhojen asiakkuuksiemme vahvistamiseen että uusasiakas-
hankintaan.  Onnistuneesta yhteistyöstä uusien asiakkaiden kanssa haluan nostaa esille Hesburgerin, jolle to-
teuttamamme kanta-asiakassovellus mahdollistaa muun muassa tilaamisen ja maksamisen etukäteen. Sovellus 
on saanut erinomaisen vastaanoton käyttäjiltä sekä erinomaiset arvostelut Applen ja Googlen sovelluskaupois-
sa. Tämä on mainio esimerkki osaamisestamme, jossa yhdistyvät ohjelmistokehitys ja palvelumuotoilu.
      Olemme koko Vincitin olemassaolon ajan panostaneet erityisesti kahteen asiaan: henkilöstö- ja asiakas-
tyytyväisyyteen. Näkemyksemme mukaan hyvä henkilöstötyytyväisyys on ainoa kantava tie korkeaan asiakas-
tyytyväisyyteen ja se auttaa meitä rekrytoimaan alan parhaat osaajat. Työmme on noteerattu ja meidät onkin 
valittu kolme kertaa Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -kilpailussa. Viimeisin voitto saavu-
tettiin helmikuussa 2016. Kesäkuussa 2016 meidät valittiin myös Euroopan parhaaksi työpaikaksi samassa 
kilpailussa. Molemmat saavutuksia, joista olemme aidosti ylpeitä. 
      Olemme lanseeranneet myös uuden LaaS-mallin (Leadership as a Service), jossa kukin työntekijä voi valita 
johtamispalveluita omien tarpeidensa mukaan. Mallin käyttöönoton myötä jatkamme uraauurtavaa työtämme 
henkilöstöjohtamisen edelläkävijänä Suomessa. LaaS-malli on herättänyt kiinnostusta myös asiakkaiden kes-
kuudessa ja olemmekin tehneet jo ensimmäiset pilottikäyttöönotot myös asiakkaille.
      Tavoitteenamme on kasvaa orgaanisesti nykyisillä palvelualueillamme eli ohjelmistokehityksessä ja ICT-
palveluissa. Kasvupotentiaalia riittää Suomessa edelleen. Lisäksi laajensimme vuonna 2016 Yhdysvaltoihin 
perustamalla yhtiön Palo Altoon Kaliforniaan, mistä saimme hyviä asiakkuuksia jo ensimmäisenä toimintavuon-
na erityisesti teollisen internetin alueella, missä meillä on jo nyt vahvaa osaamista. Laajennamme palvelutar-
joomaamme tarvittaessa myös muille osa-alueille kulloisenkin asiakastarpeen perusteella ja ohjaamana.
      Haluan esittää lämpimän kiitoksen päättyneestä vuodesta sekä sitoutuneelle huippuasiantuntijoista koos-
tuvalle tiimillemme, asiakkaillemme sekä meihin uskoville sijoittajille. Tavoitteenamme on jatkossakin säilyttää 
omaleimainen ja yllätyksellinen otteemme yhteydenpidossa eri sidosryhmiemme kanssa.

 Tomi Pienimäki
 Toimitusjohtaja,
 Vincit Group Oyj
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HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2016

Vahva kasvu jatkui, onnistunut listautuminen First North 
-markkinapaikalle

Keskeiset tapahtumat tilikaudella 2016

Vincit- ja Javerdel-konsernien yhdistyminen toteutettiin tili-
kauden 2016 aikana suunnitellusti, ja osana toiminnan yhte-
näistämistä kaikissa liiketoiminnoissa siirryttiin käyttämään 
Vincit-brändiä. 
 Vincit-konsernille vuonna 2016 merkittävin yksittäinen 
tapahtuma oli yhtiön listautuminen lokakuussa First North 
-markkinapaikalle. Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osak-
keella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -mark-
kinapaikalla alkoi 17.10.2016 kaupankäyntitunnuksella VINCIT.
 Vuoden 2016 aikana onnistuttiin hyvin uusasiakashan-
kinnassa. Uusista asiakkuuksista esimerkkinä Hesburger, 
jolle tehty kanta-asiakassovellus mahdollistaa muun muas-
sa tilaamisen ja maksamisen etukäteen. Muita uusia asiak-
kuuksia olivat muun muassa StaffPoint HR, AM lukkoasema, 
LähiTapiola ja SP henkivakuutus. Uusia asiakkaita saatiin 

Vincit on ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden 
ja palvelumuotoilun asiantuntija. Vincit-konserni 
tuottaa IT-palveluita yritysasiakkaille ja julkisen 
sektorin toimijoille. Palvelut jakautuvat ohjelmisto-
kehitykseen ja ICT-palveluihin. Ohjelmistokehitystä 
harjoitetaan Vincit Development Oy:n alakonser-
nissa ja ICT-palvelut -liiketoimintaa Vincit Services 

hyvin  erityisesti pankki- ja vakuutustoimialoilla. Vincit vahvisti 
asemaansa myös olemassa olevien asiakkaidensa palvelu-
toimittajana, esimerkkeinä GE, Oral hammaslääkärit, Taaleri, 
Ikaalisten  Matka toimisto ja Riistakeskus. 
 Alkuvuoden aikana Vincit-konserni laajensi toimintaansa 
Yhdysvaltoihin perustamalla tytäryhtiön Kaliforniaan. Marras-
kuussa Vincit ilmoitti laajentuvansa uudelle paikkakunnalle 
Suomessa tavoitteenaan kasvattaa merkittävästi työllistävä 
uusi toimipaikka joko Jyväskylään, Seinäjoelle tai Turkuun. 
Tilikauden päättymisen jälkeen helmikuussa Vincit tiedotti 
valinneensa uuden toimipaikan paikkakunnaksi Turun. 
 Vincit on valittu kolme kertaa Suomen parhaaksi työpai-
kaksi Great Place to Work -kilpailussa. Viimeisin voitto saa-
vutettiin helmikuussa 2016. Kesäkuussa 2016 Vincit valittiin 
myös Euroopan parhaaksi työpaikaksi. 

Oy:n alakonsernissa. Konsernin emoyhtiö on Vincit 
Group Oyj.
    Yhtiön asiakkaat ovat pääasiassa suuria ja kes-
kisuuria yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita. 
Vincit-konsernilla on asiakkaita useilla eri toimi-
aloilla. 
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TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.-31.12.2016

(Tuloslaskelman lukuja on verrattu vertailuvuoden 2015 pro 
forma -lukuihin)

Liikevaihto
 
Vincit-konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 32,1 mil-
joonaa euroa, kasvua 23 %. Ohjelmistokehityksen kasvu 
jatkui vahvana ja ICT-palveluiden liikevaihto lähti hienoiseen 
kasvuun loppuvuotta kohden.   

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen

Vincit-konsernin käyttökate tammi-joulukuussa 2016 oli 6,6 
miljoonaa euroa, eli 20,7 % liikevaihdosta. 
 Liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa oli 4,4 miljoonaa eu-
roa, eli 13,7 % liikevaihdosta. 
 Ohjelmistokehityksen kannattavuustaso säilyi hyvänä, 
joskin kuluja syntyi muun muassa liiketoiminnan laajentami-
sesta Yhdysvaltoihin. Kehityshankkeisiin liittyvät suorat kulut 
on aktivoitu taseeseen.
 ICT-palveluiden kannattavuutta heikensi Vincit- ja Ja-
verdel-konsernien yhdistymiseen sekä katsauskaudelle 
ajoittuneeseen First North -listautumiseen liittyneet mm. las-
kentakäytäntöjen muuttamisesta aiheutuneet kulut. Lisäk-
si ICT-palveluiden rakenteelliset ja organisaatioon liittyvät 
muutokset ovat aiheuttaneet kuluja. Tämän seurauksena 
yleiskulujen odotetaan alenevan jo vuonna 2017.
 Katsauskaudelle ajoittuneeseen First North -listautumi-
seen liittyvät kulut olivat noin 1,0 miljoonaa euroa ja ne on 
kirjattu rahoituskuluihin. Listaamiseen liittyviä asiantuntija-
kuluja nostivat ennakoiduista mm. useat yhtiöoikeudelliset 
muutokset ennen ja jälkeen Vincit-konsernin syntymisen. 
 Vincit-konsernin muodostumiseen johtaneissa järjeste-
lyissä taseeseen syntyi liikearvoa noin 3,4 miljoonaa euroa, 
joka poistetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskenta-
periaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa. Vastaavaa kulu 
sisältyy myös vertailuvuoden pro forma -lukuihin. 
 Vertailuvuoden kuluihin ei sisälly vuoden 2016 aikana 
muodostetuista emoyhtiöstä ja hallituksesta aiheutuvia kuluja.
 Konsernin henkilöstökulut tammi-joulukuussa olivat 16,7 
miljoonaa euroa, eli 52 % liikevaihdosta. Henkilöstökulut 
kasvoivat henkilölukumäärän kasvun myötä. Henkilöstöku-
luja pienentää kehityshankkeisiin liittyvät henkilöstömenot, 
jotka on aktivoitu taseeseen. Vincit-konsernin matala ja it-
seohjautuva organisaatiorakenne on yksi henkilöstökulujen 
hallinnan avaintekijöistä.
 Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoden vas-
taavaan ajanjaksoon verrattuna ja olivat yhteensä 5,9 miljoo-
naa euroa. Suurimmat kuluerät liittyivät laite- ja ohjelmisto-
hankintoihin. 

Tase, rahoitus ja rahavirta 

Vincit-konsernin taseen loppusumma 31.12.2016 oli 20,0 mil-
joonaa euroa. (2015: 17,9 miljoonaa euroa). Taseen kasvu 
johtuu pääasiassa myyntisaatavien ja aktivoitujen kehitys-
menojen kasvusta. Myyntisaatavien nousuun vaikutti ensi-
sijaisesti liikevaihdon kasvu, mutta osin myös asiakasport-
folion maantieteellisestä jakautumisesta johtuvat eripituiset 
maksuaikakäytännöt. Luotonvalvontakäytäntöjä on muutettu 
vuonna 2016. Asiakasprojekteihin liittyviä hankintoja tullaan 
jatkossa rahoittamaan pääasiassa ulkopuolisella leasing-ra-
hoituksella, mikä osaltaan tulee keventämään yhtiön omaa 
tasetta. Myös taseeseen aktivoitavien kehityskulujen osuu-
den kaikista kehityskuluista  arvioidaan lyhyellä aikavälillä 
pienenevän. 
 Vertailuvuoden 2015 konsernitilinpäätöksen laadinnassa 
on United Finance -alakonsernin sisäisten ja ulkoisten laino-
jen konsolidoinnissa tapahtunut virhe, jossa ulkoisia lainoja 
on eliminoitu sisäisinä. Vertailuluvut on korjattu. Korjaus on 
suuruudeltaan noin 1,2 miljoonaa euroa ja vaikuttaa vertailu-
kauden satunnaisiin tuottoihin sekä ulkoisiin lainoihin. Vertai-
lukauden tilikauden tulos ja omapääoma pienenivät edellä 
mainitulla summalla, vieras pääoma suureni vastaavalla sum-
malla. Vertailuvuoden 2015 pro forma -lukuihin ei ole tehty 
muutoksia. 
 Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2016 oli 59,2 % (2015: 
korjattu 27,3 %, alkuperäinen 33,9 %) ja nettovelkaantumisas-
te 13,8 % (2015: korjattu 122,8 %, alkuperäinen 79,4 %). Liike-
arvon määrä taseessa oli 3,0 miljoonaa euroa. 
 Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittö-
mien verojen jälkeen tammi-joulukuussa oli 2,7 miljoonaa 
euroa, ilman listautumisannin kuluja 3,7 miljoonaa euroa. 
 Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 0,6 mil-
joonaa euroa. Korollista velkaa oli 2,2 miljoonaa euroa, joka 
koostuu pankkilainoista sekä leasingveloista. Tästä 1,5 mil-
joonaa euroa oli pitkäaikaista ja 0,7 miljoonaa euroa lyhytai-
kaista korollista velkaa. Yhtiöllä on 6,0 miljoonan euron suu-
ruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä käytössä.
 Konsernilla on annettuja lähipiirilainoja yhteensä 
616.610,60 euroa. Summa sisältää toimitusjohtajalle annetun 
osakaslainan suuruudeltaan 311.680,00 euroa. Lainaehdot 
on eritelty tilinpäätöksen liitetiedoissa.

TALOUDELLINEN KATSAUS

AVAINLUVUT

      Vincit Group
   Vincit Group Vincit Group1) Pro forma  
1 000 euroa 2016 2015 2015 
Liikevaihto 32 065 16 814 26 067
Käyttökate (EBITDA)  6 645 4 194 7 902
% liikevaihdosta 20,7 % 24,9 % 30,0 %
Liikevoitto (EBIT) 4 406 4 103 5 541
% liikevaihdosta 13,7 % 24,4 % 21,0 %
Katsauskauden tulos 2 184 3 183 4 035
   
Taseen loppusumma 19 975 17 920 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 33,1 % 32,8 % 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 29,6 % 66,4 % 
Nettovelkaantumisaste, % 13,8 % 122,8 % 
Omavaraisuusaste, % 59,2 % 27,3 % 
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 
tilikaudella 290 212 
Osakekohtainen tulos, eur 0,20 N/A2)  

1) Vincit Group 31.12.2015 sisältää Vincit Oy:n ja Vincit Helsinki Oy:n tuloslaskelman vuodelta 2015. 

 Tase kattaa kaikki konserniyhtiöt 2015 lopussa tapahtuneen yhdistymisen seurauksena.

2) Kaupankäynti yhtiön osakkeella on alkanut 17.10.2016, joten vertailutietoja ei esitetä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Vincit-konserni on osallistunut vuonna 2016 korkeakoulujen di-
gitaalisen identiteetin ja allekirjoituksen kehitysprojektiin, johon 
saatiin Tekesiltä lainarahoitusta. Projekti jatkuu vuoden 2017 al-
kupuolelle. Sähköisen allekirjoituksen palveluiden lanseeraus 
on edennyt hyvin ja tästä odotetaan kasvua tulevina vuosina. 
 Myös pysäköinninvalvonnan älylasisovelluksen kehittä-
mistä jatkettiin. Pysäköinninvalvonnan sovellus on Suomen 
ensimmäinen kaupallinen älylasisovellus, ja se on jo käytössä 
lähes kymmenessä kaupungissa mm. Tampereella ja Turussa.
 
Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaa-
tiorakenne

Vincit on ohjelmistokehityksen, ICT-palveluiden ja palvelu-
muotoilun asiantuntija. Vincit-konserni tuottaa IT-palveluita 
yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille. Palvelut jakau-
tuvat ohjelmistokehitykseen ja ICT-palveluihin. Ohjelmistoke-
hitystä harjoitetaan Vincit Development Oy:n alakonsernissa 
ja ICT-palvelut -liiketoimintaa Vincit Services Oy:n alakonser-
nissa. Konsernin emoyhtiö on Vincit Group Oyj.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteen-
sä 324 henkilöä, joista 320 työskentelee Suomessa ja 4 lä-

hetettyinä työntekijöinä Yhdysvalloissa. Suomessa yhtiöllä 
on toimipaikat Tampereella, Helsingissä ja Savonlinnassa, 
Yhdysvalloissa Palo Altossa Kaliforniassa.
 Henkilöstön määrä kasvoi 77 henkilöllä, eli 31 prosent-
tia vuoden 2015 lopun tilanteeseen verrattuna. Keskimäärin 
henkilöstöä oli katsauskaudella  290 henkilöä.
 Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla Vincit-konserni 
valittiin uudelleen Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place 
to Work -kilpailussa. Yhtiö valittiin myös Euroopan parhaak-
si työpaikaksi samassa kilpailussa. Korkea työtyytyväisyys ja 
hyvä työilmapiiri ovat edelleen konsernin päätavoitteita yh-
dessä korkean asiakastyytyväisyyden kanssa.
 Vincit-konsernin johtoryhmän muodostavat: Tomi Pieni-
mäki, toimitusjohtaja; Mikko Kuitunen, johtaja, ohjelmistoke-
hitys; Jussi Haverinen, johtaja, ICT-palvelut; Sebastian Krapf, 
talousjohtaja sekä Johanna Pystynen, henkilöstöjohtaja.
 Vincit-konsernin hallituksen muodostavat 18.1.2016 läh-
tien Petri Niemi, puheenjohtaja; Mikko Kuitunen sekä Jussi 
Haverinen.

Konsernirakenteen muutokset

Katsauskauden aikana perustettiin tytäryhtiö Vincit California 
Inc. Palo Altoon Yhdysvaltoihin.
 United Finance Oyj:n virolainen tytäryhtiö United Finance 
AS myytiin elokuussa 2016. Lisäksi United Finance Oyj fuusioi-
tiin Vincit Services Oy:öön (ent. Javerdel Oy) 31.12.2016. 
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Johdon näkemyksen mukaan yhtiön lähiajan riskit liittyvät 
pääosin vallitsevaan kilpailutilanteeseen IT-markkinoilla sekä 
sen kykyyn jatkaa onnistuneita rekrytointeja ja pitää palve-
luksessaan avainhenkilöt. 
 Vincit-konsernin nykyinen liiketoiminta- ja organisaatio-
rakenne on muodostettu yhdistymisen seurauksena vuoden 
2015 lopussa. Samassa yhteydessä tehtiin muutoksia yhti-
ön laskentaperiaatteisiin, joiden käyttöönottoon voi sisältyä 
verotukseen ja yhtiön tasearvoihin liittyviä riskejä. Lähiajan 
riskeihin voidaan katsoa kuuluvaksi myös uuden organisaa-
tio- ja liiketoimintamallin asianmukainen hallinta. 
 Vincitin toimintaan ei kohdistu valuuttariskiä, sillä liiketa-
pahtumat tapahtuvat pääosin euroissa. Yhtiön korkoriski on 
pieni ja rajoittuu määrältään taseeseen kirjattujen rahalaitos-
lainojen euribor-viitekoron riskiin. Leasing-sopimukset ovat 
kiinteäkorkoisia.
 Toiminnallisia riskejä vastaan yhtiö on suojautunut laki-
sääteisten vakuutusten lisäksi omaisuus,- keskeytys ja vas-
tuuvakuutuksilla.
 Vincitillä on tasapainoinen asiakasportfolio, joka koostuu 
pääosin yksityisen sektorin mutta myös julkishallinnon asi-
akkaista. Pitkäaikaisten asiakkuuksien osuus kokonaisliike-
vaihdosta ja aktiivinen myyntitoiminta antaa yhtiölle vakaan 
pohjan ja tähän yhdistettynä korkea asiakasuskollisuus muo-
dostaa yhdessä ennustettavan liiketoimintakokonaisuuden.
 Investoimalla toimintatapojen, järjestelmien ja prosessien 
jatkuvaan kehittämiseen yhtiö vastaa markkinoiden haastei-
siin tuottaa palveluja tulevaisuudessakin kustannustehok-
kaasti ja laadukkaasti.

Yhtiökokous

Vincit Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hel-
singissä 29.6.2016. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 
2015 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toi-
mitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2015. Yhtiökokous 
päätti hallituksen esityksestä olla jakamatta osinkoa tilikau-
delta. Osakkaat kuitenkin päättivät 12.8.2016 pitämässään 
osakkeenomistajien kokouksessa jakaa osinkoina 1 200 000 
euroa vuodelta 2015.
 Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young 
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Erkka Talvinko.
 Vincit Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 
Tampereella 16.9.2016. Yhtiökokous päätti suunnatusta mak-
suttomasta osakeannista. Osakeannissa annettiin yhteensä 
663 556 uutta Yhtiön osaketta ennen Yhdistymistä Vincit 
Oy:n kaikki osakkeet omistaneiden tahojen omistamalle 
Amor & Labor Oy:lle. Osakeanti liittyi Yhdistymisen vaihto-
suhteen oikaisemiseen.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osake-
pohjaiset kannustinjärjestelmät

Vincit Group Oyj:n osakemäärä 31.12.2016 oli yhteensä 
10 990 134 osaketta. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden aikana 
hallussaan omia osakkeita.  
 Ylimääräinen yhtiökokous 18.1.2016 valtuutti hallituksen 
päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityis-
ten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan 
antaa enintään 2 000 000 osaketta.
 Kaupankäynti Vincit Group Oyj:n osakkeella Nasdaq Hel-
sinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla alkoi 
17.10.2016 kaupankäyntitunnuksella VINCIT. Osakkeen mer-
kintähinta oli 4,20 euroa. 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2016

Tammi- Osakevaihto Arvo Korkein, Alin, Keskihinta,  Viimeisin, 
joulukuu 2016 kpl yhteensä, euroa euroa euroa euroa  
  euroa      
VINCIT 1 833 300 9 002 949  7,15 5,65 6,40 5,96

 31.12.2016 31.12.2015*)
Markkina-arvo, euroa             65 501 199 N/A
Osakkeenomistajia 3 559 N/A

*) Vertailukauden lukuja ei ole saatavilla, kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi 17.10.2016.

Yhtiön hallitus päätti optio-ohjelmasta 23.9.2016, jonka mu-
kaan henkilöstölle annetaan vastikkeetta optio-oikeuksia 
osana henkilöstön kannustin ja sitouttamisjärjestelmää. Op-
tio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 316 000 kappa-
letta ja ne merkitään tunnuksilla 2016A  ja 2016B. Hallituksen 
kokouksissa 1.,2. ja 5. joulukuuta 2016 päätettiin myöntää 
yhteensä 208 829 optio-oikeutta henkilöstöantiin osallistu-
neille sekä kunkin liiketoimintayksikön avainhenkilöille sekä 
konsernin johtoryhmälle.

Näkymät 

Liikevaihdon kasvun uskotaan jatkuvan vuonna 2017.  Myös 
tuloksen ennakoidaan paranevan, mihin osaltaan vaikuttaa 
myös alhaisemmat kertaluontoiset kulut verrattuna vuoteen 
2016.

Osinkoehdotus 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 9 069 513,34 
euroa, josta tilikauden voittoa 239 734,70 euroa. Hallitus esit-
tää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2016 maksettaisiin osin-
koa 12 eurosenttiä osakkeelta eli yhteensä 1 318 816 euroa. 
Osinkosumma kasvaa 10 % edellisvuodesta ja on noin 60 % 
konsernin tilikauden tuloksesta. 
 Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; 
”Tavoitteena maksaa vähintään 30 % tuloksesta osinkoina”.

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

Tilikauden päättymisen jälkeiset  
tapahtumat

Katsauskauden päättymisen jälkeen 12.1.2017 yhtiö tiedot-
ti allekirjoittaneensa olemassa olevan asiakkaansa kanssa 
uudistetun raamisopimuksen sekä saaneensa siihen liittyvän 
1,35 miljoonan euron tilauksen.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 
2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 julkaistaan 
viikolla 13/2017 sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.vincit.fi.
 Vincit julkaisee 29.8.2017 puolivuotiskatsauksen tammi-
kesäkuulta 2017. 

Yhtiökokous 2017

Varsinainen yhtiökokous pidetään 26.4.2017.

TALOUDELLINEN KATSAUS
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KONSERNIN TULOSLASKELMA (FAS)

1 000 euroa                                                                       2016 2015
Liikevaihto 32 065 16 814
Liiketoiminnan muut tuotot       18 124
Materiaalit ja palvelut -2 881 -986
Henkilöstökulut -16 661 -9 288
Poistot ja arvonalentumiset -2 240 -91
Liiketoiminnan muut kulut -5 896 -2 472
Liikevoitto 4 406 4 103
Rahoitustuotot/kulut netto -1 298 53
Voitto rahoituserien jälkeen 3 108 4 156
Tuloverot -637 -914
Vähemmistöosuus -286 -59
Tilikauden voitto/tappio 2 184 3 183

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TASE (FAS)
1 000 euroa                                                                          31.12.2016 31.12.2015
VASTAAVAA  

Pysyvät vastaavat  
Aineettomat hyödykkeet  
   Kehittämismenot  1 617 672
    Aineettomat oikeudet  187 31
    Liikearvo  3 037 3 374
    Muut pitkävaikutteiset menot  3 003 374
  
Aineelliset hyödykkeet   
    Koneet ja kalusto *)  601 3 072
    Muut aineelliset hyödykkeet  53 0
  
Sijoitukset  - -
Pysyvät vastaavat yhteensä  8 498 7 525
   
Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus  108 130
Pitkäaikaiset saamiset  
    Lainasaamiset  617 569
Lyhytaikaiset saamiset   
    Myyntisaamiset  7 494 5 357
    Lainasaamiset  737 48
    Laskennalliset verosaamiset  550 550
    Muut saamiset  100 237
    Siirtosaamiset  1 256 501
Saamiset yhteensä  10 753 7 263
  
Rahoitusomaisuusarvopaperit  
    Muut arvopaperit  46 1 166
  
Rahat ja pankkisaamiset  570 1 837
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  11 478 10 395
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ  19 975 17 920
  
  
1 000 euroa                                                                          31.12.2016 31.12.2015
VASTATTAVAA
  
Oma pääoma  
Osakepääoma  295 295
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  6 500 740
Edellisten tilikausien voitto / tappio  2 381 470
Katsauskauden voitto  2 184 3 183
Oma pääoma yhteensä  11 361 4 688
  
Vähemmistöosuus  462 197
  
Vieras pääoma  
Pitkäaikainen vieras pääoma  
 Lainat rahoituslaitoksilta  1 489 5 886
Lyhytaikainen vieras pääoma  
 Lainat rahoituslaitoksilta  710 1 952
 Ostovelat  1 302 913
 Muut velat  1 693 1 701
 Siirtovelat  2 960 2 583
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  6 664 7 149
       
Vieras pääoma yhteensä  8 152 13 035
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  19 975 17 920

*) Asiakassopimuksiin liittyvät aktivoinnit on siirretty pitkävaikutteisiin menoihin. Erittely tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vertailu-
vuoden lukua ei ole siirretty.

KONSERNIN TASE

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (FAS)  
 
1 000 euroa 2016 2015
Liiketoiminnan rahavirta  
Myynnistä saadut maksut 29 933 14 957
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 40 179
Maksut liiketoiminnan kuluista -24 570 -12 249
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 403 2 888

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 324*) -17
Saadut korot liiketoiminnasta 26 47
Maksetut välittömät verot -1 386 -615
Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 719 2 303
  
Investointien rahavirta  
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 134 -370
Myönnetyt lainat -620 -348
Investoinnit muihin sijoituksiin 1 110 -538
Investointien rahavirta (B) -2 643 -1 256
  
Rahoituksen rahavirta  
Maksullinen oman pääoman lisäys 5 760 0
Muut muutokset omassa pääomassa -10 432
Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 243 0
Pitkäaikaisten lainojen muutos -556 0
Maksetut osingot -1 200 -433
Vähemmistöosingonjako -82 0
Rahoituksen rahavirta (C) 2 668 -1
     
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) /  vähennys (-) 2 744 1 045
  
Rahavarat tilikauden alussa 1 837 1 428
Käytetyn tililimiitin esittämistavan yhdenmukaistaminen -3 841 
Vuokravakuudet tilikauden alussa  -30
Jakautumisessa siirtyneet rahavarat  -1 256
Yritysjärjestelyissä siirtyneet rahavarat -170 649
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden lopussa 570 1 837
     
Rahavarojen muutos 2 744 1 045

*) Sisältää listautumisantiin liittyviä kuluja noin 1,0 miljoonaa euroa

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT     

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Konsernitilinpäätöksen laatimis-
periaatteet       
   
Konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsää-
dännön mukaisesti (FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu 
alkuperäisen hankintamenon perusteella. Hankintamenoon 
perustuva kirjanpitoarvo on tarvittaessa alennettu käypää 
arvoa vastaavaksi. Tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen 
johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat tilinpäätöksen 
sisältöön. Vaikka arviot pohjautuvat johdon parhaaseen tä-
män hetkiseen näkemykseen, toteutuneet tulokset saatta-
vat poiketa arvioiduista. Mahdolliset arvioiden ja oletusten 
muutokset kirjataan sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai 
oletusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.  
 
Konsernirakenteen muutokset ja lukujen ver-
tailukelpoisuus 

Konsernitilinpäätös on laadittu Vincit Group -konsernissa en-
simmäisen kerran 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, koska 
tytäryritysten toiminta alkoi vasta vuoden 2014 lopussa ja 
vuoden 2015 lopussa Vincit-konserni kasvoi merkittävästi 
Yhdistymisen seurauksena. Näistä syistä konsernilla ei ole 
vertailukaudelta 2015 vertailukelpoisia lukuja. Koko vuoden 
2015 lukuina otsikolla Vincit Group esitetään luvut, jossa tu-
loslaskelma kattaa Vincit Development Oy:n (ent. Vincit Oy) 
sekä Vincit CoOp Oy:n (ent. Vincit Helsinki Oy). Tase kattaa 
kaikki nykyiseen Vincit-konserniin kuuluvat yhtiöt vuoden 
2015 lopussa tapahtuneen yhdistymisen seurauksena. Kon-
sernin sisäinen omistus on eliminoitu hankintamenomenetel-
mällä. Konserniin on yhdistelty kaikki konserniyritykset.  
                                                       
Sisäiset liiketapahtumat ja katteet 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, 
sisäinen voitonjako sekä konsernin sisäinen kate on elimi-
noitu.  

Vähemmistöosuudet 

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pää-
omasta ja tuloksesta, ja ne on esitetty omana eränään kon-
sernitaseessa ja -tuloslaskelmassa.  

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyvien vastaavien arvostusperiaatteet: 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden tasearvo on nii-
den alkuperäinen hankintameno, josta on vähennetty jäljem-
pänä selostetut suunnitelman mukaiset poistot. 
 Pysyvien vastaavien pitkävaikutteisiin menoihin on vuok-
rahuoneistojen perusparannusmenojen lisäksi aktivoitu 
Vincit Services Oy:n ICT-palveluiden tuottamiseen liittyvien 
asiakassopimusten perusteella rakennettujen IT-infrastruk-
tuurien koneita ja laitteita sekä ympäristöjen asennustyötä. 
Pysyviin vastaaviin kuuluvat kehittämismenot muodostuivat 
pääasiassa ICT-palveluiden omaan käyttöön ja kaupalliseen 
käyttöön kehittämiin tuotteisiin liittyvistä tuotekehitysme-
noista. Tutkimus- ja kehitysmenot aktivoidaan erityistä va-
rovaisuutta noudattaen. Aktivointiedellytyksenä on, että ak-
tivoidusta erästä kertyy todennäköisesti aktivointitilikauden 
päättymisen jälkeen vähintään aktivoitua määrää vastaava 
tulo. 
      
Vaihtuvien vastaavien arvostusperiaatteet: 

Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintame-
noonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 § 1 
momentin mukaista alimman arvon periaatetta.       
      Rahavaroihin sisältyvät käteisvarat ja pankkitilit. Luotol-
listen tilien konsernitasolla käytössä olevat tililimiitit käsitel-
lään taseen lyhytaikaisissa veloissa. Lainat rahoituslaitoksilta 
sisältyvät taseen pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. Korkokulut 
kirjataan kuluksi kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. 
Rahoitusyhtiöille myydyt asiakasympäristöt esitetään tasees-
sa leasing-velkana.       
      Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saa-
miset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan 
todennäköiseen arvoonsa. Saamisista tehdään luottotap-
piokirjaus tapauskohtaisen riskiarvion perusteella, kun on 
olemassa riittävä näyttö siitä, että saamista ei saada perittyä 
alkuperäisin ehdoin. Varaus kirjataan tuloslaskelmassa ku-
luksi.       
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu kpl 5:2 §:n mu-
kaan hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköi-
seen luovutushintaansa.      
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

TYTÄR JA OSAKKUUSYRITYKSIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT  

Konsernitilinpäätökseen yhdistellyt yritykset (rakenne 31.12.2016)    
      
Nimi Kotipaikka Yhteenlaskettu omistusosuus 
Vincit CoOp Oy Helsinki 76,77 %  
Vincit Development Oy Tampere 100 %  
Vincit Services Oy Helsinki 100 %  
Vincit Solutions Oy Helsinki 75,76 %  
Vincit California Inc Helsinki 100 %

KONSERNITULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liikevaihto jaoteltuna toimialoittain ja markkina-alueittain

 2016 2015 
Jatkuvat palvelusopimukset 5 566 141,22 0,00  
Infrastruktuuri-, laite ja lisenssimyynti 1 434 468,34 0,00  
Projekti- ja työlaskutus 25 064 564,09 16 814 235,54 
Yhteensä 32 065 173,65 16 814 235,54 

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät erät       
   
 2016 2015 
Saadut tuet ja avustukset 12 158,98 104 724,53 
Muut 5 509,98 10 200,00  
Yhteensä 17 668,96 114 924,53  
          

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät     
     
 2016 2015  
Korkotuotot 26 284,46 70 331,91  
Korkokulut -1 314 526,54 -12 929,65  
Yhteensä -1 288 242,08 57 402,26  

KONSERNITASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Selvitys poistamatta olevista aktivoiduista kehittämismenoista     
  
Pitkävaikutteisiin menoihin kirjatut poistamattomat kehittämismenot yhteensä 1 616 511,21 euroa koostuvat atk-ohjelmiston 
kehittämismenoista.          
          
Tuotekehitysmenoja on päättyneellä tilikaudella aktivoitu seuraavasti:   
    
Ostot 323 017,61   
Henkilöstökulut 1 012 060,32   
Yhteensä 1 335 077,93

  

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

Jaksotusperiaatteet ja menetelmät 

Yhtiön pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennal-
ta laaditun suunnitelman mukaisesti.
        Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyt-
töaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu 
kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Omat pääte-
laitteet kirjataan kuluksi.  
      Poistoperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Poistosuunnitelma 
  
Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot  
    Kehittämismeno             tasapoisto   5-10 v. 
    Aineettomat oikeudet tasapoisto   3-5 v. 
    Liikearvo   tasapoisto   10 v. 
    Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto   2-6 v.
   sopimusajalla 
Koneet ja kalusto  
    Muut koneet ja kalusto menoj.poisto 25 % 
   tasapoisto 3v 
   
Ulkomaanrahan määräiset erät: 
    
Myynneistä ja ostoista syntyneet kurssierot on kirjattu joko 
myynnin tai ostojen oikaisueriksi.  
    
Tuottojen jaksottaminen:  
    
Yhtiö jaksottaa tehdyt mutta laskuttamattomat työt suoritepe-
riaatteen mukaisesti tilikaudelle kuuluvaksi myynniksi. Jakso-
tus esitetään taseella siirtosaamisissa.  
 Myyntituotoiksi kirjataan palvelujen arvonlisäveroton 
ja annetuilla alennuksilla vähennetty myynti käyvästä arvos-
taan. Yhtiön myymät palvelut koostuvat pääosin räätälöidyis-
tä ohjelmistoratkaisuista sekä ICT-palveluista. Henkilötyön 
osalta myyntituotot jaksotetaan palvelun suorittamisen mu-
kaisesti kuukausittain. Pitkäaikaisissa kiinteähintaisissa pro-
jekteissa tai vastaavanlaisissa hankkeissa, joissa lopputulos 

on luotettavasti arvioitavissa, tulot ja menot kirjataan tuo-
toiksi ja kuluiksi valmiusasteen perusteella. Valmiusaste on 
laskettu toteutuneiden menojen ja kokonaiskustannusarvion 
perusteella. ICT-palvelut tuloutetaan ajan kulumisen mukaan 
sopimuksen kestoaikana.  
    
Johdannaissopimusten tekeminen ja tilinpää-
töskäsittely:  
    
Tilikauden päättyessä voimassa olleilla koronvaihtosopimuk-
silla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoris-
kiä. Koronvaihtosopimukset on käsitelty kirjanpidossa suo-
jaavina ja ne erääntyvät 1.1.2018 alkavan tilikauden aikana. 
 
Oikaisut edelliseltä tilikaudelta esitettä-
viin tietoihin  
   
Vertailuvuoden tulos ja tase on oikaistu sisäisten erien yhdis-
telyssä vuonna 2015 tapahtuneen virheen johdosta oikaise-
malla satunnaisia tuottoja ja rahoituslaitoslainoja 1 181 816,17 
euroa.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

Muihin tase-eriin kuin vaihto-omaisuuteen kuuluvien arvopapereiden jälleenhankin-
tahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen olennaiset erotukset

Rahoitusarvopaperit       
  31.12.2016 31.12.2015
Muut osakkeet ja osuudet     
Markkina-arvo 46 170,17 1 176 466,80
Aktivoitu hankintameno 46 170,17 1 166 318,87
Erotus 0,00 10 147,93

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät       
 31.12.2016 31.12.2015   
Työantajan pakolliset vakuutusmaksut 12 766,19 139 148,86
Tuloverot 487 212,23 36 961,92
Tulojäämät 634 798,70 64 033,64
Muut 121 337,55 260 418,08
Yhteensä 1 256 114,67 500 562,50

Aineettomat hyödykkeet          
 
Kehittämismenot         
  31.12.2016 31.12.2015  
Tilikauden alussa 672 065,15 0,00
Lisäykset tilikaudella 1 335 077,93 0,00  
Lisäykset yritysjärjestelyihin liittyen 0,00 672 065,15  
Vähennykset tilikaudella -283 714,62 0,00  
Tilikauden lopussa 1 723 428,46 672 065,15  
    
Suunnitelman mukaiset poistot    
Tilikauden poistot 106 917,25 0,00  
Tilikauden lopussa 106 917,25 0,00  
    
Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 1 616 511,21 672 065,15

Aineettomat oikeudet       
 31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden alussa 31 429,99 0,00
Lisäykset tilikaudella 208 948,60
Lisäykset yritysjärjestelyihin liittyen 0,00 31 429,99
Tilikauden lopussa 240 378,59 31 429,99
 
Suunnitelman mukaiset poistot     
Tilikauden poistot 53 015,68 0,00
Tilikauden lopussa 53 015,68 0,00
 
Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 187 362,91 31 429,99  

Liikearvo       
 31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden alussa 3 374 211,53 0,00
Lisäykset yritysjärjestelyihin liittyen 0,00 3 374 211,53
Tilikauden lopussa 3 374 211,53 3 374 211,53

Suunnitelman mukaiset poistot     
Tilikauden poistot 337 421,16 0,00
Tilikauden lopussa 337 421,16 0,00

Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 3 036 790,37 3 374 211,53

Muut pitkävaikutteiset menot       
  31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden alussa 442 784,61 0,00
Lisäykset tilikaudella 1 579 434,00 338 691,02
Lisäykset yritysjärjestelyihin liittyen 2 579 584,93 104 093,59
Vähennykset -225 103,50 0,00
Tilikauden lopussa 4 376 700,04 442 784,61
 
Suunnitelman mukaiset poistot      
Kertyneet poistot tilikauden alussa 68 338,21 0,00
Tilikauden poistot 1 305 780,39 68 338,21
Tilikauden lopussa 1 374 118,60 68 338,21
 
Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 3 002 581,44 374 446,40

Aineelliset hyödykkeet
 
Koneet ja kalusto        
  31.12.2016 31.12.2015  
Tilikauden alussa 3 094 972,73 51 540,83
Lisäykset tilikaudella 760 460,41 31 795,88
Lisäykset yritysjärjestelyihin liittyen 0,00 3 011 636,02
Vähennykset tilikauden aikana 219 014,82 0,00
Vähennykset yritysjärjestelyihin liittyen -2 579 584,93 0,00
Tilikauden lopussa 1 056 833,39 3 094 972,73
  
Suunnitelman mukaiset poistot       
Kertyneet poistot tilikauden alussa 22 512,67 0,00
Tilikauden poistot 433 309,88 22 512,67
Tilikauden lopussa 455 822,55 22 512,67
     
Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 601 010,84 3 072 460,06

Muut aineelliset hyödykkeet
  31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden alussa 0,00 0,00
Lisäykset (investoinnit) tilikaudella 56 504,11 0,00
Tilikauden lopussa 56 504,11 0,00
  
Suunnitelman mukaiset poistot       
Tilikauden poistot 3 229,63 0,00
Tilikauden lopussa 3 229,63 0,00
     
Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 53 274,48 0,00

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT
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KONSERNITASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erien muutokset        

Sidottu oma pääoma 31.12.2016 31.12.2015
Osakepääoma tilikauden alussa 295 000,00 25 000,00
Yritysjärejstelyihin liittyvät osakepääoman korotukset 0,00 270 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa 295 000,00 295 000,00
    
Sidottu oma pääoma yhteensä 295 000,00 295 000,00
      
Vapaa oma pääoma     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 740 151,88 161 324,00
      Yritysjärjestelyihin liittyvät osakeannit 0,00 740 151,88
      Jakautuminen 30.9.2015 0,00 -161 324,00
      Osakeanti 5 760 000,00 0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 6 500 151,88 740 151,88

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 3 653 245,98 5 407 510,07
      Jakautuminen 30.9.2015 0,00 -4 492 292,95
      Osingonjako -1 200 000,00 -445 000,01
      Vähemmistöosuus -60 868,41 0,00
Edellisen tilikauden virheen oikaisu -10 960,68 0,00
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 2 381 416,89 470 217,11
      
Tilikauden voitto    2 184 242,42 3 183 028,87
    
Vapaa oma pääoma yhteensä 11 065 811,19 4 393 397,86
    
Oma pääoma yhteensä   11 360 811,19 4 688 397,86

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät   
      
  31.12.2016 31.12.2015
Palkkamenot 346 214,98 171 073,18
Lomapalkkamenot 2 126 642,95 1 545 645,61
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 93 383,03 201 300,35
Tuloverot 113 644,40 635 294,96
Muut 279 972,06 29 309,28
Yhteensä 2 959 857,42 2 582 623,38

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä

  31.12.2016 31.12.2015
Tililimiitti (nostamatta) 6 000 000,00 0,00
Rahoituslaitoslainat 1 550 000,00 6 273 959,56
Annetut kiinnitykset 11 600 000,00 8 600 000,00
     

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

Muut omasta puolesta annetut vakuudet       
 
  31.12.2016  31.12.2015
Pantatut pankkitalletukset 19 033,64  0,00
Yhteensä 19 033,64  0,00

  
Muiden puolesta annetut vakuudet        
      
   31.12.2016 31.12.2015
Vakuustalletus 59 167,89  12 156,00
Yhteensä 59 167,89  12 156,00

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät, eriteltyinä alkaneel-
la ja siitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin, samoin kuin näiden sopimusten olen-
naiset irtisanomis- ja lunastusehdot

  31.12.2016 31.12.2015
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 829 296,13 1 091 189,83
Myöhemmin maksettavat 1 315 508,08 759 163,21
Yhteensä 2 144 804,21 1 850 353,04
 
Jäännösvastuut 31.12.2016 31.12.2015
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 2 601,06 0,00
Myöhemmin maksettavat 2 519,01 0,00
Yhteensä 5 120,07 0,00

Yhtiön leasing-sopimukset ovat tavanomaisia autoleasing-sopimuksia sekä IT laitteiden vuokrasopimuksia. 

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen    

Vuokravastuut 31.12.2016 31.12.2015
Vuokravastuut v. 2017 erääntyvät 713 375,66 689 182,96
Vuokravastuut myöh. kuin v. 2017 erääntyvät 1 946 302,77 1 878 150,06
Vuokravastuut yhteensä 2 659 678,43 2 567 333,02  

Työntekijöiden hallussa olevien luottokorttien rahoitusyhtiövastuu on 50 811,51 euroa.     
Lisäksi yhtiö on pantannut tytäryhtiöiden osakkeita rahoitussopimuksen vakuudeksi yhteensä 10 448 448 kpl.   
    
Muut vastuut 31.12.2016 31.12.2015
Muut vastuut 168 691,00 0,00
Muut vastuut yhteensä 168 691,00 0,00

Vireillä olevat oikeudenkäynnit        

Yhtiö on toukokuussa 2016 haastettu vastaajaksi asiassa, jossa Account Line Oy:n osakkeenomistaja vaatii vahingonkor-
vausta eräiltä Vincit Services Oy:n entisiltä osakkeenomistajilta liittyen aikaisempiin yritysjärjestelyihin ja päätöksentekoon 
Account Line Oy:ssä. Vincit Group Oyj on vastannut kanteeseen määräajassa ja kiistänyt haasteen ja 6 miljoonan euron 
vahingonkorvausvaatimuksen omalta osaltaan täysin perusteettomana.       
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

LIITETIEDOT KONSERNIN HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ        

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä 

      
    2016 2015
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 290 212

Johdon palkat ja palkkiot        

 2016 2015
Toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja 
konsernin johtoryhmän 474 609,04 248 180,53
Yhteensä 474 609,04 248 180,53

Annetut rahalainat, vakuudet, vastuut ja vastuusitoumukset toimitusjohtajalle, hal-
lituksen jäsenille ja muiden vastaavien toimielinten jäsenille sekä niiden ehdot

Työntekijöille yhtiön osakkeiden hankintaan 

  31.12.2016 31.12.2015   
Rahalainojen yhteismäärä tk alussa 257 757,33 257 656,33 
Lisäykset  90 000,00 11 901,00 
Lyhennykset -42 826,56 -11 800,00
Rahalainojen yhteismäärä tk lopussa 304 930,77 257 757,33  

Toimitusjohtajalle yhtiön osakkeiden hankintaan
  311 680,00 311 680,00
      
Korkoehdot: 12 kuukauden euribor- / vastaava korko lisättynä 0,5 -1,0  prosentilla
Muut ehdot: Lyhennetään vuosittain saaduista osingoista / Bullet laina 5 vuotta    
      
Takaukset    
      Euroluotto   160 914,32
     

LASKENTAKAAVAT

Käyttökate (EBITDA) =
 

Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

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

  Taseen loppusumma - saadut ennakot

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

1 000 euroa                                                     2016 2015
Liikevaihto 1571) 16 814
Liiketoiminnan muut tuotot  115
Materiaalit ja palvelut -5 -3 204
Henkilöstökulut -316 -7 706
Poistot ja arvonalentumiset -206 -80
Liiketoiminnan muut kulut -349 -2 173
Liikevoitto -718 3 766
Rahoitustuotot/kulut netto -980 63
Voitto rahoituserien jälkeen -1 698 3 829
Tilinpäätössiirrot 2 000 
Tuloverot -62 -769
Vähemmistöosuus 0 0
Tilikauden voitto/tappio 240 3 059

1) Operatiivinen toiminta siirrettiin 1.1.2016 lähtien tytäryhtiöön Vincit Development Oy:öön.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016
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EMOYHTIÖN TASE

EMOYHTIÖN TASE

1 000 euroa                                     31.12.2016 31.12.2015
V A S T A A V A A   
Pysyvät vastaavat  
Aineettomat hyödykkeet  
      Kehittämismenot 0 0
      Aineettomat oikeudet 0 0
      Liikearvo 1 851 2 057
      Muut pitkävaikutteiset menot 0 249
  
Aineelliset hyödykkeet  
      Koneet ja kalusto 0 45
  
Sijoitukset 1 016 418
Pysyvät vastaavat yhteensä 2 867 2 769
  
Vaihtuvat vastaavat  
Vaihto-omaisuus  
Pitkäaikaiset saamiset  
      Lainasaamiset 617 569
      Lainasaamiset konserni 237 
Lyhytaikaiset saamiset  
      Myyntisaamiset 0 4 515
      Lainasaamiset konserni 4 035 3
      Lainasaamiset 1 13
      Laskennalliset verosaamiset 0 0
      Muut saamiset 47 113
      Siirtosaamiset   387
Saamiset yhteensä 4 937 5 600
  
Rahoitusomaisuusarvopaperit  
      Muut arvopaperit 0 0
  
Rahat ja pankkisaamiset 1 762 906
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 6 699 6 506
       
V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  9 567 9 275   
  
V A S T A T T A V A A   
Oma pääoma  
Osakepääoma 295 295
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 500 740
Edellisten tilikausien voitto / tappio 2 330 470
Katsauskauden voitto 240 3 059
Oma pääoma yhteensä 9 365 4 565
  
Vähemmistöosuus  
  
Vieras pääoma  
Pitkäaikainen vieras pääoma  
      Lainat rahoituslaitoksilta 0 0
      Velat konsernille 0 1 883
Lyhytaikainen vieras pääoma  
      Ostovelat 95 430
      Velat konsernille 6 343
      Muut velat 9 766
      Siirtovelat 92 1 289
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 202 2 828
Vieras pääoma yhteensä 202 4 711
   
V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  9 567 9 275

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
     

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostusperusteet: 
Aineettomien hyödykkeiden tasearvo on niiden alkuperäi-
nen hankintameno, josta on vähennetty jäljempänä seloste-
tut suunnitelman mukaiset poistot. 

Sijoitusten tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno. 

Vaihtuvien vastaavien arvostusperusteet
Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut saa-
miset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan 
todennäköiseen arvoonsa.
      
Jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Yhtiön pysyvien vastaavien hankintameno poistetaan ennal-
ta laaditun suunnitelman mukaisesti. 
 
Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika 
on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonai-
suudessaan hankintatilikauden kuluksi. 
 
Poistoperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. 
Poistosuunnitelma 
Aineettomat hyödykkeet 
      Muut pitkävaikutteiset menot 
            Liikearvo                                    tasapoisto   10 v. 

Ulkomaanrahan määräiset erät: 
Ulkomaiset saamiset on muutettu euroiksi käyttäen tilinpää-
töspäivän kurssia.
 
Johdannaissopimusten tekeminen ja tilinpäätös-
käsittely: 
Tilikauden päättyessä voimassa olleilla koronvaihtosopimuk-
silla on suojattu vaihtuvakorkoisen pankkilainan korkoriskiä. 
 Koronvaihtosopimukset on käsitelty kirjanpidossa suojaavi-
na ja ne erääntyvät 1.1.2018 alkavan tilikauden aikana.
 
Yrityskohtaisia tietoja: 
Yrityksen liiketoiminta on siirtynyt 1.1.2016 Vincit Develop-
ment Oy:lle.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT           

Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät 

  
   2016 2015
Korkotuotot 77 497,00 45 524,24
Korkokulut -31 023,31 -9 080,15
Yhteensä 46 473,69 36 444,09
      
  

Tilinpäätössiirtojen tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät  
 
   2016  2015
Saadut konserniavustukset     
      Vincit Development Oy 2 000 000,00 0,00
Yhteensä 2 000 000,00 0,00
 

TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 
     
Aineettomat hyödykkeet        

Liikearvo
  31.12.2016 31.12.2015
Tilikauden alussa 2 056 660,58 0,00
Lisäykset tilikaudella 0,00 2 056 660,58
Tilikauden lopussa 2 056 660,58 2 056 660,58
    
Suunnitelman mukaiset poistot   
Poistot 205 666,08 0,00
Tilikauden lopussa 205 666,08 0,00
     
Kirjanpitoarvo tilinpäätöksessä 1 850 994,50 2 056 660,58
     

Saamiset saman konsernin yrityksiltä   

Pitkäaikainen 31.12.2016 31.12.2015
Muut saamiset 237 169,15 0,00
Yhteensä 237 169,15 0,00
 
Lyhytaikainen 31.12.2016 31.12.2015
Myyntisaamiset 33 037,42 0,00
Muut saamiset 4 000 000,00 0,00
Siirtosaamiset 2 187,44 2 517,49
Yhteensä 4 035 224,86 2 517,49

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT        

Oman pääoman erien muutokset

Sidottu oma pääoma   
   31.12.2016  31.12.2015
Osakepääoma tilikauden alussa 295 000,00 25 000,00
Yritysjärjestelyihin liittyvät osakepääoman korotukset 0,00 270 000,00
Osakepääoma tilikauden lopussa 295 000,00 295 000,00

Sidottu oma pääoma yhteensä 295 000,00 295 000,00
 

Vapaa oma pääoma     
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 740 151,88 161 324,00
      Yritysjärjestelyihin liittyvät osakeannit 90 000,00 740 151,88
      Listautumisanti 5 670 000,00 0,00
      Jakautuminen 30.9.2015 0,00 -161 324,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 6 500 151,88 740 151,88
 
Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 3 529 626,76 5 407 510,07
      Jakautuminen 30.9.2015 0,00 -4 492 292,95
      Osingonjako -1 200 000,00 -445 000,01
Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 2 329 626,76 470 217,11
      
Tilikauden voitto    239 734,70 3 059 409,65
 
Vapaa oma pääoma yhteensä 9 069 513,34 4 269 778,64
 
Oma pääoma yhteensä   9 364 513,34 4 564 778,64

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät        
        
  31.12.2016 31.12.2015
Tuloennakot 0,00 17 977,00
Lomapalkat sosiaalikuluineen 28 906,74 879 581,20
Muut 63 326,49 391 575,45
Yhteensä 92 233,23 1 289 133,65
      
  
Velat saman konsernin yrityksille        
      
  31.12.2016 31.12.2015
Ostovelat 6 160,70 342 785,67
Yhteensä 6 160,70 342 785,67
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT        

Rahat ja pankkisaamiset ovat osa konsernitiliä.       

Velat joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä      
  
   31.12.2016 31.12.2015
Tililimiitti (nostamatta) 6 000 000,00 0,00
Annetut kiinnitykset 2 600 000,00 0,00

Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet    
    
  31.12.2016  31.12.2015
Takaukset 46 889,00  0,00
Yhteensä 46 889,00  0,00
 

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen     
   
Työntekijöiden hallussa olevien luottokorttien rahoitusyhtiövastuu on 551,20 euroa.     
Lisäksi yhtiö on pantannut tytäryhtiöidensä osakkeita rahoitussopimuksen vakuudeksi yhteensä 10 448 448 kpl.    
   
  31.12.2016 31.12.2015
Muut vastuut 62 191,00  0,00
Yhteensä 62 191,00  0,00

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellismäärät, eriteltyinä alkaneel-
la ja siitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin, samoin kuin näiden sopimusten olen-
naiset irtisanomis- ja lunastusehdot

  31.12.2016 31.12.2015
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 201 589,00 44 584,86
Myöhemmin maksettavat 658 458,00 25 035,00
Yhteensä 860 047,00 69 619,86

Jäännösarvovastuut 31.12.2016 31.12.2015
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 2 601,06 0,00
Myöhemmin erääntyvät 2 364,11 0,00
Yhteensä 4 965,17 0,00
      
Yhtiön leasing-sopimukset ovat IT-laitteiden vuokrausta koskevia sopimuksia.     
  

Vireillä olevat merkittävät oikeudenkäynnit 
     
Yhtiö on toukokuusa 2016 haastettu vastaajaksi asiassa, jossa Account Line Oy:n osakkeenomistaja vaatii vahingonkor-
vausta eräiltä Vincit Services Oy:n entisiltä osakkeenomistajilta liittyen aikaisempiin yritysjärjestelyihin ja päätöksentekoon 
Account Line Oy:ssä. Vincit Group Oyj on vastannut kanteeseen määräajassa ja kiistänyt haasteen ja 6 miljoonan euron 
vahingonkorvausvaatimuksen omalta osaltaan täysin perusteettomana.     
  

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA    
     
  2016 2015
Tilintarkastusyhteisö     
tilintarkastuspalkkiot 74 421,65 5 860,00
veroneuvonta 34 694,00 16 500,00
muut palkkiot 266 927,80 17 804,00

LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä
  
 2016 2015  
Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 2 135  
      
    
Annetut rahalainat, vakuudet, vastuut ja vastuusitoumukset toimitusjohtajalle, hal-
lituksen jäsenille ja muulle konsernin henkilökunnalle sekä niiden ehdot   
    
Työntekijöille yhtiön osakkeiden hankintaan        
 
  31.12.2016 31.12.2015  
Rahalainojen yhteismäärä tk alussa 257 757,3 257 656,33
Lisäykset  90 000,00 11 901,00 
Lyhennykset -42 826,56 -11 800,00
Rahalainojen yhteismäärä tk lopussa 304 930,77 257 757,33

Toimitusjohtajalle yhtiön osakkeiden hankintaan
   311 680,00 311 680,00  

Korkoehdot: 12 kuukauden euribor- / vastaava korko lisättynä 0,5 -1,0  prosentilla
Muut ehdot:  Lyhennetään vuosittain saaduista osingoista / Bullet laina 5 vuotta 

Takaukset
      Euroluotto      160 914,32   



VINCIT GROUP OYJ -  Toimintakertomus ja tilinpäätös 201628 VINCIT GROUP OYJ -  Toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 29

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LI ITETIEDOT

OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ        

Omistus yhden viidesosan tai sitä suuremman omistusosuuden kohteena olevasta yrityksestä 
       

Yhtiön nimi Kotipaikka  Omistusosuus prosentteina omasta pääomasta  
Vincit Development Oy Tampere  100 %
Vincit Services Oy Helsinki  100 % 
 

LASKELMA JAKOKELPOISESTA VAPAASTA OMASTA  PÄÄOMASTA        

 31.12.2016
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 500 151,88
Voittovarat edellisiltä tilikausilta 2 329 626,76
Tilikauden voitto 239 734,70
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä 9 069 513,34

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsingissä maaliskuun 10. päivänä, 2017

Petri Niemi Mikko Kuitunen
hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen

Jussi Haverinen Tomi Pienimäki
hallituksen jäsen toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsingissä, maaliskuun 10. päivänä 2017

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö
Erkka Talvinko, KHT
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KIRJANPITOAINEISTOA KOSKEVAT TIEDOT

 

KIRJANPITOAINEISTOA KOSKEVAT TIEDOT 

Tositelajit ja säilyttämistapa         
         
   nrot   säilyttämistapa 
        
01 Viitesuoritukset 40116 - 271216 DVD-levyllä 
00 Myyntilaskut 10008 - 10230 DVD-levyllä 
36 Pankkitositteet  Nordea 1 - 164 DVD-levyllä 
 Pankkitositteita täydentävät tositteet    paperitositteina mapissa 
26 Ostolaskut 1 - 325 DVD-levyllä 
86 Ostolaskut, paperi 19 - 59 paperitositteina mapissa 
96 Muistiotositteet 1 - 110 DVD-levyllä 
 Muistiotositteita täyd.tositteet     paperitositteina mapissa 
         
         
         
         
Viitesuoritusten tositenumero muodostuu päivämäärästä,        
esim 2.1.2016  merkitään 2016 ja viimeinen päivä 31.12.2016 merkitään 311216.      
  

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA

LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA         
         
Paperille tulostettuna säilytettävät kirjanpitokirjat       
  
  Sidotut tilikirjat       
  Tilinpäätös 1.1.2016 - 31.12.2016       
         
  Tilinpäätös sisältää tilinpäätöksen, luettelot kirjanpitokirjoista ja tositelajeista,      
  sekä selvityksen kirjanpitoaineiston säilyttämistavoista.       
         
  Lisäksi tilinpäätöksen asiakirjoihin sidotaan:       
   Toimintakertomus      
   Luettelo konsernitilinpäätöksen liitetietotositteista      
    Luettelo liitetietotositteista      
   Konsernitilinpäätösmuistiot      
   Yhdistelylaskelmat      
   Tuloslaskelma- ja tase-erittelyt      
   Tilikauden aikana käytetty tililuettelo      
         
Koneellisella tietovälineellä säilytettävät kirjanpitokirjat        
 
         
 Tikon -taloushallintosovelluksen raportit        
  Kirjanpidon raportit       
   Tuloslaskelma tileittäin      
   Tase tileittäin      
   Päiväkirja       
   Pääkirja       
   Alv-seuranta      
   Alv-tarkistusraportti      
   Liitetietotositteet      
  Myyntireskontran raportit       
   Laskuluettelo      
   Suoritusluettelo      
   Reskontralista      
  Ostoreskontran raportit       
   Laskuluettelo      
   Suoritusluettelo      
   Reskontralista      
         
 InvoiceReady -ostolaskujen kierrätyksen pysyväisarkisto       
 
 Tikon -palkanlaskennan raportit        
         
Kirjanpitokirjojen säilyttämistapa         
         
  Kirjanpitokirjat säilytetään edellä esitetyn jaon mukaisesti tallennettuna pysyvästi koneelliselle tietovälineelle.  
     
  Koneellisena tietovälineenä käytetään kahta kertatallenteista DVD-levyä. Tallennuksessa käytetyt tiedostomuodot  
  ovat xml, html ja pdf.       
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 
Vincit Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus
Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Vincit Group Oyj:n (y-tunnus 2113034-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisäl-
tää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä konsernin rahoituslaskelman. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja 
taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää 
lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset 
velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voi-
massa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja 
toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpää-
töksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaan-
sa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu 
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni 
aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen var-
muus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden kat-
sotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita 
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatil-
lisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 
•	 tunnistamme	ja	arvioimme	väärinkäytöksestä	tai	virheestä	johtuvat	tilinpäätöksen	olennaisen	virheellisyyden	riskit,	suun-

nittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitse-
matta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheel-
listen tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

•	 muodostamme	käsityksen	tilintarkastuksen	kannalta	relevantista	sisäisestä	valvonnasta	pystyäksemme	suunnittelemaan	
olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme anta-
maan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

•	 arvioimme	sovellettujen	 tilinpäätöksen	 laatimisperiaatteiden	asianmukaisuutta	 sekä	 johdon	 tekemien	kirjanpidollisten	
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

•	 teemme	johtopäätöksen	siitä,	onko	hallituksen	ja	toimitusjohtajan	ollut	asianmukaista	laatia	tilinpäätös	perustuen	oletuk-
seen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiin-
tyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä 
emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, 
meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esi-
tettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtu-
mat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

•	 arvioimme	tilinpäätöksen,	kaikki	tilinpäätöksessä	esitettävät	tiedot	mukaan	lukien,	yleistä	esittämistapaa,	rakennetta	ja	
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän 
kuvan. 

•	 hankimme	tarpeellisen	määrän	tarkoitukseen	soveltuvaa	tilintarkastusevidenssiä	konserniin	kuuluvia	yhteisöjä	tai	liike-
toimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vas-
taamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta 
yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tamme tilintarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikerto-
mukseen sisältyvän muun informaation kuin tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Olemme saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastus-
kertomuksen antamispäivää. Vincit Group Oyj ei laadi vuosikertomusta.

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäm-
me arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastuksessa hankkimamme tietämyksen 
kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on lisäk-
si arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus 
on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme toimintakertomukseen sisältyvään informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kysei-
sessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa. 

Helsingissä 10.3.2017

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Erkka Talvinko
KHT
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