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Incap-konsernin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2022 
(tilintarkastamaton): Vahvan kasvun vuosi 
Loka–joulukuun 2022 kohokohdat 

● Vuoden 2022 neljännen neljänneksen liikevaihto oli 78,7 milj. euroa (10–12/2021: 51,4 milj. euroa). 
Kasvu oli 52,9 %.  

● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,6 % ja oli 12,9 milj. euroa (8,6 milj. euroa) eli 16,4 % liikevaihdosta  
(16,8 %). 

● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,1 milj. eu-
roa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,1 milj. euroa).  

● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 50,5 % ja oli 12,7 milj. euroa (8,4 milj. euroa) eli 16,1 % liikevaihdosta  
(16,3 %). 

● Katsauskauden tulos oli 8,7 milj. euroa (6,9 milj. euroa). 

Tammi–joulukuun 2022 kohokohdat 

● Liikevaihto kasvoi 55,3 % ja oli 263,8 milj. euroa (1–12/2021: 169,8 milj. euroa). 
● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,2 % ja oli 40,0 milj. euroa (26,8 milj. euroa) eli 15,1 % liikevaih-

dosta (15,8 %).  
● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (0,5 milj. eu-

roa) ja kertaluonteiset kulut 0,6 milj. euroa (0,3 milj. euroa).  
● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,9 % ja oli 38,9 milj. euroa (26,0 milj. euroa) eli 14,8 % liikevaihdosta  

(15,3 %). 
● Katsauskauden tulos oli 27,6 milj. euroa (21,1 milj. euroa). 
● Osakekohtainen tulos oli 0,94 euroa (0,72 euroa).  
● Incapin kasvustrategian mukaisesti Incap Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 

tilikaudelta 2022 ei makseta osinkoa.   

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Tämä tilinpäätöstiedote on 
tilintarkastamaton. 
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Avainluvut 
Milj. euroa 10–12/22 10–12/21 Muutos 1–12/22 1–12/21 Muutos 
Liikevaihto 78,7 51,4 52,9 % 263,8 169,8 55,3 % 
Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 33,8 % 0,6 0,3 75,2 % 
Liikevoitto (EBIT) 12,7 8,4 50,5 % 38,9 26,0 49,9 % 
EBIT, % liikevaihdosta 16,1 % 16,3 %  14,8 % 15,3 %  
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 12,9 8,6 49,6 % 40,0 26,8 49,2 % 
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 16,4 % 16,8 %  15,1 % 15,8 %  
Katsauskauden tulos 8,7 6,9 24,8 % 27,6 21,1 31,0 % 

*Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankinta-
menojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta. 

 

Vuoden 2023 näkymät 
Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) 
ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2023 ovat suu-
rempia kuin vuonna 2022.   

Arviot perustuvat oletukseen, ettei odottamattomia 
Incapin liiketoimintaympäristöön vaikuttavia 

muutoksia tapahdu esimerkiksi komponenttien saa-
tavuudessa.  
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Toimitusjohtajan katsaus 
Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyö-
kumppaneitamme ja osakkeenomistajiamme luotta-
muksesta Incapia kohtaan. Incap saavutti vuonna 
2022 kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja 
kannattavuuden. Ottaen huomioon, että materiaalin 
saatavuus pysyi haastavana koko vuoden, Incapin 
tiimi onnistui erittäin hyvin, ja haluan kiittää upeita 
työntekijöitämme kovasta työstä. 

Vuosi 2022 päättyi jälleen vahvaan vuosineljännek-
seen, jonka liikevaihto oli 78,7 miljoonaa euroa, ja 
koko vuoden 2022 liikevaihtomme oli 263,8 miljoo-
naa euroa, mikä oli 55 % enemmän kuin vuonna 
2021. Kannattavuutemme säilyi hyvällä tasolla, ja 
koko vuoden liikevoitto oli 14,8 prosenttia liikevaih-
dosta.  

Vahvaa kasvuamme vauhditti nykyisten ja uusien asi-
akkaidemme elektroniikan kysyntä ja ennätyskorkea 
tilauskanta, ja sitä tukivat aiemmat investointimme 
tehtaidemme kapasiteettiin. Kasvua oli erityisesti te-
ollisuuselektroniikassa, vihreässä energiassa ja vihre-
ässä liikkuvuudessa. Suhteellinen kannattavuus säilyi 
hyvällä tasolla tehokkaan ja kustannustehokkaan toi-
mintamallimme sekä hyvän tuotevalikoimamme ansi-
osta. 

Yritysten toimintatapojen merkitys on kasvanut, ja 
toivoisimme, että yhä useampi yritys pyrkisi kestä-
vään toimintaan. Siksi kasvavat ESG-raportointivaati-
mukset ovat mielestämme positiivista kehitystä, ja 
omalta osaltamme olemme sitoutuneet jatkamaan 
toimintamme kehittämistä kestävällä tavalla. Vuonna 
2022 kehitimme yritysvastuutamme ja siitä rapor-
tointia entisestään. Tavoitteenamme on aloittaa liike-
toimintamme CO2-päästöjen raportointi.  

Marraskuussa järjestimme ensimmäisen pääoma-
markkinapäivämme. Oli upeaa tavata kasvokkain niin 
monia nykyisiä ja potentiaalisia tulevia osakkeen-
omistajia, ja jatkamme sijoittajasuhteidemme kehit-
tämistä avoimen ja monipuolisen viestinnän avulla. 

Kolmas Intian tehtaamme on parhaillaan valmistu-
massa, ja tuotannon ylösajo alkaa suunnitelmien mu-
kaisesti vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lo-
pulla. 

Markkinoilla on edelleen hieman epävarmuutta vuo-
teen 2023 tultaessa. Paremman komponenttien saa-
tavuuden ja lyhyempien läpimenoaikojen myötä ar-
vioimme näkyvyyden todennäköisesti palautuvan 
normaalille tasolle, koska asiakkaiden ei tarvitse 
tehdä tilauksia niin paljon etukäteen. Komponenttien 
ollessa saatavilla kaikille arvioimme, että kilpailu asi-
akkaidemme markkinoilla kiristyy. 

Pitkän aikavälin näkymät elektroniikan sopimusval-
mistuksessa pysyvät hyvinä. Arvioimme orgaanisen 
kasvumme jatkuvan vuonna 2023 mutta hitaammin, 
mikä parantaa kassavirtaamme ja mahdollistaa varas-
totasojemme alentamisen. 

Taloudellinen asemamme on vakaa. Aiomme edel-
leen aktiivisesti investoida toimintaamme ja kehittää 
sitä. Kasvustrategiamme mukaisesti keskitymme en-
tistäkin enemmän yritysostoihin.  

Arvioimme, että liikevaihtomme, liikevoittomme ja 
oikaistu liikevoittomme vuonna 2023 ovat suurempia 
kuin vuonna 2022.  Olemme vakuuttuneita siitä, että 
hajautettu toimintamallimme ja sitoutunut tiimimme 
auttavat pitämään hyvän kannattavuustason myös 
tulevaisuudessa. 

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja 
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Toimintaympäristö 
Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä ja markki-
noiden aktiivisuus pysyivät hyvinä huolimatta Venä-
jän Ukrainaa vastaan käymästä sodasta ja Kiinan sul-
kutoimista, jotka vaikuttivat edelleen maailmanlaajui-
seen liiketoimintaympäristöön. Yleisen inflaation ja 
valmistuskustannusten nousu sekä rajoitukset kom-
ponenttien saatavuudessa jatkuivat. Incap tekee tii-
vistä yhteistyötä toimittajiensa ja asiakkaidensa 
kanssa pystyäkseen pitämään riittävän varastotason 
riskien minimoimiseksi.  

Elektroniikan sopimusvalmistuksen asiakkaat ovat 
edelleen erittäin hintatietoisia ja edellyttävät valmis-
tuskumppaneiltaan jatkuvaa tehostamista ja kilpailu-
kyvyn ylläpitoa. Incap näkee, että kyky sopeutua 
muutoksiin nopeasti on keskeisin tekijä elektroniikka-
teollisuudessa menestymisessä nyt ja tulevaisuu-
dessa. Sopeutumiskykyä tarvitaan niin uusien tuot-
teiden ja tuotantomenetelmien kuin uusien 

ideoidenkin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Yhtiö 
arvioi markkinoiden kehittyvän pitkällä̈ aikavälillä 
myönteisesti, sillä elektroniikkaa käytetään yhä 
enemmän uudenlaisissa käyttökohteissa kuten ke-
vyen liikenteen kulkuvälineissä ja muissa arkipäivän 
laitteissa.  

Pitkällä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistuksen 
kasvu perustuu megatrendien kuten digitalisaation 
aiheuttamaan elektroniikan käytön lisääntymiseen. 
Kysynnän kasvua edistävät kestävien energiaratkaisu-
jen ja lääketieteellisten laitteiden kasvava tarve, syn-
tymässä olevat 5G- ja IoT-ekosysteemit sekä sähkö-
ajoneuvojen yleistyminen. Myös väestön kasvu ja 
ikääntyminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia esi-
merkiksi terveydenhuoltoteknologian alueella. 
Elektroniikan sopimusvalmistus on erittäin fragmen-
toitunut teollisuuden ala, jolla on konsolidointipoten-
tiaalia.

 

Taloudellinen tulos

Loka–joulukuu 2022 
Loka–joulukuussa 2022 liikevaihto kasvoi vertailukau-
desta 52,9 % ja oli 78,7 milj. euroa (51,4 milj. euroa). 
Liikevaihto kasvoi vahvan elektroniikan kysynnän ja 
kaikkien aikojen korkeimman tilauskannan tukemana. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) kasvoi 
vertailukaudesta 50,5 % ja oli 12,7 milj. euroa (8,4 
milj. euroa). Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 12,9 milj. 
euroa (8,6 milj. euroa). Kasvua edellisvuodesta oli 

49,6 %. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 16,4 % (16,8 
%). Kauden tulos kasvoi 24,8 % vertailukaudesta 8,7 
milj. euroon (6,9 milj. euroa). Tulokseen vaikuttivat 
emoyhtiön verot yhteensä -0,4 milj. euroa (0,1 milj. 
euroa) ja realisoitumattomat valuuttakurssitappiot  
-0,4 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Incap kirjasi loka–
joulukuussa 2022 luottotappiovarauksia 0,6 milj. eu-
roa, ja varaston arvonalentumisvarauksia purettiin 
0,8 milj. euroa.

Tammi–joulukuu 2022 
Tammi–joulukuussa 2022 liikevaihto kasvoi vertailu-
kaudesta 55,3 % ja oli 263,8 milj. euroa (169,8 milj. 
euroa). Liikevaihto kasvoi vahvan elektroniikan kysyn-
nän ja kaikkien aikojen korkeimman tilauskannan tu-
kemana. 

Tammi–joulukuun liikevoitto (EBIT) kasvoi 49,9 % ver-
tailukaudesta ja oli 38,9 milj. euroa (26,0 milj. euroa). 
Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 40,0 milj. euroa (26,8 
milj. euroa). Kasvua edellisvuodesta oli 49,2 %. Oi-
kaistu liikevoittomarginaali oli 15,1 % (15,8 %). Incap 
kirjasi tammi–joulukuussa 2022 luottotappiovarauk-
sia 0,9 milj. euroa ja varaston arvonalentumisvarauk-
sia 0,3 milj. euroa. 

Vuonna 2022 henkilöstökulut olivat 16,4 milj. euroa 
(14,5 milj. euroa), liiketoiminnan muut kulut 15,9 
milj. euroa (9,4 milj. euroa), josta vuokratyöntekijöi-
den kulut 5,4 milj. euroa (2,9 milj. euroa) ja poistot 
3,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa). 

Kauden tulos kasvoi 31,0 % vertailukaudesta 27,6 
milj. euroon (21,1 milj. euroa).  Tulokseen vaikuttivat 
emoyhtiön verot -1,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa) 
sekä realisoitumattomat valuuttakurssitappiot -1,4 
milj. euroa (-0,4 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 
0,94 euroa (0,72 euroa).
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Tase, rahoitus ja rahavirta 
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 168,3 
milj. euroa (129,5 milj. euroa). Konsernin oma 
pääoma oli katsauskauden päättyessä 87,4 milj. eu-
roa (62,9 milj. euroa).  

Vieras pääoma kasvoi vertailukaudesta 80,9 milj. eu-
roon (66,6 milj. euroa), josta 21,4 milj. euroa (11,3 
milj. euroa) oli korollista vierasta pääomaa. Vieraan 
pääoman kasvu edellisvuodesta johtui materiaalihan-
kintoihin liittyvistä ostoveloista ja rahoituslaitoslaino-
jen nostoista. Korollinen nettovelka oli 13,9 miljoo-
naa euroa (2,0 milj. euroa).  

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 10,9 
milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja korottomat velat 2,2 
milj. euroa (2,5 milj. euroa). Lyhytaikaiset korolliset 
velat olivat 10,5 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Korolli-
sista veloista 4,8 milj. euroa (4,6 milj. euroa) kohdis-
tuu Intian tytäryhtiöön. Muita korollisia velkoja ovat 
9,2 milj. euroa (2,9 milj. euroa) suomalaisen pankin 
myöntämät pankkilainat ja limiitit.  

Konsernin lainojen keskeisiä kovenantteja ovat oma-
varaisuusaste sekä konsernin korollinen velka suh-
teessa käyttökatteeseen (EBITDA), ja niiden toteutu-
mista seurataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkas-
teluhetkellä 31.12.2022 korollisten velkojen ja käyttö-
katteen suhteen tavoitetaso oli alle 3,0 ja omavarai-
suusasteen yli 30 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttieh-
dot, sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnus-
luku korolliset velat/käyttökate oli 0,5 ja omavarai-
suusaste 53,6 %.  

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yhtiö 
on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia kovenant-
tiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.  

Vuoden 2022 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne oli 
vahva. Omavaraisuusaste nousi 53,6 %:iin (51,9 %), ja 
nettovelkaantumisaste oli 15,9 % (3,2 %). 

31.12.2022 ei kirjattu laskennallisia verosaamisia, 
jotka liittyvät emoyhtiön vahvistettuihin tappioihin 
(0,4 milj. euroa 31.12.2021).0,2 milj. euroa (0,3 milj. 
euroa) liittyy Intian tytäryhtiöön. 

Konsernin kassatilanne tilikaudella oli hyvä tehdasin-
vestoinneista ja käyttöpääoman kasvusta huolimatta. 
31.12.2022 konsernin rahavarat olivat 7,6 milj. euroa 
(9,2 milj. euroa), minkä lisäksi konsernilla oli nosta-
matonta luottolimiittiä arvoltaan 4,9 milj. euroa (9,4 
milj. euroa).  

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 0,7 
(0,8), ja current ratio oli 2,0 (1,7).  

Varaston arvo vuoden 2022 lopussa oli 91,8 milj. eu-
roa (59,5 milj. euroa). Varaston arvon kasvuun vai-
kutti pääosin liiketoiminnan kasvu. Varaston arvoihin 
vaikuttaa myös haasteet globaaleissa logistiikkaket-
juissa, kohonneet hinnat sekä saatavuusongelmat. 

Liiketoiminnan rahavirta oli -0,8 milj. euroa (9,7 milj. 
euroa). Rahavirtaan vaikuttivat käyttöpääoman muu-
tokset. 

 

Investoinnit 
Vuonna 2022 Incapin tehdasinvestointien rahavirta 
oli yhteensä 5,5 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa), ja 
ne liittyivät pääasiassa Intian kolmannen tehtaan ra-
kentamiseen.  

Incap ilmoitti toukokuussa 2021 päättäneensä inves-
toida kolmanteen tehtaaseen Tumkurissa, Intian Kar-
natakan osavaltiossa. Rakentaminen alkoi vuoden 
2021 kolmannella neljänneksellä, ja yhtiö arvioi tuo-
tannon ylösajon alkavan vuoden 2023 ensimmäisen 
neljänneksen lopulla.
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Tutkimus ja kehitys
Yhtiö kehittää tuotteita ja palveluita osana normaalia 
liiketoimintaa, ja tuotekehityksen kulut sisältyvät lii-
ketoimintakuluihin. 

 

Henkilöstö 
Vuoden 2022 lopussa Incap-konsernin henkilöstö-
määrä oli 2 817, joista vuokratyöntekijöitä oli 1 816  
(2 523, joista vuokratyöntekijöitä 1 523). Henkilös-
töstä 80,2 % (78,7 %) työskenteli Intiassa, 4,5 %  
(4,3 %) Virossa, 6,2 % (7,3 %) Isossa-Britanniassa,  
9,1 % (9,6 %) Slovakiassa ja 0,1 % (0,1 %) Suomessa.  

Vuoden lopussa Incapin henkilöstöstä 607 oli naisia 
(554) ja miehiä 2 210 (1 969). Henkilöstön keski-ikä 

oli 31 vuotta (30). Keskimääräinen henkilöstömäärä 
vuoden aikana oli 2 619 (2 165). Vakinaisessa työsuh-
teessa oli 741 (709) ja määräaikaisessa 2 076 (1 814) 
henkilöä. 

 

 

Johto ja organisaatio 
Incap Electronics Slovakia s.r.o. -yhtiön toimitusjoh-
taja Miroslav Michalik nimitettiin Slovakian toiminto-
jen johtajaksi ja Incap-konsernin johtoryhmän jäse-
neksi 1.4.2022 alkaen.  

Incapin Viron toimintojen johtaja ja Incap Estonian 
toimitusjohtaja Greg Grace erosi yhtiön palveluksesta 
14.11.2022.  

Vuoden 2022 lopussa Incapin johtoryhmän jäsenet 
olivat toimitusjohtaja Otto Pukk; Intian toimintojen ja 
APAC-alueen myynnin johtaja Murthy Munipalli; 
Ison-Britannian toimintojen johtaja Jamie Maughan; 
Slovakian toimintojen johtaja Miroslav Michalik sekä 
talousjohtaja Antti Pynnönen.  

Tilikauden päättymisen jälkeen Incap Estonian väliai-
kainen toimitusjohtaja Margus Jakobson nimitettiin 
Incap-konsernin johtoryhmän jäseneksi sekä Incapin 
Viron toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja Incap Es-
tonian toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen. 

Konsernilla on tuotantolaitokset Virossa, Intiassa, Slo-
vakiassa ja Isossa-Britanniassa sekä ostotoimintoja 
Hong Kongissa. Taloushallinto, hankinta, myynti, IT ja 
viestintä koordinoidaan keskitetysti yhtiön pääkont-
torissa Suomessa.  

 

 

Yritysvastuu 
Incapin yritysvastuun osa-alueet ovat taloudellinen, 
sosiaalinen sekä ympäristö- ja sidosryhmävastuu. Yri-
tysvastuu merkitsee Incapille sitä, että yhtiö ylittää 
toiminnassaan lain vaatimukset ja huomioi sidosryh-
miensä tarpeet ja odotukset. 

Incap toimii vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Yh-
tiö noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä ihmis-oi-
keussopimuksia sekä kansainvälisiä työntekijöiden ja 
lasten oikeuksiin liittyviä sopimuksia.  

Yhtiön henkilöstöpolitiikka perustuu sukupuolten, 
kansallisuuksien ja etnisten ryhmien väliseen tasa-ar-
voon. 

Incapin tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat yhtiön asi-
akkaat, henkilöstö, alihankkijat ja omistajat. Lisäksi 
yhtiö toimii vastuullisesti tuotantolaitosten 
lähiympäristön asukkaita ja toimijoita kohtaan. 
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Yritysvastuuohjelmansa perustaksi yhtiö on päivittä-
nyt kaikkia työntekijöitään ja toimittajiaan koskevan 
menettelyohjeen (Code of Conduct). Yritysvastuun 
toteutumista tukevat osaltaan yhtiön käytössä olevat 
laatu- ja ympäristöjärjestelmät.  

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksen 2022 yhteydessä 
erillisen vastuullisuusraportin. 

Sertifioidut johtamisjärjestelmät 
Incap-konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä on 
käytössä ympäristö- ja laatujärjestelmä. Kaikkien lii-
ketoimintayksiköiden ympäristöjärjestelmät vastaa-
vat ISO 14001:2015 -standardia, laatujärjestelmät 
ovat ISO 9001:2015 -standardin mukaisia ja 

työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät 45001:2018 
-standardin mukaisia.  

Lisäksi kaikilla tehtailla on lääketieteellisten laitteiden 
valmistukseen tarvittava ISO 13485/2016 -sertifi-
kaatti.  

Varsinainen yhtiökokous 2022 
Incap Oyj:n 29.4.2022 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jä-
senille ja toimitusjohtajalle.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti, että yhtiön osakkeen likviditeetin paranta-
miseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta yh-
tiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suh-
teessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 
uutta osaketta (ns. osakesplit). Uusia osakkeita an-
nettiin 23 397 308 kappaletta osakkeenomistajille, 
jotka olivat osakeannin täsmäytyspäivänä 3.5.2022 
merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakas-
luetteloon. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti hallituksen päättämään harkintansa mukaan 
osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä 
voittovaroista perustuen tilikaudelta 1.1.2021-
31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpäätökseen. Tä-
män valtuutuksen perusteella jaettavan osingon ko-
konaismäärä jakautuu yhden vanhan ja neljän uuden 
osakkeen kesken siten, että jaettavan osingon koko-
naismäärä on yhteensä enintään 0,16 euroa osak-
keelta. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsi-
naisen yhtiökokouksen alkuun asti. Mikäli hallitus 
päättää käyttää valtuutusta, yhtiö julkistaa erillisen 
päätöksen jaettavan osingon määrästä ja osingon-
maksun täsmäytys- sekä maksupäivästä. Valtuutuk-
sen perusteella jaettavat osingot maksetaan osak-
keenomistajille, jotka ovat kyseisen osingonmaksun 
täsmäytyspäivänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien 
osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai 
maksutta. Yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen 
ehdotuksen maksuttomasta osakeannista osakkeita 
voidaan antaa yhteensä enintään 2 924 660 kappa-
letta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekis-
teröity. 

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeen-omis-
tajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat 
yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeu-
desta poiketen yhdellä tai useammalla suunnatulla 
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen ke-
hittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liike-
toiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden to-
teuttaminen, investointien ja liiketoiminnan rahoitta-
minen taikka osakkeiden käyttäminen osana yhtiön 
kannustusjärjestelmien toteuttamista hallituksen 
päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. 

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa 
antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan 
joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uusia osak-
keita. Uusien osakkeiden merkintähinta voidaan mer-
kitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin 
hallitus päättää. Hallitus päättää myös muista osake-
anteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä 
ehdoista. 

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiöko-
kouksen päätöksestä lukien. 



 

 
10 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ovat kokonai-
suudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoit-
teessa https://incapcorp.com/yhtiokokous.  

 

Hallitus ja tilintarkastaja 
29.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hal-
lituksen jäsenmääräksi neljä (4). Yhtiökokous päätti, 
että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset jäsenet 
Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Ville Vuori ja 
Kaisa Kokkonen. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen 
pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi 
puheenjohtajakseen Ville Vuoren. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkas-
tusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on il-
moittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toi-
mii KHT Maria Grönroos. 

 

 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 
Incap Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 
hallinnointikoodia. Yhtiö julkaisee erillisen arvopape-
rimarkkinalain mukaisen selvityksen hallinto- ja oh-
jausjärjestelmästään hallituksen toimintakertomuk-
sen ja vuosikertomuksen julkaisemisen yhteydessä 

viikolla 13/2023. Raportti on tuolloin saatavilla myös 
yhtiön internet-sivulla. 

Listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvo-pa-
perimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoit-
teessa www.cgfinland.fi. 

Osake ja osakkeenomistajat 
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji. 

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2022 
päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. 
osakesplit) annetut osakkeet merkittiin kaupparekis-
teriin 3.5.2022. Maksuttomassa osakeannissa annet-
tiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa 
siten, että kutakin osaketta kohti annettiin neljä 
uutta osaketta.  

Incapin hallitus päätti 26.5.2020 ja 26.4.2022 maksut-
tomista suunnatuista osakeanneista toimitusjohta-
jalle perustuen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 
20.4.2020 ja 27.4.2021 hallitukselle antamiin osake-
antivaltuutuksiin. Yhtiön osakkeiden lukumäärä kas-
voi 29 284 835 osakkeeseen edellä mainittujen osak-
keiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin 
23.5.2022. 

Incap Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2022 oli 
29 284 835 osaketta (31.12.2021: 5 849 327 osa-
ketta). 

Vuonna 2022 osakkeen kurssi vaihteli 10,68 ja 17,62 
euron välillä (3,44 ja 16,12 euroa). Päätöskurssi 
30.12.2022 oli 17,10 euroa (30.12.2021: 15,7 euroa). 
Yhtiön markkina-arvo 31.12.2022 oli 500,8 miljoonaa 
euroa (459,2 milj. euroa).  

Vuoden 2022 lopussa yhtiössä oli 4 705 osakasta  
(4 605). Osakkeista 32,3 % (20,4 %) oli hallintarekiste-
röityjä ja 7,7 % (8,2 %) ulkomaisessa omistuksessa. 
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 

Vuoden 2022 lopussa Incap Oyj:n hallituksen jäsenet 
ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat 
yhteensä 317 890 osaketta eli 1,1 % osakekannasta 
(278 190 eli 1,0 %). 
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Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2022 
 

Osakkeita % osakkeista 
Oy Etra Invest Ab 5 686 665 19,42 
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 2 458 070 8,39 
Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 533 160 5,24 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 391 540 4,75 
Etola Erkki Olavi 500 000 1,71 
Etola Group Oy 450 000 1,54 
Kakkonen Kari Heikki Ilmari 390 525 1,33 
Oy Pontia Invest Ab 386 465 1,32 
K22 Finance Oy 237 271 0,81 
OP Fin Small Cap 232 255 0,79 
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 13 265 951 45,30 

Hallintarekisteröity omistus ei näy listassa. 

Liputusilmoitukset 
Vuoden 2022 aikana Incap Oyj vastaanotti seuraavat 
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän 10 mu-
kaiset ilmoitukset omistusosuuden muutoksesta.  

10.11.2022 yhtiö vastaanotti ilmoituksen, jonka mu-
kaan Avanza Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön 
omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 9.11.2022 teh-
tyjen osakekauppojen seurauksena alittanut 5 pro-
sentin liputusrajan. 

28.10.2022 yhtiö vastaanotti ilmoituksen, jonka mu-
kaan Avanza Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön 
omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 27.10.2022 
tehtyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 5 
prosentin liputusrajan. 

14.10.2022 yhtiö vastaanotti ilmoituksen, jonka mu-
kaan Avanza Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön 

omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 13.10.2022 
tehtyjen osakekauppojen seurauksena alittanut 5 
prosentin liputusrajan. 

14.1.2022 yhtiö vastaanotti ilmoituksen, jonka mu-
kaan Avanza Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön 
omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 13.1.2022 teh-
tyjen osakekauppojen seurauksena ylittänyt 5 pro-
sentin liputusrajan. 

14.1.2022 yhtiö vastaanotti ilmoituksen, jonka mu-
kaan Kyösti Kakkosen määräysvaltayhtiöiden yhteen-
laskettu omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 
13.1.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena alit-
tanut 10 prosentin liputusrajan.  

 

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 
Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä  

Incap Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2020 osake-
pohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän pe-
rustamisesta yhtiön toimitusjohtaja Otto Pukkille ja 
huhtikuussa 2022 siihen tehdystä muutoksesta. Toi-
mitusjohtaja voi ansaita 31.12.2021 päättyneeltä an-
saintajaksolta yhtiön liikevoiton kehittymiseen perus-
tuvan suoriteperusteisen palkkion, yhteensä 38 200 
yhtiön uutta osaketta maksuttomissa osakeanneissa, 
edellyttäen, että toimitusjohtaja on palkkion mak-
suhetkellä edelleen toimisuhteessa yhtiöön. 

Otto Pukk merkitsi hänelle tarjotut yhteensä 38 200 
yhtiön uutta osaketta. Incapin hallitus päätti 
23.5.2022 hyväksyä tehdyt osakemerkinnät toimitus-
johtajan kannustinjärjestelmän ehtojen toteuduttua. 
Osakeanneissa merkittyjä yhtiön uusia osakkeita ei 
saa myydä, muutoin luovuttaa tai pantata yhden vuo-
den aikana siitä alkaen, kun osakeanneissa hyväksy-
tysti merkityt yhtiön uudet osakkeet on merkitty 
kaupparekisteriin. 
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Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjes-
telmä 

Incap Oyj:n hallitus päätti 27.4.2022 perustaa uuden 
konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannus-
tinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdis-
tää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet 
yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä si-
touttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpai-
lukykyinen osakkeiden hankkimiseen, ansaintaan ja 
kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. 

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rul-
laavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa 
uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin 
päättäessä. 

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus an-
saita Incapin osakkeita suorituksen perusteella. Halli-
tus päättää ansaintakriteeristä ja ansaintakriteerille 
asetettavista tavoitteista kunkin ansaintajakson 

alussa. Järjestelmästä ansaittava mahdollinen palkkio 
maksetaan kunkin ansaintajakson lopussa. 

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osit-
tain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palk-
kiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisääteiset 
maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos 
osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen 
palkkion maksamista. 

Ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteeri on kon-
sernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Kannustinjär-
jestelmän kohderyhmään kuuluvat ansaintajaksolla 
2022–2024 yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jä-
senet. 

Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot 
vastaavat yhteensä enintään 30 191 Incap Oyj:n osak-
keen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuu-
den. 

  

Riskienhallinta 
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallinta-
politiikassa riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön 
liittyviin riskeihin, toiminnallisiin riskeihin sekä va-
hinko- ja rahoitusriskeihin. Yhtiön riskienhallinta koh-
distuu ensisijaisesti riskeihin, jotka uhkaavat liiketoi-
minnan tavoitteita ja jatkuvuutta. 

Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yhtiö 
on valmis ottamaan hallittuja riskejä konsernin ris-
kienhallintakyvyn rajoissa. Yhtiö tarkistaa säännölli-
sesti vakuutuksensa osana riskien hallintaa. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  
Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä riskejä 
ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen 
hintakilpailu ja uusasiakashankinnan onnistuminen. 
Muita yleisiä toimintaympäristöön vaikuttavia riskejä 
ovat koronaviruspandemiaan liittyvät riskit, 

geopoliittinen tilanne, raaka-aineiden sekä kompo-
nenttien saatavuus ja hintakehitys. Taloudelliset riskit 
liittyvät rahoituksen riittävyyteen, maksuvalmiuteen 
sekä valuuttakurssien vaihteluun.

 

Toimintaympäristöön liittyvät riskit

Koronaviruspandemian kehityksellä ja sen hillitse-
miseksi toteutetuilla toimenpiteillä voi olla kielteinen 
vaikutus Incapin lyhyen aikavälin tulokseen. Liikku-
misrajoitukset on poistettu Incapin toimintamaissa, ja 
Incapin tehtaat toimivat täydellä kapasiteetilla. Hen-
kilöstön terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan 
tiukoilla turvatoimenpiteillä.  

Koska pandemiatilanne voi kuitenkin muuttua nope-
asti, se voi vielä aiheuttaa Incapin toiminnalle lyhyen 
aikavälin riskejä, jotka liittyvät laajempaan talouske-
hitykseen ja yhtiön asiakkaiden toimialojen kehityk-
seen, toimitusketjuihin ja logistiikkaan sekä hen-
kilöstön terveyteen ja saatavuuteen. 

Geopoliittiset jännitteet lisääntyivät Euroopassa 
vuonna 2022. Venäjän sodalla Ukrainaa vastaan ja 
sen seurauksena asetetuilla Venäjän vastaisilla pakot-
teilla ei arvioida olevan merkittävää suoraa vaiku-
tusta yhtiöön. Kyberriski ja tietojärjestelmien häiriöt 
voivat vaikuttaa tuotantoon. 

Incapilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria tai välillisiä 
asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai 
Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö voi kuiten-
kin vaikuttaa materiaalien saatavuuteen ja globaaliin 
logistiikkaan. Kiinan sulkutoimet voivat vaikuttaa 
myös hankintaan ja logistiikkaketjuihin.
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Asiakasriskit 

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen 
suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palveluiden 
kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden ky-
syntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seurataan ja 
arvioidaan asiakaskohtaisesti. Komponenttien saata-
vuuden parantuessa Incap arvioi kilpailun asiak-
kaidensa markkinoilla kovenevan. Yhtiön johto pitää 
asiakkuuksien hallintaa huomattavan tärkeänä ja kiin-
nittää siihen erityistä huomiota. 

Yhtiön liikevaihto jakautuu usealle eri asiakassegmen-
tille, mikä tasapainottaa eri toimialojen suhdanteiden 
vaihtelujen vaikutuksia. Vuonna 2022 neljä suurinta 
asiakasta tuotti 74,3 % (69,1 %) yhtiön liikevaihdosta. 
Yhtiön asiakkaista 22 (21) tuotti vuonna 2022 yli mil-
joonan euron liikevaihdon.  

Elektroniikan sopimusvalmistus on äärimmäisen kil-
pailtu toimiala, jossa on jatkuva paine kustannusta-
son hallintaan. Incap on onnistunut tehostamaan toi-
mintaansa ja vähentämään kustannuksiaan.  

 

Taloudelliset riskit 

Yhtiön rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvä, eikä ra-
hoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muodosta 
merkittävää riskiä.  

Vuonna 2022 yhtiö kirjasi luottotappiovarauksia 0,9 
miljoonaa euroa ja varaston arvonalentumisvarauksia 
0,3 miljoonaa euroa. 

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä vai-
kutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta 
muun muassa omavaraisuusasteeseen. Ti-
linpäätöksessä 2022 tehtyjen arvostuslaskelmien ja 
tilinpäätöshetken 31.12.2022 indikaattoreiden perus-
teella tytäryhtiöiden osakkeiden arvonlaskukirjauk-
seen ei ole tarvetta. 

Incapin toiminnassa käytetyt tärkeimmät valuutat 
ovat euro, Intian rupia, Ison-Britannian punta ja 

Yhdysvaltain dollari. Näiden valuuttojen ja euron 
välisten valuuttakurssien muutoksilla voi olla negatii-
vinen vaikutus Incapin liikevaihtoon, omavaraisuusas-
teeseen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Intian veroviranomaisen vuonna 2018 tekemässä ve-
rotarkastuksessa tilikausien 2015–2016 ajalta tutki-
taan konsernin sisäisten erien vähennyskelpoisuutta. 
Myös maksettujen välillisten verojen määrä Intiassa 
on selvityksessä. Yhtiöllä oli vuoden 2022 lopussa 1,6 
miljoonan euron suuruinen varaus yhtiön IFRIC23:een 
(epävarmat veropositiot) pohjautuvaan arvioon pe-
rustuen. Tapaukset ovat edelleen esitutkinnassa, ja 
mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen paikalli-
sen veroviranomaisen kanssa, yhtiö tulee viemään 
asian seuraavan tason viranomaiselle. Yhtiö arvioi, 
että tehdyt varaukset kattavat mahdolliset veroriskit. 

 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
Tilikauden päättymisen jälkeen Margus Jakobson, 
Incap Estonian väliaikainen toimitusjohtaja, nimi-
tettiin Incap-konsernin johtoryhmän jäseneksi sekä 

Incapin Viron toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja 
Incap Estonian toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen.

 

Strategia ja tavoitteet 
Incapin kasvustrategia perustuu sen yrittäjähenki-
seen ja asiakaslähtöiseen kulttuuriin, joustavaan toi-
mintamalliin ja kustannusten hallintaan yhtiön toi-
mintaan syvälle juurtuneena ajattelutapana. Yhtiö 
haluaa vauhdittaa toimialansa konsolidaatiota ja 

siten hyödyntää alan kasvupotentiaalia kustannuste-
hokkuutensa ja pitkän aikavälin kannattavuutensa 
säilyttäen. Jatkaakseen vahvaa kehitystään yhtiö kes-
kittyy kolmeen strategiseen tekijään: kasvuun, kan-
nattavuuteen ja toiminnan kehittämiseen.  
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Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 
Emoyhtiön tilikauden voitto on 7 576 634,51 euroa. 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 42 275 304,51 
euroa.  

 

Incapin kasvustrategian mukaisesti Incap Oyj:n halli-
tus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tili-
kaudelta 2022 ei makseta osinkoa. 

 

 

Varsinainen yhtiökokous 2023 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu 
pidettäväksi torstaina 27.4.2023 Helsingissä. Kutsu 
yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

 

Vuosikertomuksen 2022 julkaisu  
Incap-konsernin vuosikertomus ja tilinpäätös, joka si-
sältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkas-
tuskertomuksen vuodelta 2022, julkaistaan viikolla 

13/2023 yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.incap-
corp.com.

 

Taloudellinen raportointi vuonna 2023  
Vuonna 2023 Incap julkaisee seuraavat taloudelliset raportit: 

• liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 26.4.2023 
• puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 28.7.2023 
• liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 25.10.2023 

 

Helsingissä 22.2.2023 

INCAP OYJ 
Hallitus 

Lisätietoja: 
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.incapcorp.com   
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Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsauk-
set -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimisessa 
on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuo-
den 2021 tilinpäätöksessä. Tiedotteen vertailuluvut 

viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, 
ellei toisin ole mainittu. Tämän tilinpäätöstiedotteen 
luvut vuodelta 2022 ovat tilintarkastamattomia. 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 
 

(1 000 euroa) 7–12/2022 7–12/2021 1–12/2022 1–12/2021 
LIIKEVAIHTO 149 234 98 481 263 763 169 787 
Liiketoiminnan muut tuotot 501 53 679 200 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varasto-
jen muutos 6 026 7 253 4 897 10 232 

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -111 993 -75 010 -194 330 -127 032 
Henkilöstökulut  -8 502 -7 539 -16 381 -14 509 
Poistot ja arvonalentumiset -2 006 -1 721 -3 827 -3 286 
Liiketoiminnan muut kulut -9 676 -5 311 -15 859 -9 419 
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 23 583 16 206 38 942 25 974 
Rahoitustuotot 145 288 385 844 
Rahoituskulut - 1 670 -444 -2 701 -1 098 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 22 058 16 051 36 627 25 721 
Tuloverot -5 660 -2 747 -9 032 -4 662 
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 16 398 13 303 27 595 21 059  

    

Osakekohtainen tulos, euroa  0,56 0,45 0,94 0,72 
 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 7–12/2022 7–12/2021 1–12/2022 1–12/2021 
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan (työsuhde-
etuuksien uudelleenarvostus) 10 -7 54 15 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää  
tulosvaikutteisiksi:     

    Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -4 210 1 807 -3 328 2 470 
    Muut laajan tuloksen erät netto -4 200 1 800 -3 274 2 485 
KOKONAISTULOS 12 198 15 104 24 321 23 544 
Kokonaistuloksen jakautuminen:     
    Emoyhtiön osakkeenomistajille 12 198 15 104 24 321 23 544 
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Konsernitase 
(1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021 
VARAT   

PITKÄAIKAISET VARAT   

Pitkäaikaiset käyttöomaisuushyödykkeet 13 476 10 115 
Käyttöoikeusomaisuus 6 893 3 736 
Liikearvo 7 178 7 547 
Muut aineettomat hyödykkeet 4 026 4 517 
Muut rahoitusvarat 4 4 
Laskennalliset verosaamiset 362 852 
Muut saamiset 614 346 
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 32 553 27 117  

  
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus 91 798 59 467 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 36 416 33 654 
Rahavarat 7 559 9 249 
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 135 773  102 371  

  
VARAT YHTEENSÄ 168 326 129 488  

  

OMA PÄÄOMA JA VELAT   
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma 1 000 1 000 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 184 22 185 
Muuntoero -5 487 -2 159 
Kertyneet voittovarat 69 728 41 867 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 87 426 62 893  

  
PITKÄAIKAISET VELAT   
Lainat rahoituslaitoksilta 5 428 1 363 
Vuokrasopimusvelat 5 222 2 351 
Laskennalliset verovelat 624 851 
Työsuhde-etuusvelvoitteet 280 312 
Varaukset 1 619 1 619 
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 13 173 6 496  

  
LYHYTAIKAISET VELAT   
Ostovelat ja muut velat 56 708 52 435 
Lainat rahoituslaitoksilta 8 898 5 754 
Vuokrasopimusvelat 1 616 1 484 
Työsuhde-etuusvelvoitteet 57 59 
Varaukset 449 368 
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LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 67 727 60 099 
VELAT YHTEENSÄ 80 900 66 595 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 168 326 129 488 

 

Konsernin rahavirtalaskelma 
(1 000 euroa) 1–12/2022 1–12/2021 
Liiketoiminnan rahavirta   

Liikevoitto 38 942 25 974 
Oikaisut liikevoittoon 4 539 4 530 
Käyttöpääoman muutos   
   Lyhytaikaisten saamisten muutos -5 416 -7 775 
   Vaihto-omaisuuden muutos -35 589 -34 615 
   Lyhytaikaisten velkojen muutos 4 752 26 634 
Maksetut korot ja maksut  -857 -557 
Saadut korot 12 9 
Maksetut verot ja veronpalautukset -7 192 -4 530 
Liiketoiminnan rahavirta -808 9 669  

  
Investointien rahavirta   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5 465 -4 520 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoittotulot 45  
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla  -650 
Investointien rahavirta -5 420 -5 170  

  
Rahoituksen rahavirta   
Lainojen nostot 16 288 6 886 
Lainojen takaisinmaksut -9 843 -4 725 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -1 385 -1 356 
Rahoituksen rahavirta 5 060 805  

  
Rahavarojen muutos -1 169 5 304 
Rahavarat tilikauden alussa 9 249 3 899 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -522 46  

  
Rahavarat tilikauden lopussa 7 559 9 249 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

(1 000 euroa) 

Osakepääoma  Sijoitetun  
vapaan oman 

pääoman  
rahasto 

Muunto- 
erot 

Kertyneet 
voittovarat  

Yhteensä 

Oma pääoma 1.1.2022 1 000 22 185 -2 159 41 867 62 893 
Tilikauden tulos    27 595 27 595 
Muuntoerot   -3 328  -3 328 
Liiketoimet omistajien kanssa1)     111 111 
Muut muutokset2)  -1  155 155 
Oma pääoma 31.12.2022 1 000 22 184 -5 487 69 728  87 426       

Oma pääoma 1.1.2021 1 000 21 491 -4 629 20 719 38 580 
Tilikauden tulos    21 059 21 059 
Muuntoerot   2 470  2 470 
Liiketoimet omistajien kanssa1)  694  81 775 
Muut muutokset2)    9 9 
Oma pääoma 31.12.2021 1 000 22 185 -2 159 41 867 62 893 

1) Suunnattu osakeanti entisen AWS Groupin omistajille osana ostohintaa ja henkilöstön osakeomistusohjelma-
työsuorituksen arvo. 
2) Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus. 
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Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset 
 

1–12/2022 1–12/2021 
Liikevaihto, milj. euroa 263,8 169,8 
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 38,9 26,0 
    % liikevaihdosta 14,8 15,3 
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 36,6 25,7 
    % liikevaihdosta 13,9 15,1 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   43,0 43,8 
Oman pääoman tuotto (ROE), %           36,7 41,5 
Omavaraisuusaste, % 53,6 51,9 
Nettovelkaantumisaste, % 15,9 3,2 
Korollinen nettovelka, milj. euroa 13,9 2,0 
Quick ratio 0,7 0,8 
Current ratio 2,0 1,7 
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana* 1) 29 269 843 29 254 048 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1) 0,94 0,72 
Oma pääoma/osake, euroa 1) 2,99 2,15 
Osakekohtainen osinko, euroa 1) 0,00 0,00 
    Osinko tuloksesta, % 0,00 0,00 
Hinta-/voittosuhde (P/E-luku)  18,1 21,8 
Osakkeen kurssikehitys    
    Katsauskauden alin kurssi, euroa 1) 10,68 3,44 
    Katsauskauden ylin kurssi, euroa 1) 17,62 16,12 
    Katsauskauden keskikurssi, euroa 1) 14,08 8,46 
    Katsauskauden päätöskurssi, euroa 1) 17,10 15,70 
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 500,8 459,2 
Osakkeiden vaihto, kpl 1) 8 047 017 13 703 585 
Osakkeiden vaihto, % 27,5 46,9 
Investoinnit, milj. euroa 5,5 5,2 
    % liikevaihdosta 2,1 3,1 
Henkilöstö keskimäärin mukaan lukien vuokratyöntekijät 2 619 2 165 
Henkilöstö kauden lopussa mukaan lukien vuokratyöntekijät 2 817 2 523 
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa   
OMASTA VELASTA   
Kiinnitykset 24,6 23,9 
Taseen ulkopuoliset vastuut        0,7 0,7 
Liiketoimet lähipiirin kanssa   

Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa. 
  

*) Osakkeiden määrän kasvu johtui maaliskuussa 2022 toteutuneesta osakesplitistä ja osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisista 
uusien osakkeiden merkinnöistä. 

1) Vertailutiedot on oikaistu maaliskuussa 2022 toteutuneella osakesplitillä.  
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Tunnusluvut puolivuosittain 
 1–12/2022 1–12/2021 7–12/2022 7–12/2021 1–6/2022 1–6/2021 
Liikevaihto, milj. euroa 263,8 169,8 149,2 98,5 114,5 71,3 
Liikevoitto/-tappio,  
milj. euroa 38,9 26,0 23,6 16,2 15,4 9,8 

   % liikevaihdosta 14,8 15,3 15,8 16,5 13,4 13,7 
Voitto/tappio ennen  
veroja, milj. euroa 36,6 25,7 22,1 16,1 14,6 9,7 

   % liikevaihdosta 13,9 15,1 14,8 16,3 12,7 13,6 
Sijoitetun pääoman tuotto 
(ROI), % 43,0 43,8 51,9 53,8 38,0 39,0 

Oman pääoman tuotto 
(ROE), % 36,7 41,5 43,6 52,4 32,5 35,9 

Omavaraisuusaste, % 53,6 51,9 53,6 51,9 55,7 55,3 
Nettovelkaantumisaste, % 15,9 3,2 15,9 3,2 12,0 12,0 
Korollinen nettovelka, 
milj. euroa 13,9 2,0 13,9 2,0 9,0 5,7 

Osakeantioikaistu osakkei-
den lukumäärä keskimää-
rin tilikauden aikana 

29 269 843 29 254 048 29 284 835 29 246 635 29 254 850 29 261 462 

Tulos/osake (EPS), euroa1) 0,94 0,72 0,56 0,45 0,38 0,27 
Oma pääoma/osake,  
euroa1) 2,99 2,15 2,99 2,15 2,57 1,6 

Investoinnit, milj. euroa 5,5 5,2 3,1 1,9 2,4 3,3 
   % liikevaihdosta 2,1 3,1 2,0 1,9 2,1 4,6 
Henkilöstö keskimäärin 
sis. vuokratyöntekijät 2 619 2 165 2 756 2 425 2 483 1 905 

1) Vertailutiedot on oikaistu maaliskuussa 2022 toteutuneella osakesplitillä. 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Tilikauden tulos 27 595 21 059 
Rahoituskulut 2 701 1 098 
Tuloverot 9 032 4 662 
Tuotto 39 327 26 819 
Oma pääoma 87 426 62 893 
Pitkäaikaiset korolliset velat 10 929 4 026 
Lyhytaikaiset korolliset velat 10 513 7 238 
Sijoitettu pääoma 108 868 74 157 
Sijoitettu pääoma, raportointikauden ja edellisen tilikauden lopun 
keskiarvo 91 512 61 264 

Sijoitetun pääoman tuotto, %  43,0 43,8 
 

Oman pääoman tuotto, % 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Tilikauden tulos 27 595 21 059 
Oma pääoma 87 426 62 893 
Oma pääoma raportointikauden ja edellisen tilikauden lopun kes-
kiarvo 75 160 50 737 

Oman pääoman tuotto, %  36,7 41,5 
 

Omavaraisuusaste, % 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Oma pääoma yhteensä 87 426 62 893 
Taseen loppusumma 168 326 129 488 
Saadut ennakot -5 195 -8 225 
Omavaraisuusaste, % 53,6 51,9 
 

Nettovelkaantumisaste, % 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Korollinen nettovelka 13 883 2 014 
Oma pääoma 87 426 62 893 
Nettovelkaantumisaste, % 15,9 3,2 
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Korollinen nettovelka 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Pitkäaikaiset korolliset velat 10 929 4,026 
Lyhytaikaiset korolliset velat 10 513 7 238 
Korolliset velat 21 442 11 264 
Rahat ja pankkisaamiset -7 559 -9 249 
Korollinen nettovelka 13 883 2 014 
 

Rahoitusomaisuus 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 36 416 33 654 
Rahat ja pankkisaamiset 7 559 9 249 
Rahoitusomaisuus 43 975 42 904 
 

Quick ratio 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Rahoitusomaisuus 43 975 42 904 
Lyhytaikaiset velat 67 727 60 099 
Saadut ennakot -5 195 -8 225 
Lyhytaikainen vieras pääoma 62 532 51 874 
Quick ratio 0,7 0,8 
 

Current ratio 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Rahoitusomaisuus 43 975 42 904 
Vaihto-omaisuus 91 798 59 467 
Lyhytaikaiset velat 67 727 60 099 
Lyhytaikainen vieras pääoma 67 727 60 099 
Current ratio 2,0 1,7 
 

Investoinnit 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Käyttöomaisuuden lisäykset 5 465 5 170 
Investoinnit 5 465 5 170 
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Oikaistu liikevoitto 

1 000 euroa 1–12/2022 1–12/2021 
Liikevoitto 38 942 25 974 
Kertaluonteiset kulut 580 331 
Hankintamenon allokointien poistot 430 474 
Oikaistu liikevoitto 39 953 26 780 

Tunnuslukujen laskentasäännöt  
Vaihtoehtoinen tunnusluku Laskentasääntö Käyttötarkoitus 
Vertailukelpoinen tilikauden 
tulos 

Puolivuosikauden tulos x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoisuutta 
koko vuoden lukuun nähden. 

Vertailukelpoiset rahoitus-
kulut 

Puolivuosikauden rahoituskulut x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoisuutta 
koko vuoden lukuun nähden. 

Vertailukelpoiset tuloverot Puolivuosikauden tuloverot x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoisuutta 
koko vuoden lukuun nähden. 

Sijoitetun pääoman  
tuotto-% 

100 x (Tilikauden tulos + rahoituskulut 
+ verot) / (Oma pääoma + korolliset ra-
hoitusvelat (raportointikauden ja edel-
lisen tilikauden lopun keskiarvo)) 

Tunnusluku antaa tietoa sijoitetun pää-
oman tuoton seuraamiseen. 

Oman pääoman tuotto-% 100 x Tilikauden tulos / Oma pääoma 
(raportointikauden ja edellisen tilikau-
den lopun keskiarvo) 

Tunnusluku antaa tietoa oman pääoman 
tuoton seuraamiseen. 

Omavaraisuusaste, % 100 x Oma pääoma / (Taseen loppu-
summa - saadut ennakot) 

Tunnusluku antaa tietoa konsernin käyttä-
mästä velkarahoituksesta omaisuutensa 
rahoittamiseksi. 

Nettovelkaantumisaste, % 100 x Korollinen nettovelka / Oma pää-
oma 

Tunnusluku antaa kuvan konsernin vel-
kaantuneisuudesta. 

Korollinen nettovelka Korolliset velat - kassavarat Tunnusluku antaa kuvan konsernin ulkoi-
sen velkarahoituksen kokonaismäärästä. 

Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset + 
kassavarat 

Osatekijää käytetään Quick ration laskemi-
sessa, ja se kertoo konsernin juoksevien 
menojen kattamiseen tarvittavan omai-
suuden. 

Quick ratio Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikainen vie-
ras pääoma - lyhytaikaiset saadut en-
nakot) 

Tunnusluku antaa tietoa yrityksen maksu-
valmiudesta. 

Current ratio Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus / 
Lyhytaikainen vieras pääoma 

Tunnusluku antaa tietoa yrityksen maksu-
valmiudesta. 

Investoinnit Rahavirtalaskelman mukaiset käyttö-
omaisuuden arvonlisäverottomat han-
kinnat, joista ei ole vähennetty inves-
tointitukia. Vuokrasopimuksista kirjat-
tavat konsernitaseen käyttöoikeus-
omaisuuserien lisäykset eivät sisälly in-
vestointeihin. 
 

Tunnusluku antaa tietoa konsernin inves-
tointien rahavirroista. 
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Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja 
ja hankintamenojen allokointeihin liit-
tyviä poistoja 

Tunnusluku antaa tiedon liikevoitosta, 
josta on oikaistu yritysostoon liittyvät me-
not. 

   

Muu tunnusluku Laskentasääntö 

Osakekohtainen tulos Tilikauden tulos / Tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä 

Oma pääoma/osake Oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lo-
pussa 

Osakekohtainen osinko Tilikaudelta jaettu osinko / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilin-
päätöspäivänä 

Osinko tuloksesta 100 x osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos 

Osakekannan markkina-arvo Katsauskauden päätöspäivän viimeinen kaupantekokurssi x ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä 

Henkilöstö keskimäärin Keskiarvo kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä 
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