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Keskeiset tapahtumat tammi–joulukuussa
• Liikevaihto kasvoi 35,7 % ja oli 11,8 (8,7) miljoonaa euroa
• Jatkuva liikevaihto kasvoi 21,4 % ja oli 6,1 miljoonaa euroa,
jatkuvan liikevaihdon osuus oli 51,2 % (57,3 %) liikevaihdosta
• EBITA-liikevoitto oli 2,3 (1,7) miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali
oli 19,5 % (19,9 %)
• Osakekohtainen tulos oli 0,87 (0,76) euroa per osake
• Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja oli 1,09
(0,99) euroa per osake
• Listautumiskulut rasittivat nettotulosta noin 0,3 miljoonalla
eurolla
• Inderes toimitti palveluita 188 (158) pörssiyhtiölle Suomessa ja
Ruotsissa vuoden 2021 aikana
• Inderes-yhteisön aktiivinen jäsenmäärä kasvoi 18 tuhannella
käyttäjällä 75 tuhanteen jäseneen vuoden 2021 aikana
• Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,80 euroa per osake
Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon,
jollei toisin mainita.

Avainluvut

Keskeiset tapahtumat loka–joulukuussa
• Liikevaihto kasvoi 16,2 % ja oli 3,4 (3,0) miljoonaa euroa
• Liikevaihdon kasvu hidastui johtuen
virtuaalitapahtumaliiketoiminnan erittäin vahvasta
loppuvuodesta 2020
• Jatkuva liikevaihto kasvoi 22,1 % ja oli 1,7 miljoonaa euroa,
jatkuvan liikevaihdon osuus oli 50,3 % (47,8 %) liikevaihdosta
• EBITA-liikevoitto oli 0,7 (0,4) miljoonaa euroa ja EBITAmarginaali oli 19,8 % (13,5 %)
• Kannattavuus parani johtuen liikevaihdon kasvusta ja
vertailukaudelle jaksottuneista kuluista
• Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 83 (57)

Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon,
jollei toisin mainita.

Avainluvut

Näkymät

Liikevaihto (miljoonaa euroa)
14,0-15,5

Ohjeistus tilikaudelle 2022
• Liikevaihdon arvioidaan olevan 14,0–15,5 MEUR
• EBITA-liikevoiton arvioidaan olevan 1,9–2,8 MEUR
11,8
8,7

Näkymien taustat
•
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Liiketoiminnan kausiluonteisuudesta johtuen ensimmäisen
vuosineljänneksen arvioidaan olevan vuoden heikoin
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Virtuaalitapahtumaliiketoiminnan kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta
hidastuvan vuodesta 2021

•

Suomen liiketoimintojen kannattavuuden arvioidaan säilyvän
vakaana ja Ruotsin liiketoimintaan tehtävät panostukset rasittavat
kannattavuutta tilikauden 2022 aikana
•

Arvioimme Ruotsin investointien olevan yli miljoona euroa
tilikaudella 2022 ja näistä alle 0,5 miljoonaa on taseeseen
aktivoitavia investointeja
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Liikevaihto

Helsingin pörssin listautumisaktiviteetti ja Inderesin vahvistunut
kilpailukyky tukevat analyysiliiketoiminnan sekä IR-ratkaisujen
kasvua
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Tavoitteet
Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
• Yhtiön tavoitteena on ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon
kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%)
yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta

Ikuisuustavoitteet
• Olemme mieluummin pieni ja erinomainen kuin suuri ja
keskinkertainen yritys
• Emme jousta arvoistamme
• Autamme henkilöstöämme kasvamaan ammattilaisina ja
yksilöinä
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Yhteensä

Inderes-alusta

Vuonna 2021
188

Kaikki pörssiyhtiöt

Pörssiyhtiöasiakkaiden
lukumäärä

Enemmän
pörssiyhtiöitä

Parempi palvelu
pörssiyhtiöille

Inderes.fi

Enemmän
sijoittajia

83

Henkilöstö kauden
lopussa

75 000

Yhteisön aktiivinen
jäsenmäärä

Parempaa sisältöä
sijoittajille

Inderes-yhteisö

Strategian eteneminen
Inderes rakensi vuoden 2021 aikana vahvan perustan tuleville
vuosille. Kasvatimme pörssiyhtiöasiakkaiden lukumäärää sekä
yhteisön jäsenmäärää, toimme markkinoille uusia ratkaisuja ja
listauduimme onnistuneesti Nasdaq First North Growth Market
-markkinapaikalle. Listautuminen on jo nyt tuonut selkeitä
hyötyjä asiakashankintaan ja yhteisön kasvuun. Liikevaihdon
kasvun ja kannattavuuden yhdistelmä saavutti 30–50 %:n
tavoitetasoa korkeamman lukeman (55,3 %) ja rahavirta oli
erittäin vahva vuonna 2021. Markkinatilanne oli toki suotuisa
läpi vuoden, joten osasimme odottaa hyviä lukuja.
Pandemiatilanne ei aiheuttanut olennaisia häiriöitä
liiketoimintaan.
Pörssiyhtiöasiakkaiden lukumäärä kasvoi 19 %:lla 188
kappaleeseen. Inderes on viime vuosien aikana rakentanut
vahvan tarjooman, jolla pörssiyhtiö saa yhdeltä luukulta
tarvittavat ratkaisut laadukkaan sijoittajaviestinnän
toteutukseen. Avullamme pörssiyhtiö tavoittaa tehokkaasti
oikeat sijoittajakohderyhmät ja digitaalisuutta hyödyntävät
ratkaisut tekevät sijoittajaviestinnästä yhtiöille vaivatonta ja
tehokasta. Samalla yhä useampi pörssiyhtiö haluaa palvella
omistajiaan paremmin, kun kilpailu sijoittajien huomiosta
kiristyy ja markkinat edellyttävät yhtiöiltä parempaa
läpinäkyvyyttä.
Vahvistuva asiakasmäärä tarkoittaa parempia palveluita
Inderes-yhteisölle, joka listautumisen jälkeen myös omistaa
yhtiötä. Kehitämme palveluita sijoittajille yhteisön tarpeet
edellä ja käymällä aktiivista dialogia sijoittajien kanssa. Tämä
vastaavasti auttaa meitä kehittämään pörssiyhtiöasiakkaille
parempia sijoittajaviestinnän ratkaisuja. Suunnittelemme
julkaisevamme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä uuden
audiosovelluksen, jolla Inderesin ja pörssiyhtiöiden tuottamien
sisältöjen kuluttamisesta tulee vaivattomampaa yhteisön
jäsenille. Inderes-yhteisö toimii ja kehittyy myös hyvin
itseohjautuvasti. Yhteisö esimerkiksi organisoi joulukuussa itse

kaksi joulukeräystä, joilla kerättiin 25 tuhatta euroa
hyväntekeväisyyteen.
Listautumisen myötä yhtiössä on käynnistetty uusia
kasvuinvestointeja. Investointikohteet kohdistuvat nykyisen
liiketoiminnan laajentamiseen, organisaatiorakenteiden
vahvistamiseen, Tukholmaan rakennettavaan
virtuaalitapahtumastudioon, Helsingin studioiden
modernisointiin sekä Ruotsin markkinalla laajentumiseen.
Käytännössä kyseessä on panostusten kasvattaminen alueilla,
joissa olemme jo saaneet aiempia näyttöjä onnistumisista ja
asiakaskysynnästä. Kasvupanostuksissa ei mennä ”all in”,
mutta tingimme tietoisesti lyhyen aikavälin kannattavuudesta.
Ruotsin osalta hyvä tiimi on nyt koottuna ja investointeja ollaan
käynnistämässä. Monistamme Helsingissä toimivaksi todetun
Flik-studiokonseptin Tukholmaan, ja suunnittelemme myös
paikallisen sijoittajille tarkoitetun digipalvelun julkaisemista
sekä yhteisönrakennusta.
Markkinatilanne näyttää Inderesin näkökulmasta edelleen
suotuisalta vuoteen 2022 lähdettäessä. Helsingin pörssin
listautumisvuodesta on tulossa näillä näkymin vilkas, vaikka
pääomamarkkinoiden heilunta oletettavasti jatkuu. Jatkuvien
palveluiden ympärille rakentuva liiketoimintamalli tarjoaa
kuitenkin puskuria pääomamarkkinoiden syklisyyttä vastaan.

Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja

”Inderes on viime vuosien
aikana rakentanut vahvan
tarjooman, jolla pörssiyhtiö saa
yhdeltä luukulta tarvittavat
ratkaisut laadukkaan
sijoittajaviestinnän
toteutukseen”
-Mikael Rautanen

Taloudellinen kehitys
Vuonna 2021 Inderesin liikevaihto oli 11,8 miljoonaa euroa, mikä
vastasi 35,7 % orgaanista kasvua verrattuna tilikauteen 2020.
Kasvu oli vahvaa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Yhtiön
kasvu vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 48,3 % ja toisella
puoliskolla 25,5 %. Kasvua vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla
tuki etenkin koronapandemian vaikutus vertailukausiin vuonna
2020.
Vuoden alkupuoliskolla onnistuimme vakiinnuttamaan markkinaasemamme vaativien virtuaalitapahtumaratkaisujen toimittajana
etenkin pörssiyhtiöille, mikä vauhditti Flikin liiketoiminnan kasvua
koko vuonna. IR-ratkaisuissa kevään yhtiökokouskausi tuki kasvua
ja loppuvuonna kasvua tukivat etenkin sijoittajaviestinnän
palveluiden kasvu. Markkinoiden listautumisaktiviteetin kasvu
vuonna 2021 heijastui positiivisesti etenkin analyysiliiketoiminnan
sopimuskannan kehitykseen, mikä näkyi jatkuvan liikevaihdon
kasvuvauhdin kiihtymisenä vuoden toisella vuosipuoliskolla. Tällä
on positiivinen vaikutus myös vuoden 2022 jatkuvan liikevaihdon
kasvuun.
Jatkuvan laskutuksen määrä vuonna 2021 oli 6,1 (5,0) miljoonaa
euroa ja se vastasi 51,2 % (57,3 %) koko liikevaihdosta.
Jatkuvalaskutteinen liikevaihto ja asiakkuuksien keskilaskutus
jatkoivat kasvuaan hintojen nousun, laajentuneen
palvelutarjooman sekä uusasiakashankinnan ansiosta.
Jatkuvalaskutteisen liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta
laski vuoteen 2020 verrattuna, johtuen nopeammasta kasvusta
virtuaalitapahtumatuotannoissa, joissa merkittävä osa
liikevaihdosta perustuu projektitoimituksiin.
Jatkuva laskutus muodostui vuonna 2021 pääasiassa
tilausanalyysisopimuksista, osavuosikatsausten
virtuaalitapahtumatuotannoista, IR-sivustoratkaisuista,
sisältökumppanuuksista ja sijoittajatilauksista. Jatkuvan
liikevaihdon kasvu koko vuonna oli 21,4 % kun projektipohjaisen
liikevaihdon kasvu oli 55,0 %. Vuoden toisella puoliskolla näiden
ero kuitenkin kaventui. Jatkuvan liikevaihdon kasvu saavutti 24,3
% tason ja projektipohjaisen liikevaihdon kasvu oli 26,9 %.

Mikko Wartiovaara
Talousjohtaja

Jatkamme myös tulevaisuudessa panostuksia
palvelukonseptiemme tilauspohjaisiin toimitusmalleihin, mikä tuo
liikevaihtoon lisää ennustettavuutta ja vakautta.
Ruotsin liiketoimintamme oli vakaata koko vuoden 2021 ja se
vastasi 5,5 % liikevaihdosta.

Liikevaihto (miljoonaa euroa)

Inderesin kannattavuus kehittyi vuoden aikana asettamamme
tavoitetason mukaisesti. Ensisijaisesti seuraamamme mittari
EBITA-liikevoitto oli 2,3 (1,7) miljoonaa euroa, eli 19,5 % (19,9 %)
liikevaihdosta. Kannattavuutta tukivat etenkin virtuaalitapahtumien
kasvu, analyysiliiketoiminnan vahva kehitys sekä kustannusten
skaalautuvuus. Kannattavuutta rasittivat henkilöstökulujen kasvu
uusien rekrytointien myötä ja virtuaalitapahtumaliiketoimintaan
sekä teknologiakehitykseen tehdyt panostukset.
Vuoden 2021 lopussa yhtiössä oli 83 (57) työntekijää ja
keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana 38,5 %.
Henkilöstöön tehdyt panostukset tukevat pidemmän ajan
kasvustrategiaamme ja jatkamme vuonna 2022 aktiivista
rekrytointia kasvun edellytysten täyttyessä. Ulkopuolisten
palvelujen käytön kasvu on samaan aikaan vähentynyt, vaikka
koko vuoden tasolla nämä kulut kasvoivat 34,8 %. Vuoden toisella
puoliskolla ulkopuolisten palveluiden käyttö kasvoi enää 14,2 %
vertailukauteen nähden ja vuoden viimeisellä neljänneksellä
ulkopuolisten palvelujen käyttö väheni 16,0 % vertailukauteen
nähden.
Vuoden 2022 liikevaihdon arvioimme olevan 14,0–15,5 miljoonaa
euroa, mikä vastaa 18,6–31,4 %:n liikevaihdon kasvua. EBITAliikevoiton arvioimme olevan 1,9–2,8 miljoonaa euroa. Suomen
liiketoimintojen kannattavuuden arvioidaan säilyvän vakaana ja
Ruotsin liiketoimintaan tehtävät panostukset rasittavat
kannattavuutta tilikauden 2022 aikana. Inderesin ohjeistus
heijastelee pitkän aikavälin 30–50 %:n kasvun ja kannattavuuden
yhdistelmän tavoitetasoa.
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Liiketoiminta-alueet
Analyysipalvelut
Analyysipalvelut -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti ja
kannattavuus oli vahvalla tasolla vuonna 2021.
Tilausanalyysiasiakkaiden määrä kasvoi tammi-joulukuun
aikana 21 kappaleella 119 asiakkaaseen (+21 %). Sopimuskannan
keskihinnat ovat nousseet palvelukonseptin vahvistumisen
myötä. Sopimuskannan jo toteutunut kasvu luo vahvan
perustan vuoden 2022 kasvulle.
Analyysipalveluiden kysyntä on jatkunut vilkkaana
listautumismarkkinan tukemana ja tiimi on tehnyt useita
rekrytointeja vastatakseen kasvuun. Lisäksi vuoden aikana
rekrytoitiin kaksi kääntäjää tukemaan pörssiyhtiöasiakkaitamme
viestinnässä kansainvälisille sijoittajille.
Inderesin yhteisön aktiivisuus ja jäsenmäärä kehittyivät
suotuisasti. Inderes.fi-palvelun aktiivinen jäsenmäärä kasvoi
vuoden aikana 32 % 75 tuhanteen käyttäjään. Yhteisön
kasvanutta aktiivisuutta selittää etenkin Sijoitusfoorumi, josta
on kasvanut keskeinen osa palvelua. Sijoitusfoorumilla
sijoittajat auttavat toisiaan kehittymään paremmiksi sijoittajiksi.
Lisäksi useat pörssiyhtiöt ovat liittyneet hyödyntämään
Sijoitusfoorumia kaikille avoimeen dialogiin sijoittajien kanssa.
Virtuaalitapahtumat (Flik)
Virtuaalitapahtumat -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vahvasti ja
kannattavuus oli hyvällä tasolla vuonna 2021. Vahvistimme
asemaa strategisissa pörssiyhtiöasiakkaissa, laajennuimme
ottamaan kokonaisvastuuta asiakkaiden
tapahtumatuotannoista ja siirsimme tuotantojen painopistettä
omiin studiokonsepteihin. Uusimmat investointimme
mahdollistavat virtuaalimaailmoihin perustuvat tapahtumat,
mihin laajennumme asiakkaiden kysynnän ohjaamana.
Näemme koronan kiihdyttäneen tapahtuma-alan
digitalisoitumista ja asiakkaat ovat tunnistaneet
virtuaalitapahtumien tuomat hyödyt tehokkuudelle,

kustannuksille ja ympäristölle. Pandemiatilanne ja muuttuvat
rajoitukset ovat kuitenkin samaan aikaan aiheuttaneet nopeita
muutoksia kysynnässä ylös ja alas viimeisen vajaan kahden
vuoden aikana. Nyt alkuvuonna rajoitukset ovat johtaneet
jälleen tapahtumien peruuntumisiin tai suurten tuotantojen
muutoksiin kevyiksi virtuaalituotannoiksi. Arvioimme kysynnän
piristyvän koronatilanteen muuttuessa vakaammaksi.
IR-ratkaisut
IR-ratkaisujemme liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti ja
kannattavuus oli nollan tuntumassa vuonna 2021 investointien
painaessa tulosta. Useat tuoteaihiot ovat viime vuosina
kypsyneet kaupallisiksi tuotteiksi, mikä tukee kasvua.

Sauli Vilén
Anayysipalvelut

Verneri Pulkkinen
Yhteisö

Minna Avellan
IR-ratkaisut

Janne Vainionpää
IR-ratkaisut

Peter Westerlund
Flik

Jenny Cederqvist
Flik

Julkaisimme Videosync-ohjelmistosta uuden kaupallisen
version ja teimme ensimmäisiä kansainvälisiä
kumppanisopimuksia. Näkyvyys kasvuun on vielä rajallinen ja
olemme kaupallistamisessa alkumetreillä. Videosync-liikevaihto
kasvoi kuitenkin selvästi vuoden aikana.
IR-sivustoratkaisumme kaupallistaminen etenee suunnitellusti.
Laajennuimme vuoden aikana tuottamaan listautumisiin
kokonaisvaltaista ratkaisua, jolla asiakkaalle rakennetaan
sijoittajaviestinnän kyvykkyydet.
Toimitimme palveluita yli 70 pörssiyhtiön yhtiökokoukseen,
joista Martelalle toteutimme studioltamme Suomen
ensimmäisen kokonaan virtuaalisen yhtiökokouksen
reaaliaikaisen äänestyksen kanssa. Yhtiökokousratkaisujen
markkina on taitekohdassa. Tänä keväänä yhtiöt järjestävät
edelleen kokoukset pääasiassa poikkeuslain mahdollistamalla
kevyellä ratkaisulla, mikä tarkoittaa meille maltillista
liikevaihtopotentiaalia. Mikäli lainsäädäntö uudistuu
edellyttämään hybridikokouksien mahdollistamista, näemme
ratkaisullamme selvää kasvupotentiaalia. Hybridiratkaisullamme
osakas voi osallistua oman päätelaitteen kautta digitaalisesti
kokoukseen niin paikan päältä kuin verkon yli.

Tammi–joulukuu 2021
Liikevaihto

liikevoiton osuus yhtiön liikevaihdosta oli 19,5 % (19,9 %).

Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 11,8 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 3,1 miljoonaa euroa, mikä vastasi 35,7 %
kasvua verrattuna vuoden 2020 tilikauteen. Merkittävimmät
tekijät liikevaihdon kasvun taustalla olivat virtuaalitapahtumaratkaisujen sekä tilausanalyysin kasvu. Kaikki
yhtiön kolme liiketoiminta-aluetta kasvoivat vahvasti
tilikauden aikana. Jatkuvan liikevaihdon määrä oli 6,1 (5,0)
miljoonaa euroa ja se vastasi 51,2 % (57,3 %) koko
liikevaihdosta. Jatkuva liikevaihto kasvoi 21,4 %
edellisvuodesta pääasiassa uusien tilausanalyysisopimusten
ansiosta.

Kannattavuuden parannusta tukivat etenkin
virtuaalitapahtumien kasvu, analyysiliiketoiminnan vahva
kehitys sekä kustannusten skaalautuvuus. Kannattavuutta
rasittivat henkilöstökulujen kasvu uusien rekrytointien myötä
ja virtuaalitapahtumaliiketoimintaan sekä
teknologiakehitykseen tehdyt panostukset.
Tilikauden 2021 liikevoitto oli 2,0 (1,4) miljoonaa euroa ja
liikevoiton osuus yhtiön liikevaihdosta oli 16,6 % (15,9 %). FASkirjanpidon mukaiset konserniliikearvon poistot olivat
tilikaudella 0,3 (0,3) miljoonaa euroa.

käyttöpääoman laskulla, jolla oli 1,0 (-0,9) miljoonan euron
vaikutus rahavirtaan. Yhtiön vastaanottamat jatkuvien
palvelusopimusten ennakkomaksut kasvoivat merkittävästi
edelliseen vuoteen nähden ja samaan aikaan ulkona olevat
myyntisaamiset laskivat.
Yhtiön rahoituksen rahavirta oli tilikaudella 2,9 (-0,5)
miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikutti positiivisesti
etenkin yhtiön listautumisanti Nasdaq First North Growth
Market Finland -markkinapaikalle. Listautumisannin
kokonaisvaikutus rahavirtaan oli 5,5 miljoonaa euroa.
Rahoituksen rahavirtaan negatiivisesti vaikuttivat yhtiön
omien osakkeiden hankinta Taaleri Sijoitus Oy:ltä 1,2
miljoonan euron arvosta sekä tilikauden 2020 tuloksesta
maksetut 1,1 miljoonan euron osingot.

Yhtiön materiaalit ja palvelut -kuluerät olivat 1,7 miljoonaa
euroa ja ne kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen
verrattuna ollen 14,2 % (14,3 %) liikevaihdosta. Kulujen kasvu
johtui pääasiassa virtuaalitapahtumatuotantojen määrän
kasvusta sekä yksittäisistä suurista tapahtumatuotannoista.

Tilikauden rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa
ja ne heikkenivät 0,4 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen
2020. Rahoituskulujen kasvuun vaikuttivat noin 0,3 miljoonan
euron listautumiskulut Nasdaq First North Growth Market
Finland -markkinapaikalle sekä vertailukauden
kertaluonteinen 0,2 miljoonan euron rahoitustuotto osittain
perimättä jätetystä tuotekehityslainasta.

Henkilöstökulut olivat 5,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 1,7
miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna ollen 49,3 % (47,4
%) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen kasvu perustui
henkilöstömäärän kasvuun kaikissa toiminnoissa.

Tilikauden 2021 tulos kasvoi 15,7 % ja oli 1,3 (1,1) miljoonaa
euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,87 (0,76) euroa.
Osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon poistoja oli
1,09 (0,99) euroa per osake.

Yhtiön taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 10,6 (5,5)
miljoonan euroa. Yhtiön taseen kehittymiseen vaikutti etenkin
yhtiön listautumisanti Nasdaq First North Growth Market
Finland -markkinapaikalle.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa ja ne
kasvoivat 0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna
ollen 16,1 % (17,6 %) liikevaihdosta. Liiketoiminnan muiden
kulujen suurimmat kuluerät ja kasvu vertailukauteen nähden
liittyivät studio- ja toimitilakuluihin sekä henkilöstön kasvun
kautta syntyneisiin muihin kuluihin.

Rahavirta

Yhtiön rahoitusasema oli tilikauden lopussa vahva. Yhtiöllä oli
7,0 (1,1) miljoonaa euroa likvidejä varoja ja korollista velkaa 0,1
(0,3) miljoonaa euroa. Nettovelkaantumisaste oli -103,2 % (37,3 %) ja omavaraisuusaste oli 72,8 % (42,5 %).

Kustannusrakenne

Kannattavuus
Tilikauden 2021 liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja
(EBITA-liikevoitto) oli 2,3 (1,7) miljoonaa euroa. EBITA-

Tilikauden 2021 liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta oli 2,4 (1,8) miljoonaa euroa.
Rahavirran kasvu perustui liiketoiminnan kannattavaan
kasvuun.
Liiketoiminnan rahavirta käyttöpääoman muutosten ja
investointien jälkeen oli 3,0 (0,4) miljoonaa euroa.
Käyttöpääoman tehokkuuteen kiinnitettiin huomiota tilikauden
aikana. Merkittävä parannus rahavirrassa selittyi sitoutuneen

Konsernin rahavirtojen nettovaikutus rahavarojen
muutokseen oli 5,9 (-0,1) miljoonaa euroa ja yhtiön rahavarat
tilikauden päättyessä olivat 7,0 (1,1) miljoonaa euroa.
Tase

Loka–joulukuu 2021
Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto loka–joulukuussa 2021 oli 3,4 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi 0,5 miljoonaa euroa, mikä vastasi 16,2 % kasvua
verrattuna tilikauden 2020 vastaavaan ajankohtaan. Liikevaihdon
kasvua vauhdittivat etenkin analyysipalvelut sekä IR-ratkaisut liiketoiminnat. Virtuaalitapahtumaliiketoiminnan (Flik) liikevaihto oli
vakaalla tasolla loka–joulukuussa vertailukauteensa nähden,
vertailukauden poikkeuksellisen korkean
virtuaalitapahtumapalveluiden kysynnän vuoksi.
Loka–joulukuun jatkuvan liikevaihdon määrä oli 1,7 (1,4) miljoonaa
euroa ja se vastasi 50,3 % (47,8 %) koko liikevaihdosta. Jatkuva
liikevaihto kasvoi 22,1 % edellisvuodesta pääasiassa uusien
tilausanalyysisopimusten ansiosta.
Kustannusrakenne
Yhtiön materiaalit ja palvelut -kuluerät olivat 0,4 miljoonaa euroa ja
ne laskivat 0,1 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna ollen 12,8
% (17,7 %) liikevaihdosta. Kulujen lasku johtui pääasiassa
ulkopuolisten palvelujen käytön muutoksesta
virtuaalitapahtumatuotannoissa.
Henkilöstökulut olivat 1,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 0,5
miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna ollen 52,4 % (43,6 %)
liikevaihdosta. Henkilöstökulujen nousu perustui henkilöstömäärän
kasvuun kaikissa toiminnoissa. Yhtiön keskimääräinen
henkilöstölukumäärä oli 82 (54) viimeisellä kvartaalilla, ja se kasvoi
51,9 %.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 0,5 miljoonaa euroa ja ne laskivat
0,3 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna ollen 14,3 % (25,5 %)
liikevaihdosta. Liiketoiminnan muiden kulujen suurimmat kuluerät
syntyivät studio- ja toimitilakuluista sekä kasvun kautta syntyneistä
liiketoiminnan muista kuluista. Liiketoiminnan muut kulut laskivat

vertailukauteen nähden pienempien studio- ja laitteistohankintojen
vuoksi.
Kannattavuus
Tilikauden 2021 viimeisen neljänneksen liikevoitto ennen
konserniliikearvon poistoja (EBITA-liikevoitto) oli 0,7 (0,4) miljoonaa
euroa. EBITA-liikevoiton osuus yhtiön liikevaihdosta oli 19,8 % (13,5
%).
Loka–joulukuun kannattavuuteen vaikutti positiivisesti
analyysiliiketoiminnan kehitys, kustannusten parempi skaalautuvuus
palveluiden toimittamisessa sekä vertailukautta pienemmät
panostukset studio- ja laitteistohankintoihin. Samalla yhtiön
kannattavuutta rasittivat kuitenkin yhtiön kasvutavoitteiden
edellyttämät panostukset rekrytointiin, joiden myötä henkilöstökulut
kasvoivat 39,6 % vertailukauteen nähden.
Tilikauden 2021 viimeisen neljänneksen liikevoitto oli 0,6 (0,3)
miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus yhtiön liikevaihdosta oli 17,3 %
(10,6 %). FAS-kirjanpidon mukaiset konserniliikearvon poistot olivat
loka–joulukuussa 0,1 (0,1) miljoonaa euroa.

Muita tietoja
Henkilöstö
Vuonna 2021 Inderes-konsernilla oli keskimäärin 72 (52)
työntekijää, mikä vastasi 38,5 % kasvua edellisvuodesta.
Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2021 lopussa 83 (57)
työntekijää.
Johtoryhmä
Tilikauden lopussa yhtiön johtoryhmän kokoonpano
vastuualueittain oli seuraava: Mikael Rautanen
(toimitusjohtaja) ja Mikko Wartiovaara (talousjohtaja). Yhtiö
soveltaa hajautettua johtamismallia, jossa tavoitteena on
pitää organisaatiorakenne mahdollisimman kevyenä ja
joustavana.
Osake ja osakkeenomistajat
Tilikaudella yhtiön osake listattiin Nasdaq First North Growth
Market Finland -markkinapaikalle ja listautumisen yhteydessä
suoritetussa yleisö- ja henkilöstöannissa merkittiin
hyväksytysti 236 150 uutta osaketta. Kaupankäynti
osakkeella aloitettiin 11.10.2021.

Mahdollinen järjestely on osa yhtiön listautumisen
yhteydessä tehtyä sopimusta, minkä johdosta yhtiön hallitus
ei katso järjestelyä luettavan mukaan voitonjakopolitiikan
mukaiseen voitonjakoon tulevia vuosia ajatellen.

Yhtiöllä on tilinpäätöshetkellä osto-optio 50 364 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta suunnatusti Taaleri Sijoitus Oy:ltä
25,00 euron osakekohtaisella hinnalla. Osto-optio on
voimassa 30.6.2022 saakka. Yhtiö suunnittelee
toteuttavansa option, mutta lopullinen päätös tehdään
senhetkinen markkinatilanne huomioiden. Optiosopimuksen
mukaisesti ostohintaa vähennetään mahdollisilla ennen
ostoa maksetuilla osingoilla.

Yhtiön kohdemarkkina on rajallinen ja pitkän aikavälin
kasvu riippuu kyvystä uudistua sekä laajentua uusille
alueille ja markkinoille.

•

Teknologia-alustoihin tehtävät investoinnit eivät
välttämättä tuota tavoiteltua pitkän aikavälin tuottoa.

•

Tietoturvaan liittyvät riskit ovat yhtiön liiketoiminnassa
mahdollisia. Tietoturvaan liittyvä riski saattaa toteutua
esimerkiksi työntekijän inhimillisen virheen seurauksena.

•

Yhtiön liiketoiminta on riippuvainen sen maineesta sekä
sijoittajayhteisön luottamuksesta. Näiden heikentymisellä
olisi negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan pitkällä
aikavälillä.

•

Useisiin palvelualueisiin kohdistuu sääntelyä
(osakeanalyysi, yhtiökokoukset ja sijoittajaviestintä).
Yhtiö ei välttämättä onnistu reagoimaan toimialan
sääntelyssä tapahtuviin muutoksiin.

Riskit ja epävarmuudet
Seuraavat riskit ja epävarmuustekijät voivat vaikuttaa
negatiivisesti Inderesin myyntitoimintaan, kannattavuuteen,
taloudelliseen tilaan, markkinaosuuteen, maineeseen,
osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän aikavälin
tavoitteiden saavuttamiseen. Alla kuvatut seikat kattavat
ainoastaan merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä
ei ole kattava luettelo riskeistä.
•

Koronaviruspandemia on avannut yhtiölle toistaiseksi
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta
toimintaympäristön nopea muutos pandemiatilanteen
muutosten seurauksena voi vaikuttaa myös negatiivisesti
liiketoimintaan.

•

Yhtiön liiketoimintamallin taantumakestävyyttä ei ole
päästy vielä testaamaan kunnolla. Yhtiö on riippuvainen
pörssiyhtiöiden sijoittajaviestintään kohdistamista
panostuksista, mihin taantumalla on todennäköisesti
negatiivinen vaikutus.

•

Virtuaalitapahtumaliiketoiminta on riippuvainen suurista
tuotannoista, joissa tilauskanta on suhteellisen lyhyt.

•

Yhtiö soveltaa uudenlaista johtamismallia, jonka
toimivuudesta ei voida olla varmoja kokoluokan
kasvaessa.

Tilinpäätöshetkellä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli
1 633 362 osaketta, joka vastaa osakkeiden kokonaismäärää
listautumishetkellä. Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.
Yhtiön optio hankkia omia osakkeita Taaleri Sijoitus Oy:ltä

•

•

Yhtiön kyky saavuttaa tavoiteltu kasvu voi vaarantua, jos
se ei onnistu rekrytoimaan uusia lahjakkaita osaajia sekä
pitämään kiinni nykyisistä avainhenkilöistä.

Tuotekehitystoiminta
Yhtiö panostaa tuotekehitystoiminnassaan Inderes-alustaan
kytkeytyviin teknologiaratkaisuihin. Olennaisimpia
kehitettäviä ohjelmistoja ovat inderes.fi-sijoittajapalvelu, IRsivustoratkaisu, sijoittajasentimenttipalvelu,
virtuaaliyhtiökokousratkaisu sekä Videosyncohjelmistoalusta. Yhtiön tuotekehitysmenot vuonna 2021
olivat 0,7 miljoonaa euroa ja ne vastasivat 6,2 % yhtiön
liikevaihdosta.
Päättyneellä tilikaudella yhtiö ei ole aktivoinut
tuotekehitysmenojansa taseeseen vaan ne on kirjattu
kuluiksi tuloslaskelmaan.

Muita tietoja
Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.
Hallituksen esitys tilikauden voittoa koskien
Yhtiön tavoitteena on vuosittain kasvava voitonjako, mikä
sisältää osingot ja omien osakkeiden ostot.
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat
7 271 867 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa
yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 303 134 euroa (0,80
euroa/osake) ja omaan pääomaan jätetään 5 968 732 euroa.
Varsinainen yhtiökokous vuonna 2022
Inderesin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu
pidettäväksi Helsingissä tiistaina 5.4.2022. Yhtiön hallitus
kutsuu myöhemmin erikseen yhtiökokouksen koolle.
Inderesin taloudellinen raportointi vuonna 2022
Inderes Oyj julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna
2022 seuraavasti:
• Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 10.5.2022
• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2.8.2022
• Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 1.11.2022
Inderesin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta
2021 julkistetaan viikolla 5. Kaikki raportit ovat saatavilla
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.group.inderes.fi heti
julkistamisen jälkeen.
Helsingissä 31.1.2022
Inderes Oyj
Hallitus

Konsernin tuloslaskelma Q4 (FAS)
Q4/2021

Q4/2020

Muutos

Liikevaihto

3,433

2,953

16 %

Liiketoiminnan muut tuotot

0,002

0,035

-95 %

Materiaalit ja palvelut

-0,439

-0,523

-16 %

Henkilöstökulut

-1,800

-1,289

40 %

Liiketoiminnan muut kulut

-0,491

-0,753

-35 %

Käyttökate

0,705

0,423

66 %

Suunnitelman mukaiset poistot

-0,025

-0,025

1%

EBITA

0,680

0,398

71 %

Konserniliikearvon poistot

-0,085

-0,085

0%

Liikevoitto

0,595

0,313

90 %

miljoonaa euroa

Konsernin tuloslaskelma H2 ja 2021 (FAS)
H2/2021

H2/2020

Muutos

2021

2020

Muutos

Liikevaihto

6,013

4,792

25 %

11,819

8,707

36 %

Liiketoiminnan muut tuotot

0,014

0,035

-61 %

0,015

0,035

-58 %

Materiaalit ja palvelut

-0,886

-0,775

14 %

-1,678

-1,245

35 %

Henkilöstökulut

-2,940

-2,002

47 %

-5,829

-4,131

41 %

Liiketoiminnan muut kulut

-0,939

-1,045

-10 %

-1,899

-1,535

24 %

1,262

1,004

26 %

2,427

1,831

33 %

-0,053

-0,049

7%

-0,121

-0,103

18 %

1,210

0,955

27 %

2,307

1,728

33 %

Konserniliikearvon poistot

-0,170

-0,170

0%

-0,340

-0,340

0%

Liikevoitto

1,040

0,785

32 %

1,966

1,388

42 %

Rahoitustuotot ja -kulut

-0 ,277

0 ,20 2

-237 %

-0 ,232

0 ,20 2

-215 %

Voitto ennen veroja

0,763

0,987

-23 %

1,734

1,590

9%

Tuloverot

-0 ,159

-0 ,30 9

-49 %

-0 ,395

-0 ,433

-9 %

Tilikauden voitto

0,604

0,678

-11 %

1,339

1,158

16 %

Vähemmistöosuudet

0 ,0 0 7

-0 ,0 0 9

-183 %

-0 ,0 44

-0 ,0 37

17 %

Konsernin voitto

0,612

0,669

-9 %

1,296

1,120

15,7 %

miljoonaa euroa

Käyttökate
Suunnitelman mukaiset poistot
EBITA

Konsernin rahavirtalaskelma (FAS)

Konsernin tase (FAS)
Vastaavaa
miljoonaa euroa
Pysyvät vastaavat
Liikearvo
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Taseen loppusumma

2021
1,493
0,935
0,248
0,144
0,165
9,063
0,176
1,711
0,202
6,975
10,556

2020
1,750
1,276
0,133
0,184
0,157
3,776
0,239
1,982
0,498
1,058
5,526

2021
6,671
0,083
0,000
0,852
5,737
0,047
0,093
0,023
0,070
3,746
0,023
3,144
0,578
10,556

2020
2,027
0,003
0,000
1,076
0,949
0,113
0,111
0,018
0,093
3,275
0,209
2,610
0,456
5,526

Vastattavaa
miljoonaa euroa
Oma pääoma
Osakepääoma
Muuntoero
Kertyneet voittovarat
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Vähemmistöosuus
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikaiset korottomat velat
Muut lyhytaikaiset velat
Taseen loppusumma

Laskelma oman pääoman muutoksista (FAS)
miljoonaa e uroa
Sidottu oma pääoma
Osake pääoma katsauskaude n alussa
Osake pääoman korotus
Osake pääoma katsauskaude n lopussa
Sidottu oma pääoma yhteensä

2021

2020

0 ,0 0 3
0 ,0 80
0 ,0 83
0,083

0 ,0 0 3
0 ,0 0 3
0,003

Vapaa oma pääoma
Sijoite tun vapaan oman pääoman rahasto katsauskaude n alussa
Osake anti
Omie n osakke ide n lunastus
Osake pääoman korotus
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto katsauskauden lopussa

0 ,949
5,737
-0 ,869
-0 ,0 80
5,737

0 ,80 4
0 ,289
-0 ,145
0 ,0 0 0
0,949

Voitto / tappio e de llisiltä tilikausilta katsauskaude n alussa
Osingonjako
Muuntoe ro
Omie n osakke ide n lunastus
Ulkomalaise n tytäryhtiön e läke varaukse n muutos
Vähe mmistöosuude n oikaisun muutos
Ede llise n tilikaude n virhe e n oikaisu
Muut muutokse t
Voitto / tappio edellisiltä tilikausilta katsauskauden lopussa

1,0 76
-1,0 91
-0 ,0 12
-0 ,478
-0 ,0 0 1
0 ,0 73
0 ,0 0 0
-0 ,0 10
-0,444

0 ,491
-0 ,666
-0 ,0 0 8
0 ,0 0 0
-0 ,0 0 2
0 ,0 65
-0 ,0 0 5
0 ,0 80
-0,044

Katsauskaude n voitto/tappio
Vapaa oma pääoma yhteensä
Muuntoe ro
Oma pääoma yhteensä

1,296
6,589
0 ,0 0 0
6,671

1,120
2,024
0 ,0 0 0
2,027

Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnusluku

Määritelmä

Tarkoitus

Jatkuvan liikevaihdon osuus -%

Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin perustuva liikevaihto /
kokonaisliikevaihto

Toistuvan liikevaihdon seuraaminen, strategian
eteneminen

EBITA-%

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoja ja arvonalentumisia
suhteessa liikevaihtoon

Ensisijainen seuraamamme operatiivisen
kannattavuuden mittari

Liikevoitto-%

Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon

Operatiivisen kannattavuuden mittari

Osakekohtainen tulos (laimentamaton)

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden nettotulos jaettuna
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla

Omistaja-arvon kehityksen seuraaminen

Osakekohtainen tulos ilman liikearvopoistoja
(laimentamaton)

Tilikauden tulos oikaistuna liikearvon poistoilla suhteessa osakkeiden
lukumäärään

Parantaa osakekohtaisen tuloksen
vertailukelpoisuutta sekä heijastelee
tuloksen operatiivista kehitystä

Nettovelka

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta vähennettynä rahavaroilla Velkaantumisen seuraaminen

Nettovelkaantumisaste-%

Nettovelka suhteessa omaan pääomaan

Velkaantumisen seuraaminen

Omavaraisuusaste-%

Oma pääoma suhteessa saaduista ennakoista oikaistuun taseen
loppusummaan

Vakavaraisuuden seuraaminen

Aktiivisten yhteisön jäsenten määrä

inderes.fi-palveluun 12kk:n aikana kirjautuneet käyttäjät

Inderes-alustan elinvoimaisuuden seuraaminen

Pörssiyhtiöasiakkaiden lukumäärä

Viimeisen 12kk aikana palveluita hankkineet pörssiyhtiöasiakkaat*

Strategian etenemisen ja Inderes-alustan
elinvoimaisuuden seuraaminen

*Tunnuslukua tarkennettu huomioimaan kaikki asiakkaat ja samalla raportoimme jatkossa asiakkaiden tarkan lukumäärän.
Q3/21 liiketoimintakatsauksessa raportoimme luvun olevan ”yli 150 asiakasta” ja tällä tunnusluvulla viitattiin ainoastaan yli
10 tuhannen euron asiakkuuksiin 12 kuukauden ajalta.

Laadintaperiaateet
Inderes-konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.–
31.12.2021 on laadittu kansallisen
kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti ja hyvää
kirjanpitotapaa noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut
ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedotteessa
esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön
tilintarkastettuun tilinpäätökseen.
Tilintarkastuskertomus on annettu 31. tammikuuta
2022. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth
Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä
laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista
luvuista.
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Toimitusjohtaja
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