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Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022: Liikevaihdon ja 
kannattavuuden vahva kasvu jatkui 

 

Huhti–kesäkuun 2022 kohokohdat 

● Liikevaihto kasvoi 82,2 % ja oli 61,2 milj. euroa (4–6/2021: 33,6 milj. euroa).  
● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 96,4 % ja oli 8,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa) eli 14,4 % liikevaihdosta 

(13,4 %). 
● 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 101,6 % ja oli 8,6 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli 14,1 % liikevaihdosta (12,7 

%). 
● Katsauskauden tulos oli 5,7 milj. euroa (3,2 milj. euroa). 

Tammi–kesäkuun 2022 kohokohdat 

● Liikevaihto kasvoi 60,6 % ja oli 114,5 milj. euroa (1–6/2021: 71,3 milj. euroa).  
● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 54,6 % ja oli 15,8 milj. euroa (10,2 milj. euroa) eli 13,8 % liikevaih-

dosta (14,3 %). 
● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,2 milj. euroa (0,3 milj. eu-

roa) ja kertaluonteiset kulut 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euroa).  
● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 57,2 % ja oli 15,4 milj. euroa (9,8 milj. euroa) eli 13,4 % liikevaihdosta (13,7 

%). 
● Katsauskauden tulos oli 11,2 milj. euroa (7,8 milj. euroa). 
● Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,27 euroa). 

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021. Tämä puolivuosikatsaus on 
tilintarkastamaton. 

Avainluvut 

Milj. euroa 4–6/22 4–6/21 Muutos 1–6/22 1–6/21 Muutos 1–12/21 
Liikevaihto 61,2 33,6 82,2 % 114,5 71,3 60,6 % 169,8 
Kertaluonteiset erät 0,1 0,1 -10,2 % 0,2 0,2 16,3 % 0,3 
Liikevoitto (EBIT) 8,6 4,3 101,6 % 15,4 9,8 57,2 % 26,0 
EBIT, % liikevaihdosta 14,1 % 12,7 %  13,4 % 13,7 %  15,3 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 8,8 4,5 96,4 % 15,8 10,2 54,6 % 26,8 
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 14,4 % 13,4 %  13,8 % 14,3 %  15,8 % 
Katsauskauden tulos 5,7 3,2 79,6 % 11,2 7,8 44,4 % 21,1 

*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. 
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Vuoden 2022 näkymät 

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto 
(EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 
ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2021. Liike-
vaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla 
vaikuttavat parempi näkyvyys Incapin asiakkaiden 
ennusteisiin ja yhtiön oma arvio liiketoiminnan ke-
hittymisestä. 

Arviot pohjautuvat lisääntyneeseen näkyvyyteen 
Incapin asiakkaiden ennusteissa ja yhtiön omaan 

arvioon liiketoiminnan kehittymisestä. Arviot pe-
rustuvat oletukseen, ettei odottamattomia liiketoi-
mintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu 
esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.  

Aiemmin Incap arvioi, että vuoden 2022 liike-
vaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto 
(EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2021.  
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Toimitusjohtajan katsaus 

Vuoden 2022 kuuden ensimmäisen kuukauden ai-
kana Ukrainan sota ja Kiinan sulkutoimet vaikutti-
vat edelleen maailmanlaajuiseen liiketoimintaym-
päristöön, emmekä ole vielä nähneet niiden kaik-
kia vaikutuksia. Yleisen inflaation ja valmistuskus-
tannusten nousu sekä rajoitukset komponenttien 
saatavuudessa jatkuivat. Tästä huolimatta menes-
tyimme hyvin, ja liikevaihtomme ja kannattavuu-
temme paranivat.  Olen kiitollinen tiimillemme, 
joka on tehnyt erittäin kovasti töitä materiaalien 
turvaamiseksi ja Incapin asiakassitoumusten pitä-
miseksi. 

Toinen vuosineljännes oli Incapin historian paras 
liikevaihdolla ja liikevoitolla mitattuna. Liikevaihto 
jatkoi kasvuaan sekä edellisvuodesta että vuoden 
2022 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna vah-
van elektroniikan kysynnän ja kaikkien aikojen kor-
keimman tilauskannan tukemana. Olemme erittäin 
iloisia nähdessämme kaikkien yksikköjemme  kas-
vavan.  

Kannattavuutemme parani tämänhetkisen tuote-
valikoiman ja työntekijöidemme valtavan työn an-
siosta materiaalien hankinnassa haasteellisissa 
markkinaolosuhteissa. Rajoitetun komponenttien 
saatavuuden ja toimitusketjuun liittyvien haastei-
den jatkuessa pidämme varastomme korkealla ta-
solla tukeaksemme tulevaa kasvua. Kasvavat 
palkka-, energia- ja raaka-ainekustannukset tar-
koittavat korkeampia elektroniikan hintoja loppu-
asiakkaille. 

Vastataksemme kasvavaan markkinakysyntään 
olemme investoineet tehtaisiimme Intiassa ja Eu-
roopassa. Intian kolmannen tehdasprojektin on 
määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, ja se 
etenee suunnitelmien mukaisesti. Euroopassa In-
cap Viron yksikkö uudistaa kaksi nykyistä SMT-tuo-
tantolinjaa ja lisää kolmannen Kuressaaren teh-
taalle. Uudet tuotantolinjat avataan tämän vuoden 
kolmannella neljänneksellä. Incap Slovakia investoi 
myös uuteen teknologiaan ja korvaa yhden nykyi-
sistä SMT-linjoista ja lisää selektiivisen juotosko-
neen tehtaalle.  

EMS-markkinoiden konsolidointi jatkuu. Meillä on 
edelleen vakaa taloudellinen asema ja hyvät mah-
dollisuudet tavoitella aktiivisesti kasvua yritysosto-
jen kautta. Arvioimme edelleen yrityksiä, joilla on 
hyvä kannattavuus, joiden yrityskulttuuri sopii 
omaamme ja joilla on potentiaalia maantieteelli-
seen laajentumiseen. 

Vuoden 2022 jälkipuoliskon lähdettyä liikkeelle 
olemme päivittäneet näkymämme ja arvioimme 
nyt, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto (EBIT) ja oi-
kaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 ovat selvästi 
suurempia kuin vuonna 2021.  

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja 
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Toimintaympäristö  

Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä ja 
markkinoiden aktiivisuus ovat pysyneet hyvinä 
huolimatta Ukrainan sodasta ja Kiinan sulkutoi-
mista, jotka vaikuttivat edelleen maailmanlaajui-
seen liiketoimintaympäristöön. Yleisen inflaation ja 
valmistuskustannusten nousu sekä rajoitukset 
komponenttien saatavuudessa jatkuivat. Incap te-
kee tiivistä yhteistyötä toimittajiensa ja asiak-
kaidensa kanssa pystyäkseen pitämään riittävän 
varastotason riskien minimoimiseksi.  

Elektroniikan sopimusvalmistuksen asiakkaat ovat 
edelleen erittäin hintatietoisia ja edellyttävät val-
mistuskumppaneiltaan jatkuvaa tehostamista ja 
kilpailukyvyn ylläpitoa. Incap näkee, että̈ kyky so-
peutua muutoksiin nopeasti on keskeisin tekijä 
elektroniikkateollisuudessa menestymisessä nyt ja 
tulevaisuudessa. Sopeutumiskykyä tarvitaan niin 
uusien tuotteiden ja tuotantomenetelmien kuin 

uusien ideoidenkin kehittämiseen ja käyttöönot-
toon. Yhtiö̈ arvioi markkinoiden kehittyvän pitkällä̈ 
aikavälillä̈ myönteisesti, sillä elektroniikkaa 
käytetään yhä enemmän uudenlaisissa käyttökoh-
teissa kuten kevyen liikenteen kulkuvälineissä ja 
muissa arkipäivän laitteissa.  

Pitkällä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistuk-
sen kasvu perustuu megatrendien kuten digitali-
saation aiheuttamaan elektroniikan käytön 
lisääntymiseen. Kysynnän kasvua edistävät kestä-
vien energiaratkaisujen ja lääketieteellisten laittei-
den kasvava tarve, syntymässä olevat 5G- ja IoT-
ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen. 
Myös väestön kasvu ja ikääntyminen tarjoavat uu-
sia mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuolto-
teknologian alueella. Elektroniikan sopimusvalmis-
tus on erittäin fragmentoitunut teollisuuden ala, 
jolla on konsolidointipotentiaalia.

Taloudellinen tulos  

Huhti–kesäkuu 2022 

Huhti–kesäkuussa 2022 liikevaihto kasvoi vertailu-
kaudesta 82,2 % ja oli 61,2 milj. euroa (33,6 milj. 
euroa). Liikevaihto kasvoi vahvan elektroniikan ky-
synnän ja kaikkien aikojen korkeimman tilauskan-
nan tukemana. 

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) kasvoi 
101,6 % vertailukaudesta ja oli 8,6 milj. euroa (4,3 
milj. euroa). Huhti–kesäkuun oikaistu liikevoitto 

(EBIT) oli 8,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa).  Kasvua 
edellisvuodesta oli 96,4 %. Oikaistu liikevoittomar-
ginaali oli 14,4 % (13,4 %). Kauden tulos kasvoi 
79,6 % vertailukaudesta ja oli 5,7 milj. euroa (3,2 
milj. euroa). Incap kirjasi luottotappiovarauksia 
huhti-kesäkuussa 2022 0,1 milj. euroa ja varaston 
arvonalentumisvarauksia 0,6 milj. euroa. 

 

 

Tammi–kesäkuu 2022 

Tammi–kesäkuussa 2022 liikevaihto kasvoi vertai-
lukaudesta 60,6 % ja oli 114,5 milj. euroa (71,3 
milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vahvan elektronii-
kan kysynnän ja kaikkien aikojen korkeimman ti-
lauskannan tukemana. 

Tammi–kesäkuun liikevoitto (EBIT) kasvoi 57,2 % 
vertailukaudesta ja oli 15,4 milj. euroa (9,8 milj. 

euroa). Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 15,8 milj. eu-
roa (10,2 milj. euroa). Kasvua edellisvuodesta oli 
54,6 %. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 13,8 % 
(14,3 %).  

Henkilöstökulut olivat 9,7 milj. euroa (8,2 milj. eu-
roa), liiketoiminnan muut kulut 4,3 milj. euroa (2,9 
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milj. euroa) eli 3,8 % liikevaihdosta (4,1 %) ja pois-
tot 1,8 milj. euroa (1,6 milj. euroa). 

Kauden tulos kasvoi 44,4 % vertailukaudesta ja oli 
11,2 milj. euroa (7,8 milj. euroa).

 

Tase, rahoitus ja rahavirta

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2022 oli 139,2 
milj. euroa (86,9 milj. euroa). Konsernin oma 
pääoma oli katsauskauden päättyessä 75,0 milj. 
euroa (47,8 milj. euroa).  

Vieras pääoma kasvoi vertailukaudesta 64,2 milj. 
euroon (39,1 milj. euroa), josta 15,1 milj. euroa 
(9,7 milj. euroa) oli korollista vierasta pääomaa. 
Vieraan pääoman kasvu vertailukaudesta johtui 
pääasiassa materiaalihankintoihin liittyvistä osto-
veloista. Korollinen nettovelka oli 9,0 miljoonaa 
euroa (5,7 milj. euroa).  

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 4,8 
milj. euroa (5,7 milj. euroa) ja korottomat velat 1,6 
milj. euroa (1,6 milj. euroa). Lyhytaikaiset korolliset 
velat olivat 10,3 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Lyhyt-
aikaisista korollisista veloista 4,6 milj. euroa (2,2 
milj. euroa) kohdistuu Intian tytäryhtiöön. Muut 
korolliset velat 6,6 milj. euroa (2,7 milj. euroa) ovat 
suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja li-
miittejä.  

Konsernin lainojen keskeisiä kovenantteja ovat 
omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka 
suhteessa EBITDAhan, ja niiden toteutumista seu-
rataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkastelu-
hetkellä 30.6.2022 korollisten velkojen ja EBITDAn 
suhteen tavoitetaso oli alle 3,0 ja omavaraisuusas-
teen yli 30 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, 
sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnus-
luku korolliset velat/EBITDA oli 0,4 ja omavarai-
suusaste 55,7 %.  

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yh-
tiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia ko-
venanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.  

Kesäkuun 2022 lopussa yhtiön taloudellinen ti-
lanne oli hyvä. Omavaraisuusaste nousi 55,7 %:iin 
(55,0 %), ja nettovelkaantumisaste oli 12,0 % (12,0  
%).  

Laskennallisiin verosaamisiin on kirjattu 0,0 milj. 
euron (0,3 milj. euroa) suuruinen erä, joka liittyy 
emoyhtiön vahvistettuihin tappioihin, sekä 0,0 
milj. euroa (0,1 milj. euroa), joka liittyy merkintä-
etuoikeusannin transaktiokuluihin. 0,3 milj. euroa 
(0,1 milj. euroa) liittyy Intian tytäryhtiöön. 

Konsernin kassatilanne katsauskaudella oli hyvä. 
30.6.2022 konsernin rahavarat olivat 6,0 milj.  
euroa (3,9 milj. euroa), minkä lisäksi konsernilla oli 
nostamaton pankkilaina ja luottolimiitti arvoltaan 
8,0 milj. euroa (6,0 milj. euroa).  

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 
0,7 (0,9), ja current ratio oli 2,0 (2,0).  

Varaston arvo kesäkuun 2022 lopussa oli 72,5 milj. 
euroa (32,8 milj. euroa). Varasto kasvoi pääasiassa 
kysynnän kasvun myötä. 

Liiketoiminnan rahavirta oli -4,2 milj. euroa (3,7 
milj. euroa). Rahavirtaan vaikutti käyttöpääoman 
muutos. 

 

 

Investoinnit 

Tammi–kesäkuussa 2022 Incapin tehdasinvestoin-
nit olivat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (2,6 milj. 
euroa), ja ne liittyivät pääasiassa Intian tehtaan 
meneillään olevaan laajennukseen.  

Incap ilmoitti toukokuussa 2021 päättäneensä in-
vestoida kolmanteen tehtaaseen Tumkurissa, In-
tian Karnatakan osavaltiossa. Rakentaminen alkoi 
vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, ja yhtiö 

arvioi tehtaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun 
mennessä.  



 

 8 

  

 

Tutkimus ja kehitys

Yhtiö kehittää tuotteita ja palveluita osana nor-
maalia liiketoimintaa, ja tuotekehityksen kulut si-
sältyvät liiketoimintakuluihin. 

Henkilöstö 

Kesäkuun 2022 lopussa Incap-konsernin henkilös-
tömäärä oli 2 498 (2 029). Henkilöstöstä 78,5 % 
(73,0 %) työskenteli Intiassa, 4,7 % (4,8 %) Virossa, 
6,9 % (9,8 %) Isossa-Britanniassa, 9,8 % (12,3 %) 
Slovakiassa ja 0,1 % (0,1 %) Suomessa.  

Kesäkuun lopussa Incapin henkilöstöstä oli naisia 
535 (489) ja miehiä 1 963 (1 540). Keskimääräinen 
henkilöstömäärä tammi–kesäkuussa oli 2 483 
(1 905).  

Johto ja organisaatio  

Miroslav Michalik (synt. 1976, MBA General mana-
gement), Incap Electronics Slovakia, s.r.o:n toimi-
tusjohtaja maaliskuusta 2021 alkaen, nimitettiin 
Incap-konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.4.2022 
alkaen.  

Kesäkuun 2022 lopussa Incapin johtoryhmän jäse-
net olivat toimitusjohtaja Otto Pukk; Viron toimin-
tojen johtaja Greg Grace; Intian toimintojen ja 
APAC-alueen myynnin johtaja Murthy Munipalli; 

Ison-Britannian toimintojen johtaja Jamie 
Maughan; Slovakian toimintojen johtaja Miroslav 
Michalik sekä talousjohtaja Antti Pynnönen. 

Konsernilla on tuotantolaitokset Virossa, Intiassa, 
Slovakiassa ja Isossa-Britanniassa sekä ostotoimin-
toja Hong Kongissa. Taloushallinto, hankinta, 
myynti, IT ja viestintä koordinoidaan keskitetysti 
yhtiön pääkonttorissa Suomessa.  

Yritysvastuu 

Incapin yritysvastuun osa-alueet ovat taloudelli-
nen, sosiaalinen sekä ympäristö- ja sidosryhmävas-
tuu. Yritysvastuu merkitsee Incapille sitä, että yhtiö 
ylittää toiminnassaan lain vaatimukset ja huomioi 
sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset. 

Incap toimii vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. 
Yhtiö noudattaa toiminnassaan kansainvälisiä ih-
misoikeussopimuksia sekä kansainvälisiä työnte-
kijöiden ja lasten oikeuksiin liittyviä sopimuksia.  

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

Incapin tärkeimpiin sidosryhmiin kuuluvat yhtiön 
asiakkaat, henkilöstö, alihankkijat ja omistajat. 
Lisäksi yhtiö toimii vastuullisesti tuotantolaitosten 
lähiympäristön asukkaita ja toimijoita kohtaan. 

Yritysvastuuohjelmansa perustaksi yhtiö on päivit-
tänyt kaikkia työntekijöitään ja toimittajiaan koske-
van menettelyohjeen (Code of Conduct). Yritysvas-
tuun toteutumista tukevat osaltaan yhtiön 
käytössä olevat laatu- ja ympäristöjärjestelmät.  

Yhtiö julkaisi vuosikertomuksen 2021 yhteydessä 
erillisen vastuullisuusraportin. 
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Varsinainen yhtiökokous 2022 

Incap Oyj:n 29.4.2022 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021-
31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen 
jäsenille ja toimitusjohtajalle.  

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukai-
sesti, että yhtiön osakkeen likviditeetin paranta-
miseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta 
yhtiön uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suh-
teessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 
4 uutta osaketta (ns. osakesplit). Uusia osakkeita 
annettiin 23 397 308 kappaletta osakkeenomista-
jille, jotka olivat osakeannin täsmäytyspäivänä 
3.5.2022 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitä-
mään osakasluetteloon. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mu-
kaisesti hallituksen päättämään harkintansa mu-
kaan osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä voittovaroista perustuen tilikaudelta 
1.1.2021-31.12.2021 vahvistettuun yhtiön tilinpää-
tökseen. Tämän valtuutuksen perusteella jaetta-
van osingon kokonaismäärä jakautuu yhden van-
han ja neljän uuden osakkeen kesken siten, että ja-
ettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enin-
tään 0,16 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa 
yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen al-
kuun asti. Mikäli hallitus päättää käyttää valtuu-
tusta, yhtiö julkistaa erillisen päätöksen jaettavan 
osingon määrästä ja osingonmaksun täsmäytys- 
sekä maksupäivästä. Valtuutuksen perusteella ja-
ettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, 
jotka ovat kyseisen osingonmaksun täsmäytyspäi-
vänä merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon.  

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uu-
sien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan 

tai maksutta. Yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituk-
sen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista 
osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään  
2 924 660 kappaletta, mikä vastaa noin 10 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun 
uudet osakkeet on rekisteröity. 

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeen-
omistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omis-
tavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etu-
oikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suun-
natulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomara-
kenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden 
yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien jär-
jestelyiden toteuttaminen, investointien ja liiketoi-
minnan rahoittaminen taikka osakkeiden käyttämi-
nen osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteutta-
mista hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättä-
mässä laajuudessa. 

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa 
antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saa-
maan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uu-
sia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta 
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepää-
omaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää 
myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien 
antamiseen liittyvistä ehdoista. 

Valtuutukset ovat voimassa yhden vuoden yhtiö-
kokouksen päätöksestä lukien. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ovat koko-
naisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla 
osoitteessa https://incapcorp.com/yhtiokokous.  

 

Hallitus ja tilintarkastaja 

29.4.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 
hallituksen 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 järjestäyty-
miskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen 
Ville Vuoren. 
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Tilintarkastusyhtiö PricewaterhouseCoopers Oy va-
littiin yhtiön tilintarkastajaksi ja KHT Maria Grön-
roos päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji.  

Incap Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2022 
päättämästä maksuttomasta osakeannista (ns. 
osakesplit) annetut osakkeet merkittiin kauppare-
kisteriin 3.5.2022. Maksuttomassa osakeannissa 
annettiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa 
suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annet-
tiin 4 uutta osaketta. Incap Oyj:n osakkeiden koko-
naismäärä maksuttoman annin jälkeen on 
29 246 635 osaketta. 

Incapin hallitus päätti 26.5.2020 ja 26.4.2022 mak-
suttomista suunnatuista osakeanneista toimitus-
johtajalle perustuen yhtiön varsinaisen yhtiöko-
kouksen 20.4.2020 ja 27.4.2021 hallitukselle anta-
miin osakeantivaltuutuksiin. Yhtiön osakkeiden lu-
kumäärä kasvoi 29 284 835 osakkeeseen edellä 
mainittujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi 
kaupparekisteriin 23.5.2022. 

Yhtiön osakkeiden lukumäärä 30.6.2022 oli 29 284 
835 (31.12.2021: 5 849 327). 

Tammi–kesäkuussa 2022 osakkeen kurssi vaihteli 
11,16 ja 16,34 euron välillä (3,44 ja 8,60). Päätös-
kurssi 30.6.2022 oli 11,64 euroa (30.12.2021: 
15,70). Yhtiön markkina-arvo 30.6.2022 oli 335,6 
miljoonaa euroa (30.6.2021 212,6 miljoonaa eu-
roa).  

Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 4 521 osakasta (4 
227). Osakkeista 28,1 % (12,4 %) oli hallintarekiste-
röityjä ja 8,1 % (2,9 %) ulkomaisessa omistuksessa. 
Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. 

Kesäkuun 2022 lopussa Incap Oyj:n hallituksen  
jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä 
omistivat yhteensä 317 890 osaketta eli 1,1 % osa-
kekannasta (278 190 eli 1,0 %). 

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2022 

 Osakkeita kpl  Omistusosuus, %  
Oy Etra Invest Ab 5 686 665 19,42 

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 2 559 050 8,74 

Joensuun Kauppa ja Kone Oy 1 709 190 5,84 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 391 540 4,75 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 752 965 2,57 

Etola Erkki Olavi 500 000 1,71 

Kakkonen Kari Heikki Ilmari 460 525 1,57 

Etola Group Oy 450 000 1,54 

Oy Pontia Invest AB 386 465 1,32 

K22 Finance Oy 321 115 1,10 

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä  14 217 515 48,55 
 

Hallintarekisteröity omistus ei näy taulukossa. 
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Liputusilmoitukset

Incap Oyj vastaanotti 14.1.2022 Arvopaperimarkki-
nalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Kyösti 
Kakkosen määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu 
omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 13.1.2022 
tehtyjen osakekauppojen seurauksena alittanut 10 
prosentin liputusrajan. Samana päivänä yhtiö 

vastaanotti ilmoituksen, jonka mukaan Avanza 
Bank Holding AB:n määräysvaltayhtiön omistus- ja 
ääniosuus Incap Oyj:ssä oli 13.1.2022 tehtyjen osa-
kekauppojen seurauksena ylittänyt 5 prosentin li-
putusrajan.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 

Toimitusjohtajan kannustinjärjestelmä 

Incap Oyj:n hallitus päätti toukokuussa 2020 osa-
kepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän 
perustamisesta yhtiön toimitusjohtaja Otto Puk-
kille ja huhtikuussa 2022 siihen tehdystä muutok-
sesta. Toimitusjohtaja voi ansaita 31.12.2021 päät-
tyneeltä ansaintajaksolta yhtiön liikevoiton kehit-
tymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion, 
yhteensä 38 200 yhtiön uutta osaketta maksutto-
missa osakeanneissa, edellyttäen, että toimitusjoh-
taja on palkkion maksuhetkellä edelleen toimisuh-
teessa yhtiöön. 

Otto Pukk merkitsi hänelle tarjotut yhteensä 38 
200 yhtiön uutta osaketta. Incapin hallitus päätti 
23.5.2022 hyväksyä tehdyt osakemerkinnät toimi-
tusjohtajan kannustinjärjestelmän ehtojen toteu-
duttua. Osakeanneissa merkittyjä yhtiön uusia 
osakkeita ei saa myydä, muutoin luovuttaa tai pan-
tata yhden vuoden aikana siitä alkaen, kun osake-
anneissa hyväksytysti merkityt yhtiön uudet osak-
keet on merkitty kaupparekisteriin. 

Avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjär-
jestelmä 

Incap Oyj:n hallitus päätti 27.4.2022 perustaa uu-
den konsernin avainhenkilöiden pitkän aikavälin 
kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena 
on yhdistää yhtiön omistajien ja avainhenkilöiden 
tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä ai-
kavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja 

tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden hankki-
miseen, ansaintaan ja kertymiseen perustuva palk-
kiojärjestelmä. 

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu 
rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, 
jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituk-
sen niin päättäessä. 

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus an-
saita Incapin osakkeita suorituksen perusteella. 
Hallitus päättää ansaintakriteeristä ja ansaintakri-
teerille asetettavista tavoitteista kunkin ansainta-
jakson alussa. Järjestelmästä ansaittava mahdolli-
nen palkkio maksetaan kunkin ansaintajakson lo-
pussa. 

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja 
osittain rahana. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa 
palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja lakisää-
teiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti mak-
seta, jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päät-
tyy ennen palkkion maksamista. 

Ansaintajakson 2022–2024 ansaintakriteeri on 
konsernin kumulatiivinen liikevoitto (EBIT). Kan-
nustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat an-
saintajaksolla 2022–2024 yhtiön toimitusjohtaja ja 
johtoryhmän jäsenet. 

Ansaintajaksolta 2022–2024 maksettavat palkkiot 
vastaavat yhteensä enintään 30 191 Incap Oyj:n 
osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksetta-
van osuuden. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä riskejä 
ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuk-
sen hintakilpailu ja uusasiakashankinnan 

onnistuminen. Muita yleisiä toimintaympäristöön 
vaikuttavia riskejä ovat koronaviruspandemiaan 
liittyvät riskit, geopoliittinen tilanne, raaka-
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aineiden sekä komponenttien saatavuus ja hinta-
kehitys. Taloudelliset riskit liittyvät rahoituksen 

riittävyyteen, maksuvalmiuteen sekä valuuttakurs-
sien vaihteluun.

 

Toimintaympäristöön liittyvät riskit 

Koronaviruspandemian kehityksellä ja sen hillitse-
miseksi toteutetuilla toimenpiteillä voi olla kieltei-
nen vaikutus Incapin lyhyen aikavälin tulokseen. 
Liikkumisrajoitukset on poistettu Incapin toiminta-
maissa, ja Incapin tehtaat toimivat täydellä kapasi-
teetilla. Henkilöstön terveydestä ja turvallisuu-
desta huolehditaan tiukoilla turvatoimenpiteillä.  

Koska pandemiatilanne voi kuitenkin muuttua no-
peasti, se voi vielä aiheuttaa Incapin toiminnalle ly-
hyen aikavälin riskejä, jotka liittyvät laajempaan ta-
louskehitykseen ja yhtiön asiakkaiden toimialojen 
kehitykseen, toimitusketjuihin ja logistiikkaan sekä 
henkilöstön terveyteen ja saatavuuteen.  

Geopoliittiset jännitteet ovat lisääntyneet Euroo-
passa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Venäjän 
sodalla Ukrainaa vastaan ja sen seurauksena asete-
tuilla Venäjän vastaisilla pakotteilla ei odoteta ole-
van merkittävää suoraa vaikutusta yhtiöön.  
Incapilla ei ole liiketoimintaa eikä suoria tai välilli-
siä asiakkaita tai toimittajia Venäjällä, Valko-Venä-
jällä tai Ukrainassa. Muuttunut toimintaympäristö 
voi kuitenkin vaikuttaa materiaalien saatavuuteen 
ja globaaliin logistiikkaan. Kiinan sulkutoimet voi-
vat vaikuttaa myös hankintaan ja logistiikkaketjui-
hin. 

 

Asiakasriskit 

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialo-
jen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palvelui-
den kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkai-
den kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seu-
rataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön 
johto pitää asiakkuuksien hallintaa huomattavan 
tärkeänä ja kiinnittää siihen erityistä huomiota. 

Yhtiön liikevaihto jakautuu usealle eri asiakasseg-
mentille, mikä tasapainottaa eri toimialojen suh-
danteiden vaihtelujen vaikutuksia. Vuoden 2022 

ensimmäisen puoliskon aikana neljä suurinta asia-
kasta tuotti 71,3 % (62,6 %) yhtiön liikevaihdosta. 
Yhtiön asiakkaista 12 (10) tuotti vuoden 2022 en-
simmäisen puoliskon aikana yli miljoonan euron lii-
kevaihdon.  

Elektroniikan sopimusvalmistus on äärimmäisen 
kilpailtu toimiala, jossa on jatkuva paine kustan-
nustason hallintaan. Incap on onnistunut tehosta-
maan toimintaansa ja vähentämään kustannuksi-
aan.

  

Taloudelliset riskit 

Yhtiön rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvä, eikä 
rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muo-
dosta merkittävää riskiä. Yhtiö kirjasi luottotap-
piovarauksia huhti-kesäkuussa 2022 0,1 miljoonaa 
euroa ja varaston arvonalentumisvarauksia 0,6 mil-
joonaa euroa. 

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä 
vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä 
kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Ti-
linpäätöksessä 2021 tehtyjen arvostuslaskelmien ja 
30.6.2022 hetken indikaattoreiden perusteella ty-
täryhtiöiden osakkeiden arvonlaskukirjaukseen 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 nega-
tiivinen vaikutus Incapin liikevaihtoon, tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 

Intian veroviranomaisen vuonna 2018 tekemässä 
verotarkastuksessa tilikausien 2015–2016 ajalta 
tutkitaan konsernin sisäisten erien vähennyskel-
poisuutta. Yhtiöllä oli kesäkuun 2022 lopussa 1,6 
miljoonan euron suuruinen varaus yhtiön              
IFRIC23:een (epävarmat veropositiot) pohjautu-
vaan arvioon perustuen. Tapaus on edelleen 
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esitutkinnassa, ja mikäli asiassa ei päästä yhteis-
ymmärrykseen paikallisen veroviranomaisen 
kanssa, yhtiö tulee viemään asian seuraavan tason 

viranomaiselle. Yhtiö arvioi, että tehdyt varaukset 
kattavat mahdollisen veroriskin. 

Merkittävät katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Incap päivitti 20.7.2022 näkymänsä vuodelle 2022. 
Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto 
(EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2022 
ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2021. Liike-
vaihto- ja liikevoittoennusteen noston taustalla 
vaikuttavat parempi näkyvyys Incapin asiakkaiden 
ennusteisiin ja yhtiön oma arvio liiketoiminnan ke-
hittymisestä. 

Arviot pohjautuvat lisääntyneeseen näkyvyyteen 
Incapin asiakkaiden ennusteissa ja yhtiön omaan 
arvioon liiketoiminnan kehittymisestä. Arviot pe-
rustuvat oletukseen, ettei odottamattomia liiketoi-
mintaympäristöön vaikuttavia muutoksia tapahdu 
esimerkiksi komponenttien saatavuudessa.  

Aiemmin Incap arvioi, että vuoden 2022 liike-
vaihto, liikevoitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto 
(EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2021.

Strategia ja tavoitteet 

Incapin kasvustrategia perustuu sen yrittäjähenki-
seen ja asiakaslähtöiseen kulttuuriin, joustavaan 
toimintamalliin ja kustannusten hallintaan yhtiön 
toimintaan syvälle juurtuneena ajattelutapana. Yh-
tiö haluaa vauhdittaa toimialansa konsolidaatiota 
ja siten hyödyntää alan kasvupotentiaalia 

kustannustehokkuutensa ja pitkän aikavälin kan-
nattavuutensa säilyttäen. Jatkaakseen vahvaa kehi-
tystään yhtiö keskittyy kolmeen strategiseen teki-
jään: kasvuun, kannattavuuteen ja toiminnan ke-
hittämiseen.  

Taloudellinen raportointi vuonna 2022

Incap julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 27.10.2022. 

 

Webcast-tilaisuus 

Yhtiö järjestää englanninkielisen webcast -tilaisuu-
den torstaina 28.7.2022 klo 14.00 alkaen. Tuloksen 
esittelevät Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk ja 
CFO Antti Pynnönen. Tuloksen lisäksi tilaisuudessa 
esitellään erityisesti Incapin Iso-Britannian toimin-
toja, ja Incapin Iso-Britannian toiminnoista vas-
taava johtaja Jamie Maughan osallistuu tilaisuu-
teen. 

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa 
https://incap.videosync.fi/2022-07-28-half-year-
report. Tilaisuuden aikana yleisö voi esittää kysy-
myksiä chatissa edellä mainitussa osoitteessa. Lä-
hetyksen tallenne on katsottavissa yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa https://incapcorp.com/fi/ra-
portit-ja-esitykset/myöhemmin samana päivänä. 

Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille 
ja tiedotusvälineille. 
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Helsingissä 27.7.2022 

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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Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikat-
saukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimi-
sessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita 
kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Tiedotteen 

vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tämän 
puolivuosikatsauksen vuotta 2022 koskevat luvut 
ovat tilintarkastamattomia. 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

(1 000 euroa) 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
LIIKEVAIHTO 114 529 71 306 169 787 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -1 129 2 979 10 232 
Liiketoiminnan muut tuotot 178 148 200 
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -82 337 -52 021 -127 032 
Henkilöstökulut -9 741 -8 185 -17 404 
Poistot ja arvonalentumiset -1 821 -1 566 -3 286 
Liiketoiminnan muut kulut -4 320 -2 893 -6 524 
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 15 359 9 768 25 974 
Rahoitustuotot ja -kulut -790 -98 -253 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 14 569 9 670 25 721 
Tuloverot -3 372 -1 915 -4 662 
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 11 197 7 756 21 059  

   
Osakekohtainen tulos, euroa 1)  0,38 0,27 0,72 
 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan (työsuhde-etuuksien  
uudelleenarvostus) 44 22 15 
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:    
    Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 882 663 2 470 
    Muut laajan tuloksen erät netto 926 685 2 485 
KOKONAISTULOS 12 123 8 440 23 544 
Kokonaistuloksen jakautuminen:    
    Emoyhtiön osakkeenomistajille 12,123 8 440 23 544 
 

1) Vertailutiedot oikaistu maaliskuussa 2022 toteutuneella osakesplitillä. 
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Konsernitase 

(1 000 euroa) 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 
VARAT 

   

PITKÄAIKAISET VARAT 
   

Pitkäaikaiset käyttöomaisuushyödykkeet 11 878 8 947 10 115 
Käyttöoikeusomaisuus 3 305 4 171 3 736 
Liikearvo 7 419 7 390 7 547 
Muut aineettomat hyödykkeet 4 264 4 620 4 517 
Muut rahoitusvarat 4 4 4 
Laskennalliset verosaamiset 453 752 852 
Muut saamiset 465 231 346 
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 27 788 26 115 27 117  

   
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 72 511 32 755 59 467 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32 900 24 088 33 654 
Rahavarat 6 037 3 911 9 249 
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 111 447 60 754 102 371 
VARAT YHTEENSÄ 139 235 86 869 129 488  

   
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 000 1 000 1 000 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 184 23 751 22 185 
Muuntoero -1 277 -3 966 -2 159 
Kertyneet voittovarat 53 139 27 023 41 867 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 75 046 47 807 62 893  

   
PITKÄAIKAISET VELAT    
Korottomat velat 1 619 1 619 1 619 
Korolliset velat 4 788 5 686 4 026 
Laskennalliset verovelat 788 865 851 
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 7 195 8 171 6 496  

   
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat ja muut velat 46 707 26 925 52 862 
Korolliset velat 10 287 3 966 7 238 
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 56 994 30 891 60 099 
VELAT YHTEENSÄ 64 189 39 061 66 595 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 139 235 86 869 129 488 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

(1 000 euroa) 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 15 359 9 768 25 974 
Oikaisut liikevoittoon 2 091 1 693 4 530 
Käyttöpääoman muutos -18 910 -5 493 -15 757 
Maksetut korot ja maksut  -291 -322 -557 
Saadut korot 0 0 9 
Maksetut verot ja veronpalautukset -2 474 -1 962 -4 530 
Liiketoiminnan rahavirta -4 225 3 685 9 669  

   
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 508 -2 638 -4 520 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 105   
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla  -650 -650 
Investointien rahavirta -2 404 -3 288 -5 170  

   
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen nostot 8 781 2 102 6 886 
Lainojen takaisinmaksut -4 778 -1 954 -4 725 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -868 -671 -1 356 
Rahoituksen rahavirta 3 135 -523 805  

   
Rahavarojen muutos -3 494 -126 5 304 
Rahavarat tilikauden alussa 9 249 3 899 3 899 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 281 138 46  

   
Rahavarat tilikauden lopussa 6 037 3 911 9 249 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

(1 000 euroa) 

Osake- 
pääoma  

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muunto- 
erot 

Kertyneet 
voittovarat  

Oma  
pääoma 

yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2022 1 000 22 185 -2 159 41 867 62 893 
Tilikauden tulos    11 197 11 197 
Muuntoerot   882  882 
Liiketoimet omistajien kanssa 1)     32 32 
Muut muutokset 2)  -1  43 42 
Oma pääoma 30.6.2022 1 000 22 184 -1 277 53 139 75 046  

     
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 21 491 -4 629 20 719 38 580 
Tilikauden tulos    7 756 7 756 
Muuntoerot   663  663 
Liiketoimet omistajien kanssa 1)   694  26 721 
Muut muutokset 2)  62  26 88 
Oma pääoma 30.6.2021 1 000 22 247 -3 966 28 527 47 807 
 
1) Henkilöstön osakeomistusohjelmatyösuorituksen arvo. 
2) Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus. 
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Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset 
 

1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Liikevaihto, milj. euroa 114,5 71,3 169,8 
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 15,4 9,8 26,0 
    % liikevaihdosta 13,4 13,7 15,3 
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 14,6 9,7 25,7 
    % liikevaihdosta 12,7 13,6 15,1 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   38,0 39,0 43,8 
Oman pääoman tuotto (ROE), %           32,5 35,9 41,5 
Omavaraisuusaste, % 55,7 55,0 51,9 
Nettovelkaantumisaste, % 12,0 12,0 3,2 
Korollinen nettovelka, milj. euroa 9,0 5,7 2,0 
Quick ratio 0,7 0,9 0,8 
Current ratio 2,0 2,0 1,7 
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 
 keskimäärin tilikauden aikana 1) 

 
29 254 850 29 261 462 29 254 048 

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2) 0,38 0,27 0,72 
Oma pääoma/osake, euroa 2) 2,57 1,63 2,15 
Osakekohtainen osinko, euroa 2) 0,00 0,00 0,00 
    Osinko tuloksesta, %  0,0 0,0 0,0 
Hinta-/voittosuhde (P/E-luku)  29,9 27,4 21,8 
Osakkeen kurssikehitys     
    Katsauskauden alin kurssi, euroa 2) 11,16 3,44 3,44 
    Katsauskauden ylin kurssi, euroa 2) 16,34 8,60 16,12 
    Katsauskauden keskikurssi, euroa 2) 13,83 6,00 8,46 
    Katsauskauden päätöskurssi, euroa 2) 11,46 7,27 15,70 
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 335,6 212,6 459,2 
Osakkeiden vaihto, kpl 2) 3 298 735 7 871 185 13 703 585 
Osakkeiden vaihto, % 11,3 26,9 46,9 
Investoinnit, milj. euroa 2,4 3,3 5,2 
    % liikevaihdosta 2,1 4,6 3,1 
Henkilöstö keskimäärin 2 483 1 905 2 165 
Henkilöstö kauden lopussa 2 498 2 029 2 523 
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa    
OMASTA VELASTA    
Kiinnitykset 24,6 22,4 23,9 
Taseen ulkopuoliset vastuut 0,7 0,2 0,7 
Liiketoimet lähipiirin kanssa                                                                       

 

Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa.  
   

1) Oikaisu vuonna 2021 liittyy AWS Electronics Groupin yritysoston toteutuneeseen osakkeina maksettuun kauppahintaan (29 103 uutta 
osaketta). Oikaisu vuonna 2022 liittyy maaliskuussa toteutuneeseen osakesplittiin, jossa kutakin osaketta kohden annettiin 4 uutta osa-
ketta (23 397 308 osaketta) ja toimitusjohtajan kannustinjärjestelmän merkittyihin osakkeisiin (38 200 osaketta). 

2) Vertailutiedot oikaistu maaliskuussa 2022 toteutuneella osakesplitillä. 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Tilikauden tulos 11 197 7 756 21 059 
Vertailukelpoinen tilikauden tulos 22 394 15 511  
Rahoituskulut 1 030 654 1 098 
Vertailukelpoiset rahoituskulut 2 061 1 308  
Tuloverot 3 372 1 915 4 662 
Vertailukelpoiset tuloverot 6 744 3 830  
Tuotto 31 199 20 649 26 819 
Oma pääoma 75 046 47 807 62 893 
Pitkäaikaiset korolliset velat 4 788 5 686 4 026 
Lyhytaikaiset korolliset velat 10 287 3 966 7 238 
Sijoitettu pääoma 90 121 57 459 74 157 
Sijoitettu pääoma, raportointikauden ja edellisen tilikauden 
lopun keskiarvo 82 139 52 915 61 264 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  38,0 39,0 43,8 
 

Oman pääoman tuotto, % 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Tilikauden tulos 11 197 7 756 21 059 
Vertailukelpoinen tilikauden tulos 22 394 15 511  
Oma pääoma 75 046 47 807 62 893 
Oma pääoma, raportointikauden ja edellisen tilikauden lopun 
keskiarvo 

 
68 970 43 194 50 737 

Oman pääoman tuotto, %  32,5 35,9 41,5 
 

Omavaraisuusaste, % 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Oma pääoma yhteensä 75 046 47 807 62 893 
Taseen loppusumma 139 235 86 869 129 488 
Saadut ennakot -4 569  -8 225 
Omavaraisuusaste, % 55,7 55,0 51,9 
 

Nettovelkaantumisaste, % 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Korollinen nettovelka 9 038 5 741 2 014 
Oma pääoma 75 046 47 807 62 893 
Nettovelkaantumisaste, % 12,0 12,0 3,2 
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Korollinen nettovelka 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Pitkäaikaiset korolliset velat 4 788 5 686 4 026 
Lyhytaikaiset korolliset velat 10 287 3 966 7 238 
Korolliset velat 15 075 9 652 11 264 
Rahat ja pankkisaamiset -6 037 -3 911 -9 249 
Korollinen nettovelka 9 038 5 741 2 014 
 

Rahoitusomaisuus 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 32 900 24 088 33 654 
Rahat ja pankkisaamiset 6 037 3 911 9 249 
Rahoitusomaisuus 38 936 27 999 42 904 
 

Quick ratio 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Rahoitusomaisuus 38 936 27 999 42 904 
Lyhytaikaiset velat 56 994 30 891 60 099 
Saadut ennakot -4 569  -8 225 
Lyhytaikainen vieras pääoma 52 425 30 891 51 874 
Quick ratio 0,7 0,9 0,8 
 

Current ratio 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Rahoitusomaisuus 38 936 27 999 42 904 
Vaihto-omaisuus 72 511 32 755 59 467 
Lyhytaikaiset velat 56 994 30 891 60 099 
Lyhytaikainen vieras pääoma 56 994 30 891 60 099 
Current ratio 2,0 2,0 1,7 
 

Investoinnit 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Käyttöomaisuuden lisäykset 2 404 3 288 5 170 
Investoinnit 2 404 3 288 5 170 
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 Oikaistu liikevoitto 

1 000 euroa 1–6/2022 1–6/2021 1–12/2021 
Liikevoitto 15 359 9 768 25 974 
Kertaluonteiset kulut 237 204 331 
Hankintamenon allokointien poistot 218 258 474 
Oikaistu liikevoitto 15 814 10 231 26 780 

Tunnuslukujen laskentasäännöt 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Laskentasääntö Käyttötarkoitus 
Vertailukelpoinen tilikauden 
tulos 

Puolivuosikauden tulos x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoi-
suutta koko vuoden lukuun nähden. 

Vertailukelpoiset rahoitus-
kulut 

Puolivuosikauden rahoituskulut x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoi-
suutta koko vuoden lukuun nähden. 

Vertailukelpoiset tuloverot Puolivuosikauden tuloverot x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoi-
suutta 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 
pääoman tuoton seuraamiseen. 

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

Tunnusluku antaa tietoa oman pää-
oman tuoton seuraamiseen. 

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

Tunnusluku antaa tietoa konsernin 
käyttämästä velkarahoituksesta omai-
suutensa rahoittamiseksi. 

Nettovelkaantumisaste, % 100 x Nettovelka / Oma pääoma Tunnusluku antaa kuvan konsernin vel-
kaantuneisuudesta. 

Korollinen nettovelka Korolliset velat - kassavarat Tunnusluku antaa kuvan konsernin ul-
koisen velkarahoituksen kokonaismää-
rästä. 

Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset + 
kassavarat 

Osatekijää käytetään Quick ration las-
kemisessa, ja se kertoo konsernin juok-
sevien menojen kattamiseen tarvitta-
van omaisuuden. 

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

Tunnusluku antaa tietoa yrityksen 
maksuvalmiudesta. 

Current ratio Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus / 
Lyhytaikainen vieras pääoma 

Tunnusluku antaa tietoa yrityksen 
maksuvalmiudesta. 

Investoinnit Käyttöomaisuuden arvonlisäverotto-
mat hankinnat, joista ei ole vähennetty 
investointitukia 

Tunnusluku antaa tietoa konsernin ta-
seeseen kirjatuista investoinneista. 

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja 
ja hankintamenojen allokointeihin liit-
tyviä poistoja 

Tunnusluku antaa tiedon liikevoitosta, 
josta on oikaistu yritysostoon liittyvät 
menot. 
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Muu tunnusluku Laskentasääntö 
 

Osakekohtainen tulos Tilikauden tulos / Tilikauden keskimääräinen osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä 

 

Oma pääoma/osake Oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa  

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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