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Vincit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Uusiutuneen Vincitin tulevaisuuden kasvupohja rakennettu

Vuosi 2022 merkitsi Vincitille merkittävää uusiutumista ja kestävän kasvupohjan rakentamisen aikaa.
Onnistuneen Bilot-fuusion ja asiakkaiden arvoketjussa ylöspäin nousun myötä Vincit on nyt isompi ja
kyvykkäämpi digitaalisen liiketoiminnan moniosaaja, jonka tarjoama ja ketterä toimintamalli ovat jo
herättäneet uutta kiinnostusta asiakkaiden keskuudessa.

Heinä-joulukuu 2022

● 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.
● Liikevaihto oli 49,0 (30,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 18,2 miljoonaa euroa eli 59,1 %,

josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.
● Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa eli 1,0 (7,8) %

liikevaihdosta.
● Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa

euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 2,6 miljoonaa euroa eli 5,2 %.
● Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 879 (590), josta alihankinnan osuus

oli 78 (30). Kauden lopun kokonaiskapasiteetti oli 858 (586), josta alihankinnan osuus 84 (32).
● Osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,13) euroa.

Tammi-joulukuu 2022

● Liikevaihto oli 84,8 (61,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,3 miljoonaa euroa eli 37,8 %
josta 1.7.2022 toteutuneen Bilot Oyj:n sulautumisen osuus oli noin 9,8 miljoonaa euroa.

● Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (5,9) miljoonaa euroa eli 3,7 % (9,6 %) liikevaihdosta. Vertailukauden
oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8
miljoonan euron myyntivoiton.

● Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa
euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 5,2 miljoonaa euroa eli 6,1 %.

● Helmikuussa Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat yhdistymissopimuksen ja
sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella.

● Huhtikuussa Vincitin ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Bilot Oyj:n sulautumisen Vincitiin
osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella Vincitin ja Bilotin hallitusten helmikuussa
allekirjoittaman sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyi Sulautumissuunnitelman.

● Toukokuussa Vincit valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa suurten
yritysten kategoriassa.

● 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.
● Vincit julkaisi päivitetyn strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa 15.12.2022  –

painopisteenä liiketoimintalähtöisen aseman vahvistaminen Pohjoismaissa ja kasvupanostukset
Yhdysvalloissa.

● Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä oli 803 (579).
● Kokonaiskapasiteetti (FTE) tilikaudella oli keskimäärin 741 (558), josta alihankinnan osuus oli 59

(27). Tilikauden lopun kokonaiskapasiteetti oli 858 (586), josta alihankinnan osuus 84 (32).
● Osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,29) euroa.
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● Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli
yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän osakemäärällä laskettuna.

Avainluvut

Konserni

1 000 euroa 7-12/2022 7-12/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %

Liikevaihto 48 992 30 800 59,1 84 789 61 510 37,8

Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 773 2 657 -70,9 3 619 6 453 -43,9

% liikevaihdosta 1,6% 8,6% 4,3% 10,5%

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen

liikearvopoistoja) ¹⁾ 496 2 392 -79,3 3 136 5 905 -46,9

% liikevaihdosta 1,0% 7,8% 3,7% 9,6%

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen

liikearvopoistoja) ennen kertaeriä  ¹⁾ 2 557 2 392 5 197 5 905

% liikevaihdosta 5,2% 7,8% 6,1% 9,6%

Liikevoitto (EBIT) -1 365 1 454 -193,9 235 4 108 -94,3

% liikevaihdosta -2,8% 4,7% 0,3% 6,7%

Tilikauden tulos -1 468 1 429 -202,7 -277 3 476 -108,0

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, % -8,2% 16,8% 1,3% 18,4%

Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, % -9,2% 12,5% -0,4% 14,7%

Nettovelkaantumisaste, % -24,8% -31,6%

Omavaraisuusaste, % 67,1% 70,2%

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 803 579

Osakekohtainen tulos, eur -0,09 0,13 -0,02 0,29

Osinko / osake, eur ²⁾ 0,15 0,20

1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), oikaistu

liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ennen kertaeriä, sijoitetun pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE)

kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin.

2) 2022 hallituksen esitys

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Vincitin liikevaihdon arvioidaan olevan yli 105 miljoonaa euroa. Oikaistun liikevoiton
(liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 7–11 prosenttia liikevaihdosta.

Strategiakauden 2023–2025 taloudelliset tavoitteet

Vincit tavoittelee strategiakauden 2023–2025 aikana 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua.
Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja Suomen ulkopuolelle painottuvan epäorgaanisen
kasvun yhdistelmällä. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) tavoitetaso on yli 10
prosenttia liikevaihdosta koko strategiakauden ajan. Yhtiö jatkaa kansainvälistymistään ja tavoitteena on,
että liikevaihto Yhdysvalloissa on noin 30 prosenttia konsernin liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Yhtiö
pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 60 prosentissa.
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Toimitusjohtaja Julius Mannin kommentit vuodesta 2022:

”Vuosi 2022 oli Vincitille merkittävän uusiutumisen aikaa erityisesti Bilot-fuusion ja kasvavan

kansainvälistymisen myötä. Hyppyä uuteen kokoluokkaan kuvastaa lähes 60 prosentin liikevaihdon kasvu

heinä-joulukuussa vuoden takaiseen verrattuna. Hyvin sujuneen integraatioprojektin myötä toimimme nyt

yhtenä Vincitinä uuden operatiivisen mallin ja yhteisten strategisten tavoitteiden mukaisesti. Suomessa

näimme ensimmäisiä vahvoja merkkejä uuden Vincitin tarjonnan kiinnostavuudesta ja pääsimme

keskustelemaan useista uusista hankkeista, jotka aiemmin erillisinä yhtiöinä olisivat olleet pelikenttämme

ulkopuolella. Vuoden aikana myös liiketoiminta Yhdysvalloissa kasvoi yhä merkittävämpään rooliin Vincitin

kasvutarinassa.

Tuloksen osalta vuosi 2022 oli meille hyvin kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasi palveluliiketoiminnan

liikevaihdon vahva kasvu Suomessa ja erityisesti Yhdysvaltojen liiketoimintamme erinomainen tulos.

Kannattavuuden kehitys loppuvuotena oli pettymys ja koko tilikausi painui viimeisen vuosineljänneksen

myötä tappiolle.

Syksy oli Vincitille Euroopassa odotetusti haastava Bilotilta sulautuneen liiketoiminnan heikon

kannattavuustason ja fuusioon liittyvän uudelleenorganisoitumisen johdosta. Onnistuimme monilta osin

parantamaan asiakasprojektiemme kannattavuutta, mutta ohjelmistokehitys- ja design-työn kysyntä hiipui

toisella vuosipuoliskolla eivätkä laskutusasteemme olleet tyydyttävällä tasolla. Vahva vuosi Yhdysvalloissa

sai matalamman vireen viimeisellä vuosineljänneksellä. Emme onnistuneet saavuttamaan

uusmyyntitavoitettamme, mikä heijastui Vincit USA:n kannattavuuteen etupainotteisen rekrytoinnin ja

toiminnan skaalaamisen johdosta. Viimeisen vuosineljänneksen tulosta heikentää lisäksi noin miljoonan

euron vaikutuksella kahden pitkittyneen kiinteähintaisen projektin tuloutuksen oikaisut Euroopassa sekä

kirjatut luottotappiot Yhdysvalloissa.

Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa,

jotka koostuivat neuvonantajien kuluista sekä organisaation uudistamiseen liittyvistä henkilöstökuluista.

Epävarmuus leimaa edelleen vuoden 2023 näkymiä. Olimme rekrytoinneissa syksyn aikana varovaisia ja

lähdimme uuteen vuoteen n. 40 henkeä pienemmällä henkilöstömäärällä kuin fuusion jälkeen toisen

puolivuotiskauden alussa. Arvioimme liiketoimintojen orgaanisen kasvun olevan kevään aikana maltillista ja

keskitymme edelleen yhtiön kannattavuustason parantamiseen. Elokuussa ilmoittamamme kolmen

miljoonan euron kulusäästötavoite vuodelle 2023 etenee suunnitellusti ja syksyllä käynnistetyt kohdennetut

hinta- ja sopimustoimenpiteet eri asiakassegmenteissä alkavat näkyä asteittain tämän vuoden puolella.

Yhdysvalloissa olemme aloittaneet myynti- ja markkinointitiimin uudelleenorganisoinnin asetettujen

kasvutavoitteiden mahdollistamiseksi.

Vincit Solutions tuoteliiketoiminnalle 2022 oli kehitysharppausten vuosi. Samalla tuotestrategiaa

terävöitettiin kunnossapidon ja VincitEAM-brändin ympärille. Tuoteliiketoiminnan jatkuva laskutus kasvoi ja

kysyntä nykyisiltä asiakkailta säilyi hyvällä tasolla, mutta usea syksylle ennustettu kauppa jäi toteutumatta.

Henkilöstölle monien muutosten vuosi oli ajoittain raskas ja pandemiavuosien jälkimainingit, Venäjän

hyökkäyssota sekä energiakriisi lisäsivät ihmisten kuormittuneisuutta. Vincitin maine hyvänä työpaikkana on

silti vahva, eikä osaavien huippuasiantuntijoiden rekrytointi ole kasvumme pullonkaula. Vetovoimastamme

kertoo myös työnantajakuvan tutkimiseen erikoistuneen Universumin lokakuussa julkaisema

ammattilaistutkimus, jonka mukaan Vincit on Suomen neljänneksi houkuttelevin IT-alan työnantaja.
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Epävarmuudesta huolimatta suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti. Joulukuussa päivitetty Vincitin

kasvustrategia tähtää siirtymään asiakkaidemme arvoketjussa ylöspäin ja antaa meille selkeän suunnan.

Kiitän lämpimästi asiakkaitamme ja vincitläisiä päättyneestä  vuodesta. Uudesta Vincitistä kuoriutui vuoden

aikana isommilla muskeleilla varustettu ketterä digitaalisen liiketoiminnan moniosaaja, joka tarjoaa entistä

parempia asiakaskokemuksia ja monipuolisia kehittymisen mahdollisuuksia niin nykyisille kuin tuleville

vincitläisille. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä matkaa uudella vaihteella.”

Taloudellinen katsaus heinä-joulukuu sekä koko tilikausi 2022

Konsernin liikevaihto

Liikevaihto heinä-joulukuussa oli 49,0 (30,8) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta 59,1 %.

Liikevaihto tilikaudella oli 84,8 (61,5) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta
37,8 %. Liikevaihdon kasvuun ovat vaikuttaneet Bilot-fuusio 1.7.2022 sekä volyymikasvu erityisesti Vincit
USA:ssa. Lisäksi kasvuun vaikuttaa vuoden 2021 keväällä tehdyt yritysostot Arizonassa ja Jyväskylässä,
joiden vaikutus vertailuvuoden liikevaihtoon alkoi hankintahetkestä.

Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen

Käyttökate heinä-joulukuussa oli 0,8 (2,7) miljoonaa euroa, eli 1,6 (8,6) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto
oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa eli 1,0 (7,8) % liikevaihdosta. Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet
kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät on kirjattu
kokonaisuudessaan tulokseen toisella vuosipuoliskolla. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 2,6 (2,4)
miljoonaa euroa eli 5,2 (7,8) %.  Liikevoitto oli -1,4 (1,5) miljoonaa euroa, eli -2,8 (4,7) % liikevaihdosta.

Käyttökate tilikaudella oli 3,6 (6,5) miljoonaa euroa, eli 4,3 (10,5) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto oli 3,1
(5,9) miljoonaa euroa eli 3,7 (9,6) % liikevaihdosta. Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset
kustannukset olivat noin 2,1 miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto ennen kertaeriä oli 5,2 (5,9) miljoonaa
euroa eli 6,1 (9,6) %. Liikevoitto oli 0,2 (4,1) miljoonaa euroa, eli 0,3 (6,7) % liikevaihdosta.

Konsernin henkilöstökulut tilikaudella olivat 55,4 (41,4) miljoonaa euroa, eli 65,3 (67,2) % liikevaihdosta.
Henkilöstökulujen nousu johtui lähinnä Bilot Oyj:n sulautumisesta. Henkilöstökulujen suhteellinen lasku
johtuu kasvaneesta alihankinnan hyödyntämisestä.

Liiketoiminnan muut kulut nousivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 16,0 (9,8) miljoonaa euroa, joka on
noin 18,8 (16,0) % liikevaihdosta. Kuluja nostaa mm. Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet neuvonantajien
kulut.

Luottotappiovarausten tulosvaikutus tilikaudella oli -0,4 (0,0) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos oli -0,3 (3,5) miljoonaa euroa.
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Yhtiön liiketoiminta-alueet

Vincitin liiketoiminta koostuu kahdesta alueesta; Palveluliiketoiminta, jota harjoitetaan Euroopassa (Vincit
Europe) ja USAssa (Vincit USA) sekä Suomen markkinoille keskittyvä Tuoteliiketoiminta.  Asiakkaina ovat
sekä yritykset että julkisen sektorin toimijat.

Palveluliiketoiminta

Vincitin tavoitteena on olla asiakkaiden kumppani kaupallisten kyvykkyyksien transformaatiossa ja
digitaalisen kehityksen kiihdyttämisessä Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.

MEUR H2/2022 H2/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %

Liikevaihto 47,8 29,6 61,2% 82,3 58,8 39,9%

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto
ennen liikearvopoistoja) 0,5 2,7 3,1 5,8

% liikevaihdosta 1,0% 9,1% 3,8% 9,9%

Oikaistu liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä 2,5 2,7 5,2 5,8

% liikevaihdosta 5,3% 9,1% 6,3% 9,9%

Palveluliiketoiminnan liikevaihto heinä-joulukuussa oli 47,8 (29,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 61,2 %.

Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 0,5 (2,7) miljoonaa euroa eli 1,0 (9,1) %
liikevaihdosta. Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1
miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät on kirjattu kokonaisuudessaan tulokseen toisella vuosipuoliskolla ja
ne kohdistuvat kokonaa Palveluliiketoiminnalle. Oikaistu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 2,5 (2,7)
miljoonaa euroa eli 5,3 (9,1) % liikevaihdosta.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 82,3 (58,8) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 39,9 %.

Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 3,1 (5,8) miljoonaa euroa eli 3,8 (9,9) %
liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,2 (5,8) miljoonaa euroa eli 6,3 (9,9) %
liikevaihdosta.

Vincit Europe

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liiketoiminta kasvoi vahvasti Suomessa. Samanaikaisesti keväällä aloitettiin
Vincit-Bilot fuusion suunnittelutyö, joka johti fuusion toteutumiseen onnistuneesti heinäkuun alussa.
Loppuvuosi oli Euroopan liiketoimintojen osalta odotetusti haastava fuusioon liittyvän
uudelleenorganisoitumisen keskellä. Erityisesti ohjelmistokehitys- ja design-työn osalta laskutusasteemme
eivät olleet tyydyttävällä tasolla toisella vuosipuoliskolla.

Fuusion myötä palvelutarjontamme laajeni. Pohjoismaissa Vincit tähtää johtavaksi digitaalisen
liiketoiminnan transformaatiokumppaniksi keskittyen brändien, valmistavan teollisuuden ja kaupan alan
asiakkaiden kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen. Suomessa Vincit jatkaa edelleen asiakkaidensa
digitaalisen kehityksen kiihdyttäjänä ja tuo osaavimmat ja kilpailukykyisimmät asiantuntijatiiminsä
asiakkaiden käyttöön.



Tilinpäätöstiedote 2022

Yhdistymisen myötä saimme myös uusia osaajia ja palvelemme pohjoismaisia asiakkaitamme entistä
kansainvälisemmin kyvykkyyksin Suomen lisäksi myös Ruotsista ja Puolasta.

MEUR H2/2022 H2/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %

Liikevaihto 42,6 25,4 67,7% 71,9 51,5 39,6%

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto
ennen liikearvopoistoja) 0,5 2,0 2,3 4,6

% liikevaihdosta 1,2% 8,0% 3,2% 8,9%

Oikaistu liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä 2,6 2,0 4,3 4,6

% liikevaihdosta 6,0% 8,0% 6,1% 8,9%

Vincit Europen liikevaihto heinä-joulukuussa oli 42,6 (25,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 67,7 %.

Vincit Europen oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 0,5 (2,0) miljoonaa euroa eli 1,2 (8,0) %
liikevaihdosta. Bilot Oyj:n sulautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset olivat noin 2,1
miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät on kirjattu kokonaisuudessaan tulokseen toisella vuosipuoliskolla ja
ne kohdistuvat kokonaa Vincit Europelle. Oikaistu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 2,6 (2,0)
miljoonaa euroa eli 6,0 (8,0) % liikevaihdosta.

Vincit Europen liikevaihto tilikaudella oli 71,9 (51,5) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 39,6 %.

Vincit Europen oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 2,3 (4,6) miljoonaa euroa eli 3,2 (8,9) % liikevaihdosta.
Oikaistu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 4,3 (4,6) miljoonaa euroa eli 6,1 (8,9) % liikevaihdosta.

Vincit USA

Vincit USA:n liikevaihto kasvoi vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna lähes 30 % edellisvuodesta.
Alkuvuonna kysyntä oli erittäin vahvaa ja asiakasprojektien kokoa ja kestoa onnistuttiin kasvattamaan
suunnitelmallisesti. Vincit USA palkittiin myös toisena vuotena peräkkäin sijoituksella arvostetulla Inc. 5000
Fastest-Growing Companies in America -listalla. Vuoden viimeisellä neljänneksellä käyttöasteet ja
kannattavuus notkahtivat. Tähän vaikutti erityisesti se, että asetettuihin uusmyyntitavoitteisiin ei päästy ja
samanaikaisesti rekrytointia tehtiin etupainotteisesti. Lisäksi kannattavuutta rasittivat noin 0,2 miljoonan
euron luottotappiokirjaukset.

MEUR H2/2022 H2/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %

Liikevaihto 6,3 5,0 25,4% 12,6 8,8 43,2%

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto
ennen liikearvopoistoja) 0,0 0,6 0,8 1,2

% liikevaihdosta -0,3% 12,8% 6,6% 13,7%

Vincit USA:n liikevaihto heinä-joulukuussa oli 6,3 (5,0) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 25,4 %.
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Vincit USA:n oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 0,0 (0,6) miljoonaa euroa eli -0,3 (12,8) %
liikevaihdosta.

Vincit USA:n liikevaihto tilikaudella oli 12,6 (8,8) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 43,2 %.

Vincit USA:n oikaistu liikevoitto tilikaudella oli 0,8 (1,2) miljoonaa euroa eli 6,6 (13,7) % liikevaihdosta.

Tuoteliiketoiminta

Tuoteliiketoiminta sisältää VincitEAM:in, joka on helppokäyttöinen ratkaisu materiaalien, kunnossapidon ja
palveluiden hallintaan.

Vincitin tuoteliiketoiminnan tilikausi oli kaksijakoinen. Strategisesti tärkeä jatkuva laskutus jatkoi kasvuaan ja
vuoden aikana kuukausittainen toistuva liikevaihto (MRR) kasvu oli 27%. Kysyntä nykyisiltä asiakkailta pysyi
hyvällä tasolla ja asiakastyytyväisyys korkeana. Liikevaihdon kasvu jäi kuitenkin tavoitteista ja sen taustalla
oli ensisijaisesti yleinen markkinatilanne ja epävarmuus talouden kehityssuunnasta. Usea syksylle
ennustettu kauppa ei lopulta asiakkaan toimesta edennyt tai ne siirrettiin seuraavalle vuodelle.

MEUR H2/2022 H2/2021 Muutos % 2022 2021 Muutos %

Liikevaihto 1,3 1,2 4,9% 2,7 2,8 -4,8%

Oikaistu liikevoitto
(liikevoitto ennen
liikearvopoistoja) 0,0 -0,3 0,0 0,1

% liikevaihdosta 1,8% -23,9% 0,9% 4,0%

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto heinä-joulukuussa oli 1,3 (1,2) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 4,9 %.

Tuoteliiketoiminnan oikaistu liikevoitto heinä-joulukuussa oli 0,0 (-0,3) miljoonaa euroa eli 1,8 (-23,9) %
liikevaihdosta.

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto tilikaudella oli 2,7 (2,8) miljoonaa euroa ja se laski edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 4,8 %. Vertailukauden liikevaihto sisältää 0,1 miljoonaa euroa LaaS Company Oy:n liikevaihtoa,
joka on yhdistelty konsernin lukuihin 30.6.2021 asti.

Tuoteliiketoiminnan oikaistu liiketulos tilikaudella oli 0,0 (0,1) miljoonaa euroa eli 0,9 (4,0) % liikevaihdosta.
Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää 30.6.2021 myytyjen LaaS Company Oy:n osakkeiden 0,8
miljoonan euron myyntivoiton.
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Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta

Taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 62,0 (39,1) miljoonaa euroa. Taseen loppusumman kasvuun
vaikutti erityisesti Bilot Oyj:n sulautuminen Vincit Oyj:öön 1.7.2022.

Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 67,1 (70,2) % ja nettovelkaantumisaste -24,8 (-31,6) %.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tilikaudella oli 2,5 (5,5)
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku johtuu katsauskauden aikana kasvaneista verojen maksun
ajoituksesta sekä Bilot-sulautumiseen liittyvistä kustannuksista.

Tilikauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 10,3 (8,7) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 0,2 (0,0)
miljoonaa euroa. Konsernilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 1,2 miljoonan euron käyttämättömät
vakuudettomat tililimiitit.

Yritysostot ja konsernirakenteen muutokset

Konsernin emoyhtiö on Vincit Oyj, jolla on tytäryhtiöitä Suomessa, Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Puolassa.
Tilikauden lopussa Vincit-konserniin kuuluivat emoyhtiö Vincit Oyj:n lisäksi sen tytäryhtiöt Vincit Helsinki Oy
(emoyhtiön omistus 92,0 %), Vincit Jyväskylä Oy (100 %), Vincit Solutions Oy (93,5 %), Vincit California Inc
(87,0 %), Vincit Arizona Inc (87,0 %), Bilot AB (yhtiön nimi 11.1.2023 lähtien Vincit Sweden AB) (100 %) ja
Bilot Sp. z.o.o. (100 %).

Vincit Oyj ja Bilot Oyj tiedottivat 3.2.2022, että Vincitin ja Bilotin hallitukset ovat sopineet yhtiöiden
yhdistymisestä allekirjoittamalla yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Bilot
sulautuu Vincitiin osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella siten, että Bilotin kaikki varat ja velat
siirtyvät Vincitille ilman selvitysmenettelyä. Molempien yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyivät  sulautumisen
ja sulautuminen toteutui 1.7.2022.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 803 (579) henkilöä, joista 710 (531) työskentelee
Suomessa, 54 (48) lähetettyinä työntekijöinä sekä paikallisesti palkattuina Yhdysvalloissa, 14 (-) Ruotsissa ja
25 (-) Puolassa. Suomessa Vincitillä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä
ja Kuopiossa. Yhdysvalloissa toimipaikat sijaitsevat Kaliforniassa Irvinessä ja Palo Altossa sekä Arizonassa
Phoenixissa. Ruotsin toimipiste sijaitsee Tukholmassa ja Puolassa toimipaikat sijaitsevat Poznánissa ja
Varsovassa.

Vincit-konsernin johtoryhmän tilikauden päättyessä muodostivat: Julius Manni, toimitusjohtaja, Ville
Houttu, maajohtaja, Vincit USA, Jens Krogell, strategiajohtaja, Mari Kuha, henkilöstöjohtaja, Anssi Kuutti,
johtaja, Talent & Delivery, Jan Landén, kaupallinen johtaja, Vincit Europe, Henna Niiranen,
liiketoimintajohtaja, DevOps & Platforms, Teemu Uotila, lakiasiainjohtaja sekä Niklas Wasenius,
talousjohtaja.

Vincit Solutions Oy toimii itsenäisenä tuoteyksikkönä ja sen toimitusjohtajana toimii Juuso Jankama, joka
raportoi suoraan Vincitin hallituksen puheenjohtajalle Mikko Kuituselle.

Vincit Oyj:n hallituksen muodostavat Mikko Kuitunen (puheenjohtaja), Artti Aurasmaa (varapuheenjohtaja),
Mervi Airaksinen, Frank Korsström, Arto Martonen, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä.

Yhtiökokous

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 23.3.2022. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden
2021 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2021.
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Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Mervi Airaksinen, Artti Aurasmaa, Mikko Kuitunen, Eka Ruola ja
Pekka Vähähyyppä ja uutena jäsenenä Frank Korsström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kuitunen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Kirsi Jantunen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä
tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 000 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 16 % yhtiön kaikkien osakkeiden päätöshetken
lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia
osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 000 000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq
Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestämässä
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään
30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.

Ylimääräinen yhtiökokous

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Tampereella 21.4.2022. Ylimääräinen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti Bilot Oyj:n sulautumisesta Vincit Oyj:öön absorptiosulautumisella
Vincitin ja Bilotin hallitusten hyväksymän sulautumissuunnitelman mukaisesti sekä hyväksyi
sulautumissuunnitelman.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti antaa Bilotin osakkeenomistajille
sulautumisvastikkeena yhteensä enintään 4 208 629 uutta yhtiön osaketta ja alustavasti noin 0,726 uutta
Vincitin osaketta jokaista omistamaansa Bilotin osaketta kohti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 250 000
eurolla sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin yhteydessä.
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Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen uudelleen sen nykyiset jäsenet
Mervi Airaksisen, Artti Aurasmaan, Mikko Kuitusen, Eka Ruolan, Pekka Vähähyypän ja Frank Korsströmin
sekä uutena jäsenenä Arto Martosen, jonka valinta hallitukseen on ehdollinen Bilot Oyj:n sulautumiselle
Vincit Oyj:n ja jäsenyys alkaa vasta sulautumisen toteuduttua.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Vincit Oyj:n osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa oli yhteensä 16 907 381 (12 625 899). Yhtiöllä oli
tilikauden lopussa hallussaan 404 124 omaa osaketta (391 761). Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
H2/2022 aikana oli 16 836 102 (12 346 210) ja koko tilikauden aikana 14 748 298 (12 310 353).

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa 10 235 (8 334) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli
1,19 % (0,25 %) osakekannasta.

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-31.12.2022

Tammi-joulukuu
2022

Osakevaihto
kpl

Arvo yht.
euroa

Korkein,
euroa

Alin,
euroa

Painotettu
keskihinta,
euroa

Viimeisin,
euroa

VINCIT 3 113 698 16 954 457 8,10 3,91 5,46 4,16

31.12.2022 31.12.2021

Markkina-arvo, euroa 70 334 705 101 259 630

Osakkeenomistajia 10 235 8 334

Omien osakkeiden hankinta

Tilikauden aikana Vincit Oyj jatkoi 5.11.2021 käynnistyneen omien osakkeiden hankintaohjelman mukaisia
ostoja. Ohjelma päättyi 25.1.2022.

5.11.2021 käynnistyneessä omien osakkeiden hankintaohjelmassa hankittujen osakkeiden määrä oli 150
000, joka vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön osakkeista. Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 8,0607
euroa ja kokonaisarvo 1.209.109,76 euroa.

Osakkeet hankittiin muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki
Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Yhtiön omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on käyttää osakkeita vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa, osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä sekä muutoin edelleen luovutettavaksi,
yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osinkoehdotus

Konsernin emoyhtiön Vincit Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat  39.780.707,81 euroa, josta
tilikauden voittoa 1.508.739,22 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 maksettaisiin
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osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivän
osakemäärällä laskettuna.

Osinkoehdotus on Vincitin voitonjakopolitiikan mukainen; ”Tavoitteena on maksaa vähintään 30 %
tuloksesta osinkoina."

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Bilot-fuusion liittyvät riskit ovat merkittävästi pienentyneet syksyn onnistuneen integraatioprojektin myötä,
mutta entistä kansainvälisempi Vincit edellyttää johtamisjärjestelmän kehittämistä edelleen. Vincitin kasvun
kannalta merkittävää on jatkossakin onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa.

Vincit jatkaa panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajamielikuvan kehittämiseksi.
Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa
onnistuneita rekrytointeja. Lisäksi kasvava palkkainflaatio luo paineita saada siirrettyä kohonneet
palkkakustannukset asiakashintoihin.

Vincitin palveluiden kysynnän odotetaan yleisestä maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta jatkuvan
positiivisena, mutta erilaiset markkinahäiriöt, mukaan lukien mahdolliset IT-markkinoiden ulkopuoliset
häiriöt, eivät ole poissuljettuja. Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin
muutoksiin.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa voi vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan ja sitä kautta
asiakashankkeisiin, mutta toistaiseksi sodalla ei ole ollut suoraa vaikutusta Vincitin liiketoimintaan. Vincitillä
ei ole omaa henkilöstöä Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä.

Vincit investoi jatkossakin tuoteliiketoimintaan, jonka kaupallistamiseen liittyy mahdollisuuksien lisäksi
luonnollisesti epävarmuustekijöitä.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtuma

Tilikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Taloudellinen tiedottaminen

Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-maaliskuulta 27.4.2023, puolivuosikatsauksen
tammi-kesäkuulta 27.7.2023 ja liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 26.10.2023. Tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2022 julkaistaan viikolla 10/2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset. Varsinainen yhtiökokous on
suunniteltu pidettäväksi 26.4.2023. Yhtiön hallitus esittää erillisen yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Tiedotustilaisuus

Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tulosinfo järjestetään 28.2.2023 kello 10.00 alkaen. Tulosinfo
järjestetään suorana webcast-lähetyksenä, jota voi seurata osoitteessa https://vincit.videosync.fi/q4-2022.
Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä.

Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni ja strategiajohtaja Jens Krogell käyvät tilaisuudessa läpi vuoden 2022
tuloksen, alkaneen vuoden odotuksia sekä yhtiön päivitetyn strategian. Tilaisuus järjestetään suomeksi.
Tilaisuudessa on myös mahdollista esittää johdolle kysymyksiä kirjallisesti. Kysymyksiin vastataan esityksen
jälkeen.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/
tiedotustilaisuuden päätyttyä.
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Taulukko-osa

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty
Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4.6 edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on
pyöristetty tarkoista luvuista, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)

1 000 euroa 7–12/2022 7–12/2021 2022 2021

Liikevaihto 48 992 30 800 84 789 61 510

Liiketoiminnan muut tuotot 494 150 519 1 192

Materiaalit ja palvelut

Ostot tilikauden aikana -1 049 -65 -1 522 -178

Ulkopuoliset palvelut -5 732 -2 523 -8 780 -4 855

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -26 086 -17 259 -46 228 -34 983

Henkilösivukulut

Eläkekulut -4 381 -2 573 -7 448 -5 230

Muut henkilösivukulut -1 064 -560 -1 748 -1 181

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -277 -265 -484 -547

Poistot liikearvosta -1 860 -938 -2 901 -1 797

Liiketoiminnan muut kulut -10 402 -5 313 -15 962 -9 822

Liikevoitto -1 365 1 454 235 4 108

Rahoitustuotot ja -kulut -1 162 -74 162

Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot

-27 598 276 632

Korkokulut ja muut rahoituskulut -158 -11 -190 -75

Voitto rahoituserien jälkeen -1 550 2 202 247 4 827

Tuloverot -4 -562 -388 -959

Vähemmistöosuudet 86 -212 -136 -392

Tilikauden voitto -1 468 1 429 -277 3 476
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Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja)

1 000 euroa 7–12/2022 7–12/2021 2022 2021

Liikevoitto (EBIT) -1 365 1 454 235 4 108

Poistot liikearvosta 1 860 938 2 901 1 797

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja)

496 2 392 3 136 5 905

Suunnitelman mukaiset poistot 277 265 484 547

Käyttökate (EBITDA) 773 2 657 3 619 6 453

Konsernin tase (FAS)

1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 583 0

Liikearvo 24 242 14 479

Muut pitkävaikutteiset menot 517 571

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 653 411

Muut aineelliset hyödykkeet 4 3

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 15 74

Muut pitkäaikaiset lainasaamiset 282 304

Pysyvät vastaavat yhteensä 26 298 15 841

Vaihtuvat vastaavat

Pitkäaikaiset saamiset

Laskennalliset verosaamiset 142 0

Saamiset osakkuusyrityksiltä 100 100

Lainasaamiset 1 469 949

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 19 530 11 834

Saamiset osakkuusyrityksiltä 118 38

Lainasaamiset 10 9
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Muut saamiset 1 966 545

Siirtosaamiset 2 007 1 118

Saamiset yhteensä 25 342 14 593

Rahat ja pankkisaamiset 10 320 8 659

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 35 662 23 252

VASTAAVAA YHTENSÄ 61 960 39 093

1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osakepääoma 545 295

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 33 139 16 083

Edellisten tilikausien voitto / tappio 7 857 6 724

Tilikauden voitto -277 3 476

Oma pääoma yhteensä 41 264 26 578

Vähemmistöosuudet 292 855

Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 152 0

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 152 0

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 0 0

Ostovelat 3 709 1 478

Velat osakkuusyrityksille 8 0

Muut velat 3 977 2 624

Siirtovelat 12 557 7 558

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 20 252 11 660

Vieras pääoma yhteensä 20 404 11 660

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 61 960 39 093
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS)

 1 000 euroa 7-12/2022 7-12/2021 2022 2021

Liiketoiminnan rahavirta   

Liikevoitto -1 365 1 454 235 4 108

Poistot 2 138 1 203 3 385 2 345

Muut erät 160 -349 132 -856

Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta

933 2 308 3 752 5 597

Käyttöpääoman muutos:

Myyntisaamisten ja muiden saamisten
lisäys/vähennys

1 109 1 417 -2 521 -959

Ostovelkojen ja muiden korottomien
velkojen lisäys/vähennys

824 134 2 769 1 580

Käyttöpääoman muutos yhteensä 1 934 1 551 248 621

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista

13 -12 -18 -75

Saadut korot liiketoiminnasta -49 116 1 150

Maksetut välittömät verot -379 -424 -1 527 -766

Liiketoiminnan rahavirta (A) 2 452 3 539 2 455 5 526

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin

-489 -602 -1 107 -695

Myönnetyt lainat / Lainasaamisten
takaisinmaksut

-17 -224 44 -516

Investoinnit muihin sijoituksiin -15 -15

Saadut korot investoinneista 9 -1

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -82 -685 -82 -3 210

Luovutustulot rahoitusarvopapereista

Liiketoimintakaupat 0 -1 324

Tytäryhtiöosakkeiden myynti 145 0 540

Investointien rahavirta (B) -595 -1 339 -1 162 -5 204

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys 297 2 237 297 2 969
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Muutokset omassa pääomassa 10 -1 378 -306 -2 415

Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 0 0 -5

Pitkäaikaisten lainojen muutos 34 0 34 0

Maksetut osingot -84 0 -2 844 -2 281

Rahoituksen rahavirta (C) 256 859 -2 819 -1 732

 

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

2 114 3 059 -1 526 -1 410

Rahavarat tilikauden alussa 4886 5 551 8 659 10 194

Valuuttakurssierot 207 49 74 -125

Sulautumisissa siirtyneet rahavarat 3 113 3 113

Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden
lopussa

10 320 8 659 10 320 8 659

Konsernin oman pääoman muutokset

1 000 euroa 7-12/2022 7-12/2021 2022 2021

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma tilikauden alussa 295 295 295 295

Osakeanti 250 250

Osakepääoma tilikauden lopussa 545 295 545 295

Sidottu oma pääoma yhteensä 545 295 545 295

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden
alussa

16 083 13 846 16 083 13 332

Osakeanti 17 087 2 261 17 087 2 751

Siirrot muihin oman pääoman eriin -31 -31

Muut erät -23 0 0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden
lopussa

33 139 16 083 33 139 16 083

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 7 580 8 015 10 200 11 059

Osingonjako 0 0 -2 439 -2 178

Omien osakkeiden hankinta 0 -1 376 -306 -2 413

Muuntoerot 65 85 190 146
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Muut oikaisut - - - 110

Vähemmistöosuuslaskennan laatimisperiaatteen muutos 212 - 212 -

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 7 857 6 724 7 857 6 724

Tilikauden kertynyt voitto katsauskauden alussa 1 191 2 047

Tilikauden voitto - 1 468 1 429 -277 3 476

Vapaa oma pääoma yhteensä 40 719 26 283 40 719 26 283

 

Oma pääoma yhteensä 41 264 26 578 41 264 26 578

Konsernin vastuut

1 000 euroa 31.12.2022 31.12.2021

Toimitilojen vuokravastuut

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 553 1 821

Myöhemmin erääntyvät 635 1 893

Yhteensä 2 188 3 714

Leasingvastuut

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 170 29

Myöhemmin erääntyvät 161 24

Yhteensä 331 53

Jäännösarvovastuut 0 0

Muut annetut vastuusitoumukset

Yrityskortit 60 39

Yrityskiinnitykset 6 300 6 300

Pankin vuokratakaus 107 107

Vakuustalletukset 12 12

Yhteensä 6 479 6 458
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Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja)

= Liikevoitto + Liikearvopoistot

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja) ennen kertaeriä

= Liikevoitto + Liikearvopoistot + Bilot-transaktioon liittyvät
kertaerät

Liikevoitto (EBIT) =
Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot - Materiaalit ja
palvelut - Henkilöstökulut - Liiketoiminnan muut kulut -
Poistot ja arvonalentumiset

Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja muut rahoituskulut

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = __________________________________________________________________________ x 100

Taseen loppusumma - Korottomat velat
(keskimäärin vuoden aikana)

Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot

Oman pääoman tuotto (ROE), % = __________________________________________________________________________ x 100

Oma pääoma + vähemmistöosuus
(keskimäärin vuoden aikana)

Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste, % = __________________________________________________________________________ x 100

Oma pääoma + Vähemmistöosuus

Oma pääoma + Vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste, % = __________________________________________________________________________ x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta

Osakekohtainen tulos (EPS) = __________________________________________________________________________

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
ilman omia osakkeita
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Helsingissä 28. päivänä helmikuuta 2023

VINCIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaitaan digikehityksen

kiihdyttämisessä ja liiketoiminnan transformaatiossa, jotta maanantait olisivat parempia meille kaikille.

Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market

Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.com
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