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Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2020 (tilintarkastamaton) 

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

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani, koko vuoden näkymät selkeytyneet 

Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2020 liikevaihto oli 26,7 (24,6) miljoonaa euroa. 
Liikevaihdon kasvu oli 2,1 miljoonaa euroa eli 8,6 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) 
oli 3,3 (1,7) miljoonaa euroa eli 12,5 % (7,1 %) liikevaihdosta. 

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 482 (465).    

Näkymät vuodelle 2020 

Vincit tiedotti 25.3.2020 luopuvansa toistaiseksi ohjeistuksesta vuodelle 2020 koronaviruksen synnyttämän 
epävarmuuden vuoksi. Vaikka epävarmuus markkinoilla jatkuu, ovat näkymät loppuvuoden osalta 
selkeytyneet. Vincit palauttaa tilinpäätöstiedotteella 6.2.2020 julkaistun ohjeistuksen vuodelle 2020: 

Sekä vertailukelpoinen liikevaihto että oikaistu liikevoitto kasvavat edellisvuoteen nähden.    

Tammi-kesäkuu 2020 

● Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 25,7 (23,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,8 (2,4) 
miljoonaa euroa. 

● Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,2 (1,5) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,5 (-0,6) 
miljoonaa euroa. 

● Vincit Suomen liikevaihto oli 23,4 (21,3) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,3 (1,7) miljoonaa 
euroa. 

● Vincit Californian liikevaihto oli 2,9 (2,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,5 (0,7) miljoonaa 
euroa. 

● Allekirjoitimme tammikuussa kolmen vuoden ja noin 3,5 miljoonan euron sopimuksen Taksi 
Helsingin kanssa digitaalisten palveluiden johtamisesta ja tuottamisesta. 

● Vincit California allekirjoitti maaliskuussa yhteistyösopimuksen ohjelmistokehityksen 
alihankintapalveluista data-analytiikkaan erikoistuneen nykyisen asiakkaansa kanssa. Sopimus 
koskee vuotta 2020 ja sen arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa. 

● Maaliskuussa käynnistettiin humaanit yt-nevottelut, joilla saavutettiin vapaaehtoisia 
palkkakulusäästöjä sekä peruttiin ohjeistus toistaiseksi vuodelle 2020 koronaviruksen synnyttämän 
epävarmuuden vuoksi. 

● Toukokuussa allekirjoitimme sopimuksen HUS:n kanssa HUS Billing System järjestelmäympäristön 
kehittämisestä. 

● Toukokuussa Vincit aloitti omien osakkeiden hankinnat. 
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Avainluvut     
Konserni     
     
1 000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 Muutos % 2019 

Liikevaihto 26 745 24 616 8,6 % 48 212 

Käyttökate (EBITDA) ¹⁾ 3 623 2 136 69,6 % 4 325 

% liikevaihdosta 13,5 % 8,7 %  9,0 % 

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen 
liikearvopoistoja) ¹⁾ 3 335 1 750 90,6 % 3 453 

% liikevaihdosta 12,5 % 7,1 %  7,2 % 

Liikevoitto (EBIT) 2 521 981 156,9 % 1 871 

% liikevaihdosta 9,4 % 4,0 %  3,9 % 

Katsauskauden tulos 1 672 522 220,3 % 1 008 
     

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, % 21,0 % 8,6 %  8,1 % 

Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, % 16,6 % 6,8 %  6,3 % 

Nettovelkaantumisaste, % -33,3 % -5,9 %  -14,2 % 

Omavaraisuusaste, % 66,0 % 67,2 %  70,7 % 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 482 465  467 

Osakekohtainen tulos, eur 0,14 0,04  0,08 

 

1) Yhtiö esittää vaihtoehtoiset tunnusluvut käyttökate (EBITDA), oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja), sijoitetun 
pääoman tuotto (ROI) ja oman pääoman tuotto (ROE) kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä paremmin. 

Toimitusjohtaja Mikko Kuitusen mietteet ensimmäisestä vuosipuoliskosta: 

”Pääsimme hyvää vauhtiin vuoden ensimmäisten kuukausien aikana ja solmimme isoja sopimuksia niin 
Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Sitten saapui korona, joka sotki suunnitelmat ja muutti 
markkinatunnelman totaalisesti. Käsittelemme Covid-19 -pandemiaa ja sen vaikutuksia tarkemmin omassa 
kappaleessaan, joten ei siitä sen enempää tässä yhteydessä. 

Kokonaisuudessaan ensimmäinen vuosipuolisko meni oikein hyvin. Pystyimme pitämään laskutusasteen 
hyvällä tasolla tarkastelujaksolla ja myös kustannuspuolella kehitys oli myönteistä. Jouduimme tekemään 
normaalia enemmän luottotappiovarauksia ja erääntyneiden saatavien määrä oli selkeästi koholla. Tilanne 
normalisoitui kesän kynnyksellä eikä ylimääräistä riskiä erääntyneiden osalta tällä hetkellä ole.  

Palveluliiketoiminnan kannattavuus koheni merkittävästi ja liikevaihtokin pysyi kasvu-uralla. Etenkin 
Suomen liiketoiminnot kehittyivät hienosti. Yhdysvaltojen operaatioiden osalta Q1:n pieni nytkähdys 
kääntyi jälleen toisella kvartaalilla kasvuksi niin liikevaihdon kuin oikaistun liikevoitonkin osalta. Näemme 
edelleen paljon potentiaalia Yhdysvaltojen markkinoilla ja satsaamme sinne. Uskomme, että pystymme 
palaamaan nopean kasvun tielle. Panostamme kohdennettuihin markkinasegmentteihin ja pitkiin 
sopimuksiin strategisten asiakkuuksien kanssa. 

Järjestelimme konsultointiliiketoimintamme uusiksi ja kokosimme konsultointikyvykkyytemme uuteen 
Vincit Advisory -yksikköön. Vincit Advisory vastaa jatkossa kestävän digitaalisuuden ja -liikkeenjohdon 



 Puolivuosikatsaus 2020 

 

konsultoinnista sekä liiketoimintamuotoilusta. Advisory auttaa asiakkaita kohentamaan 
asiakaskokemustaan ja rakentamaan kestäviä liiketoimintoja muuttuvaan maailmaan. 

Tuoteliiketoiminnan osalta suoritus oli tasainen. Jonkin verran parempaa odotettiin edelliseen vuoteen 
verrattuna, vaikka vertailuluvuissa onkin mukana viime syksynä myyty VincitSign-liiketoiminta. Ennen 
kaikkea VincitEAM solmi tarkastelukaudella lukuisia merkittäviä sopimuksia, joiden myötä tilanne kehittyy 
oikeaan suuntaan.  

Lähdemme syksyyn hyvistä asemista. Odotamme markkinatilanteen säilyvän suosiollisena ja vaikuttaa myös 
siltä, että rekrymarkkina mahdollistaa kasvun viime aikoja paremmin. Keskitymme keväällä saavutetun 
mainion vireen ylläpitämiseen, Vincit Advisoryn vauhdittamiseen sekä tuoteliiketoiminnan kehittämiseen. ” 

Covid-19-pandemian vaikutukset ja tehdyt toimenpiteet 

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Jos vuoden ensimmäistä puolikasta pitäisi kuvata yhdellä sanalla, niin 
tuo sana olisi kiistämättä korona. Pandemia, jonka vaikutukset näkyivät ja tuntuivat maapallon jokaisessa 
kolkassa.  Siirryimme maaliskuussa etätyömoodiin ja jaoimme henkilöstölle mahdollisimman reaaliaikaista 
tilannekuvaa. Tilanne alkukeväästä vaikutti kokonaisuudessa haastavalta ja tulevaisuus ennustamisen 
näkökulmasta siinä määrin epävarmalta, että vedimme pois ohjeistuksemme. 

Aloitimme nopeasti varautumisen heikompiin skenaarioihin sekä hakemalla tehokkuutta myyntiin että 
rajoittamalla kulukertymää. Matka-, kokous- ja edustuskulut hävisivät matkustus- ja 
kokoontumisrajoitusten myötä käytännössä kokonaan. Pidimme myös humaanit yhteistoimintaneuvottelut, 
joissa saavutettiin vapaaehtoisia palkkakulusäästöjä ja otimme lisäksi käyttöön väliaikaiset 
bonusleikkaukset. 

Vincitin liiketoimintaan korona alkoi vaikuttamaan maaliskuussa, kun ensimmäiset asiakkaamme supistivat 
kehitystä koronaan vedoten. Vastaavanlaisia vähennysilmoituksia tulikin aikamoinen määrä kevään aikana. 
Yhteensä yli 50 hengen työt oli päättymässä. Osa ilmoitetuista vähennyksistä ei lopulta toteutunut, mutta 
iso osa realisoitui. 

Kolikolla oli kuitenkin toinenkin puoli, sillä moni asiakas lähti myös toden teolla satsaamaan digitalisaation 
mahdollisuuksiin. Osa kaukonäköisinä, osa pakon sanelemina. Monet asiakkaat tulivat siihen 
lopputulokseen, että heidän on kyettävä kohtaamaan omat asiakkaansa huomattavasti aiempaa paremmin 
verkon yli ja parantamaan asiakaskokemustaan. Myös työläitä sisäisiä prosesseja lähdettiin kehittämään 
seuraavalle tasolle monessa paikassa. Vincitin myynti ja konsultit onnistuivat erinomaisesti auttaessaan 
asiakkaita aloittamaan omat digiloikkansa ja löysimme kevään aikana rutkasti uutta liiketoimintaa.  

Tärkein tulosta kannatellut tekijä olikin laskutettavien tuntien määrän suotuisa kehitys mainituista 
supistuksista huolimatta. Ne henkilöt, joilla säilyi asiakasprojekti, keskittyivät asiakastyöhön ja laskuttivat 
enemmän tunteja kuin normitilanteessa, mikä yhdistettynä merkittävästi pudonneeseen sairauslomien 
määrään nosti laskutusastetta.  

Kaiken kaikkiaan kykenimme reagoimaan nopeasti muuttuneeseen markkinatilanteeseen säilyttäen koko 
ajan riittävän liikkumatilan ja valinnan mahdollisuuden. Rekrytointia jouduttiin hidastamaan hetkeksi, 
mutta nyt se pyörii jälleen jo täydellä teholla ja etsimme joukkoomme lisää huippuasiantuntijoita. 

Olemme sallineet vaiheittaisen toimistolla työskentelyn ja tilanneet halukkaille maskeja sekä muutenkin 
pyrkineet takaamaan turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. Seuraamme tilanteen 
etenemistä toiveikkaina, mutta varaudumme siihen, että nykyinen tilanne saattaa jatkua vielä pitkään.” 
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Taloudellinen katsaus tammi-kesäkuu 2020 

Konsernin liikevaihto 

Vincitin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 26,7 (24,6) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden 
vastaavasta ajankohdasta 8,6 %.  

Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen 

Käyttökate tammi-kesäkuussa 2020 oli 3,6 (2,1) miljoonaa euroa, eli 13,5 (8,7) % liikevaihdosta.  

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 3,3 (1,7) miljoonaa euroa eli 12,5 (7,1) % 
liikevaihdosta. 

Liikevoitto oli 2,5 (1,0) miljoonaa euroa, eli 9,4 (4,0) % liikevaihdosta.  

Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 17,8 (16,9) miljoonaa euroa, eli 66,7 (68,6) % 
liikevaihdosta. Henkilöstökulujen suhteellinen lasku johtui Covid-19 -pandemian takia sovituista 
vapaaehtoisista palkkakulusäästöistä sekä käyttöön otetuista väliaikaisista bonusleikkauksista. 

Liiketoiminnan muut kulut laskivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 4,1 (4,3) miljoonaa euroa, joka on 
noin 15,3 (17,3) % liikevaihdosta. Kustannusten lasku johtui pääosin Covid-19 -pandemian takia 
käynnistetyistä säästötoimenpiteistä sekä tiettyjen kuluerien luontaisesta laskusta matkustus- ja 
kokoontumisrajoitusten myötä. Liiketoimintojen muiden kulujen suurimmat kuluerät liittyivät toimitiloihin, 
laite- ja ohjelmistohankintoihin sekä vapaaehtoisiin henkilöstökuluihin.  

Luottotappiovarausten tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,5 (0,0) miljoonaa euroa. 

Katsauskauden tulos oli 1,7 (0,5) miljoonaa euroa.  

Palveluliiketoiminta 

Palveluliiketoiminta sisältää Vincitin palveluista koko digitaalisen arvoketjun (liikkeenjohdon konsultointi, 
ohjelmistokehitys ja suunnittelu, uudet teknologiat ja data sekä digitaaliset alustapalvelut). 
Palveluliiketoiminnan liikevaihto ja oikaistu liikevoitto raportoidaan myös avattuina kahteen osaan, jotka 
ovat Vincit Suomi ja Vincit California. 

Palveluliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 25,7 (23,2) miljoonaa euroa, kasvua 
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 10,7 %. 

Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto oli 3,8 (2,4) miljoonaa euroa eli 14,9 (10,2) % liikevaihdosta. 

Vincit Suomi 

Vincit Suomen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 23,4 (21,3) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden 
vastaavasta ajankohdasta 10,0 %. 

Huolimatta Covid-19 -pandemian kevään aikana tuomista haasteista, Vincit Suomi onnistui haastavassa 
markkinatilanteessa hyvin nykyisten asiakkaiden pitämisessä sekä asiakaskannan kasvattamisessa. 
Etätöiden tuomista haasteista huolimatta sairaslomapäivien määrä putosi merkittävästi ja tämä vapautti 
aikaa erityisesti laskutettavaan työhön. Tämä kaikki johti positiiviseen laskutusasteen kehitykseen, joka 
näkyy selkeästi laskutuksen kasvuna. 

Vincit Suomen oikaistu liikevoitto oli 3,3 (1,7) miljoonaa euroa eli 14,2 (8,0) % liikevaihdosta. 
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Vincit California 

Vincit Californian liikevaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 2,9 (2,8) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden 
vastaavasta ajankohdasta 2,6 %. 

Vincit Californian oikaistu liikevoitto oli 0,5 (0,7) miljoonaa euroa eli 17,3 (24,1) % liikevaihdosta. 

Projektien keskikokoa ja kestoa on suunnitelmallisesti kasvatettu. Työkulttuurin kehittämisessä on 
onnistuttu hyvin, mistä kertoo useat tunnustukset  ja vähäinen työntekijöiden vaihtuvuus. Vincit Californian 
työkulttuuri palkittiin kansallisessa Stevie Award palkinnolla (American Business Awards) ja sijoituksella 
globaalille Fast Company:n 100 Best Workplaces for Innovators 2020 listalle. Lisäksi Vincit Californian 
toimitusjohtaja Ville Houttu huomioitiin Orange County Business Journalin toimesta 2020 Excellence in 
Entrepreneurship kunniamaininnalla. 

Tuoteliiketoiminta 

Tuoteliiketoiminta sisältää Vincitin kaksi SaaS-tuotetta: VincitEAM:in ja Vincit LaaS:in. VincitEAM on 
helppokäyttöinen ratkaisu materiaalien, kunnossapidon ja palveluiden hallintaan. Vincit LaaS (Leadership as 
Service) on organisaatioiden kehittämiseen tarkoitettu palvelu, joka auttaa johtoa ja henkilöstöhallintoa 
muun muassa valmentavassa johtamisessa ja työntekijöiden itseohjautuvuuden tukemisessa datan avulla 
sekä muutoksen johtamisessa. Tuoteliiketoiminnan vuoden 2019 vertailutiedot sisältävät myös lokakuussa 
2019 Telia Finlandille myydyn VincitSIGN:in tuotot ja kulut. 

Vuoden 2019 aikana Vincit selkeytti ja järjesteli uudelleen tuoteliiketoimintansa. Tarkastelujakson aikana 
Vincit Solutions Oy on strategian mukaisesti fokusoitunut puhtaasti EAM-tuotteen kehittämiseen ja 
markkinointiin. LaaS-liiketoiminnan yhtiöittämiseen liittyvät järjestelyt saatiin valmiiksi tarkastelujakson 
aikana.  

Tuoteliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 1,2 (1,5) miljoonaa euroa ja se laski 
edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 17,3 %. Liikevaihdon lasku johtuu VincitSIGN:n myynnistä. 

Tuoteliiketoiminta on edelleen investointivaiheessa ja sen oikaistu liikevoitto oli -0,5 (-0,6) miljoonaa euroa 
eli -39,6 (-42,1) % liikevaihdosta. 

Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta 

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 35,9 (31,7) miljoonaa euroa.  

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 66,0 (67,2) % ja nettovelkaantumisaste -33,3 (-5,9) %.  

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli 5,2 
(1,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran kasvuun vaikuttivat kevään aikana käynnistetyt 
säästöohjelmat sekä kassan suojaamiseksi käynnistetyt toimenpiteet kuten mm. TyEL-maksujen siirto. 
Siirretyt TyEL-maksut maksetaan H2 aikana. 

Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 9,4 (2,9) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 1,5 (1,7) 
miljoonaa euroa, joka koostuu liiketoimintakauppoja varten nostetuista pankkilainoista sekä Vincit 
Californian nostamista 0,5 miljoonan euron Paycheck Protection Program (PPP) -lainasta sekä 0,1 miljoonan 
euron Economic Injury Disaster (EIDL) -lainasta. PPP:n tarkoituksena on antaa lainaa yrityksille kahdeksan 
viikon palkanmaksun ja muiden kulujen takaamiseksi, eikä lainan ehtojen täyttyessä lainan pääomaa edellä 
mainittujen toteutuneiden kulujen osalta tarvitse maksaa takaisin. EIDL tarjoaa taloudellista helpotusta 



 Puolivuosikatsaus 2020 

 

pienille yrityksille ja voittoa tavoittelemattomille järjestöille. Vincit Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä 
käyttämätön 1,0 miljoonan euron suuruinen shekkitililimiitti. 

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne 

Vincit on yksi Suomen johtavista asiantuntijoista ohjelmistokehityksessä, jonka raportoitavat liiketoiminta-
alueet ovat Palveluliiketoiminta ja Tuoteliiketoiminta. 

Palveluita tuotetaan yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille.  

Konsernin emoyhtiö on Vincit Oyj, jolla on tytäryhtiöitä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Katsauskauden lopussa 
Vincit-konserniin kuului emoyhtiö Vincit Oyj:n lisäksi sen tytäryhtiöt Vincit CoOp Oy (emoyhtiön omistus 
72,4 %), Vincit California Inc (87,0 %), Vincit Solutions Oy (93,5 %) ja Future Leadership Lab Oy (100 %). 

Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. 

Henkilöstö ja toimipaikat 

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 482 (465) henkilöä, joista 450 (435) 
työskentelee Suomessa ja 32 (30) lähetettyinä työntekijöinä sekä paikallisesti palkattuina Yhdysvalloissa. 
Suomessa Vincitillä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä, Turussa ja Oulussa. Yhdysvalloissa toimipaikat 
sijaitsevat Kaliforniassa Palo Altossa, Orange Countyssa ja Santa Monicassa. 

Vincit-konsernin johtoryhmän katsauskauden päättyessä muodostivat: Mikko Kuitunen, toimitusjohtaja, 
Jarkko Järvenpää, myyntijohtaja, Lasse Lundén, strategiajohtaja, Johanna Pystynen, Head of Leadership 
development, Saana Rossi, Chief People & Success Officer, Marko Tarkiainen, operatiivinen johtaja sekä 
Niklas Wasenius, talousjohtaja. 

Vincit Oyj:n hallituksen muodostavat Artti Aurasmaa (puheenjohtaja), Kirsi Piha, Eka Ruola ja Pekka 
Vähähyyppä. 

Yhtiökokous 

Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 22.4.2020. Yhtiökokouksessa vahvistettiin 
vuoden 2019 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 
tilikaudelta 2019. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,07 euron osakekohtaisen 
osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä myöhempänä ajankohtana. Valtuutus on voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen 
osingonjakopäätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät. 

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi 
valittiin Artti Aurasmaa, Kirsi Piha, Eka Ruola ja Pekka Vähähyyppä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Artti Aurasmaa. 

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 17 % yhtiön kaikkien osakkeiden päätöshetken 
lukumäärästä. 
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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 30.6.2021 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 
30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset. 

Osakkeet ja osakkeenomistajat 

Vincit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli yhteensä 12 169 116 (31.12.2019: 12 078 
438). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 57 784 omaa osaketta. Keskimääräinen osakkeiden 
lukumäärä oli 12 040 341 (11 902 145).  

Yhtiöllä oli kauden lopussa 5 223 (31.12.2019: 4 648) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn omistuksen 
osuus oli 0,56 % (31.12.2019: 4,4%) osakekannasta. 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.-30.6.2020 

Tammi-kesäkuu 
2020 

Osakevaihto 
kpl 

Arvo yht. 
euroa 

Korkein, 
euroa 

Alin, 
euroa 

Keskihinta, 
euroa 

Viimeisin, 
euroa 

VINCIT 2 649 708 11 846 071 5,54 2,86 4,47 4,30 
 

 30.6.2020 31.12.2019 

Markkina-arvo, euroa  52 327 199 60 392 190 

Osakkeenomistajia 5 223 4 648 
 

Omien osakkeiden hankinta 

Katsauskauden aikana Vincit Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 antaman 
valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden 
enimmäismäärä on 242 000, joka vastaa noin 2,0 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan 
käytetään kuitenkin enintään 1 200 000 euroa. 
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Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki 
Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa 
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitettiin 22.5.2020 ja 
lopetetaan viimeistään 30.9.2020. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla 
omalla pääomalla.   

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

Katsauskauden aikana yhtiö hankki 57 784 omaa osakettaan keskihintaan 4,36 euroa osakkeelta. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Merkittävin muutos Vincitin keskeisissä riskeissä ja toimintaympäristössä on Covid-19 -pandemian tuomat 
riskit sekä palvelujen kysyntään että mahdollisesti omaan henkilöstöön.  

Muuten lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Kiristyvän kilpailun 
ohjelmistoalan osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa. Vincit jatkaa panostuksia nykyisen 
yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajaimagon säilyttämiseksi. Tällä halutaan varmistaa työntekijöiden 
sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa onnistuneita rekrytointeja. 

Vincitin kasvun kannalta merkittävää on onnistuminen yrityskaupoissa ja niitä seuraavissa integraatioissa. 
Yhtiön johto näkee tärkeänä myös kansainvälistymiseen liittyvissä haasteissa onnistumisen.  

Vincit on tehnyt panostuksia erikseen mainittuihin tuoteliiketoimintoihin, joiden kaupallistamiseen liittyy 
mahdollisuuksien lisäksi luonnollisesti epävarmuustekijöitä. 

Markkinatilanteen odotetaan Covid-19 -pandemiasta huolimatta jatkuvan yhtiön kannalta positiivisena, 
mutta erilaiset häiriöt markkinoissa, mukaan lukien mahdolliset IT-markkinoiden ulkopuoliset häiriöt, eivät 
ole poissuljettuja. Tästä johtuen Vincit pyrkii varautumaan toiminnassaan myös nopeisiin muutoksiin. 

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia. 

Taloudellinen tiedottaminen 

Yhtiö julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi – syyskuu torstaina 29.10.2020. 

Tiedotustilaisuus 

Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 27.8.2020 kello 10.00 alkaen. 
Tilaisuus järjestetään online-webinaarina. Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta 
www.vincit.fi/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/ tilaisuuden päättymisen jälkeen. 
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Taulukko-osa 

Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet 

Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty 
Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on 
pyöristetty tarkoista luvuista, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. 
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 

 

Tuloslaskelma (FAS) 

Konserni 

1 000 euroa 1–6/2020 1–6/2019 2019 

Liikevaihto 26 745 24 616 48 212 

Liiketoiminnan muut tuotot  274 45 653 

Materiaalit ja palvelut    

Ostot tilikauden aikana -102 -112 -247 

Ulkopuoliset palvelut -1 360 -1 266 -2 352 

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -15 353 -14 249 -28 008 

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -2 048 -2 234 -4 502 

Muut henkilösivukulut -437 -411 -793 

Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot -288 -386 -872 

Poistot liikearvosta -814 -769 -1 582 

Liiketoiminnan muut kulut -4 098 -4 254 -8 639 

Liikevoitto 2 521 981 1 871 

Rahoitustuotot ja -kulut    

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 20 28 47 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -84 -109 -197 

Voitto rahoituserien jälkeen 2 457 900 1 720 

Tuloverot -556 -175 -336 

Vähemmistöosuudet -229 -202 -377 

Katsauskauden voitto 1 672 522 1 008 
 

 



 Puolivuosikatsaus 2020 

 

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) 

1 000 euroa 1–6/2020 1–6/2019 2019 

Liikevoitto (EBIT) 2 521 981 1 871 

Poistot liikearvosta 814 769 1 582 

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen 
liikearvopoistoja) 

3 335 1 750 3 453 

Suunnitelman mukaiset poistot 288 386 872 

Käyttökate (EBITDA) 3 623 2 136 4 325 
 

 

Tase (FAS) 

Konserni 

1 000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

VASTAAVAA    

Pysyvät vastaavat    

Aineettomat hyödykkeet    

Kehittämismenot 461 1 065 615 

Liikearvo 12 346 13 968 13 158 

Muut pitkävaikutteiset menot 330 263 324 

     

Aineelliset hyödykkeet     

Koneet ja kalusto 435 378 448 

Muut aineelliset hyödykkeet 3 3 3 

    

Sijoitukset    

Muut sijoitukset 251 251 251 

 Pysyvät vastaavat yhteensä 13 826 15 927 14 799 

    

Vaihtuvat vastaavat    

Pitkäaikaiset saamiset    

Lainasaamiset 838 640 741 

Lyhytaikaiset saamiset     

Myyntisaamiset 9 405 9 346 9 318 

Lainasaamiset 125 5 5 
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Muut saamiset 476 283 576 

Siirtosaamiset 1 843 2 586 1 523 

Saamiset yhteensä 12 688 12 860 12 162 

    

Rahat ja pankkisaamiset 9 357 2 903 4 235 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 22 045 15 764 16 397 

     

VASTAAVAA YHTENSÄ 35 870 31 691 31 196 
 

1 000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

VASTATTAVAA    

Oma pääoma    

Osakepääoma 295 295 295 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 961 12 685 12 821 

Edellisten tilikausien voitto / tappio 7 992 7 206 7 223 

Katsauskauden voitto 1 672 522 1 008 

Oma pääoma yhteensä 22 920 20 707 21 346 

    

Vähemmistöosuudet 742 568 701 

 
Vieras pääoma    

Pitkäaikainen vieras pääoma    

Lainat rahoituslaitoksilta 662 554 0 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 662 554 0 

 
Lyhytaikainen vieras pääoma    

Lainat rahoituslaitoksilta 825 1 100 1 100 

Saadut ennakot 10 52 1 

Ostovelat 1 975 1 334 808 

Muut velat 2 446 2 263 2 309 

Siirtovelat 6 290 5 112 4 930 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 546 9 862 9 149 

Vieras pääoma yhteensä 12 208 10 415 9 149 

     

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 35 870 31 691 31 196 
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Rahoituslaskelma (FAS) 

Konserni 

 1 000 euroa 1–6/2020 1–6/2019 2019 

Liiketoiminnan rahavirta       

Liikevoitto 2 521 981 1 871 

Poistot 1 101 1 155 2 454 

Muut erät -39 -93 -487 

Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 

3 584 2 043 3 838 

    

Käyttöpääoman muutos:    

Myyntisaamisten ja muiden saamisten 
lisäys/vähennys 

-432 -1 846 -238 

Ostovelkojen ja muiden korottomien velkojen 
lisäys/vähennys 

2 257 2 329 679 

Käyttöpääoman muutos yhteensä 1 825 484 442 

    

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista 

-84 -109 -197 

Saadut korot liiketoiminnasta 20 62 47 

Maksetut välittömät verot -116 -618 -319 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 228 1 861 3 810 

    

Investointien rahavirta    

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  
hyödykkeisiin 

-128 -50 -357 

Myönnetyt lainat / Lainasaamisten  
takaisinmaksut 

-118 -78 -371 

Luovutustulot rahoitusarvopapereista 0 -2 616 -2 616 

Liiketoimintakaupat 0 0 450 

Investointien rahavirta (B) -246 -2 744 -2 894 

    

Rahoituksen rahavirta    

Muutokset omassa pääomassa -112 0 136 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -275 -551 -1 104 

Pitkäaikaisten lainojen muutos 662 0 0 

Maksetut osingot -109 -3 794 -3 851 
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Rahoituksen rahavirta (C) 166 -4 345 -4 819 

     

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

5 148 -5 228 -3 903 

    

Rahavarat tilikauden alussa 4 235 8 126 8 126 

Valuuttakurssierot -26 5 12 

Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden 
lopussa 

9 357 2 903 4 235 

 

Oman pääoman muutokset 

Konserni 

1 000 euroa 1–6/2020 1–6/2019 2019 

Sidottu oma pääoma    

Osakepääoma tilikauden alussa 295 295 295 

Osakepääoma tilikauden lopussa 295 295 295 

Sidottu oma pääoma yhteensä 295 295 295 

    

Vapaa oma pääoma    

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
tilikauden alussa 

12 821 9 960 9 960 

Osakeanti  141 2 725 2 861 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
tilikauden lopussa 

12 961 12 685 12 821 

    

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa 8 230 10 803 10 803 

Osingonjako  -3 597 -3 597 

Omien osakkeiden hankinta -252   

Muuntoerot 14 0 17 

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 7 992 7 206 7 223 

    

Katsauskauden voitto 1 672 522 1 008 

Vapaa oma pääoma yhteensä 22 625 20 412 21 051 

     

Oma pääoma yhteensä  22 920 20 707 21 346 
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Konsernin vastuut 

1 000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

Toimitilojen vuokravastuut    

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 1 642 1 449 1 408 

Myöhemmin erääntyvät 2 411 2 900 2 064 

Yhteensä 4 053 4 349 3 472 

    

Leasingvastuut    

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät 15 18 17 

Myöhemmin erääntyvät 5 8 3 

Yhteensä 20 25 20 

Jäännösarvovastuut 0 0 0 

    

Muut annetut vastuusitoumukset    

Yrityskortit 26 52 62 

Yrityskiinnitykset 6 300 6 300 6 300 

Takaukset 120 120 120 

Pankin vuokratakaus 107 285 178 

Vakuustalletukset 12 12 12 

Yhteensä 6 565 6 769 6 672 
 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset 

   

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen 
liikearvopoistoja) 

= Liikevoitto + Liikearvopoistot 

   

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 
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  Taseen loppusumma - Korottamat velat  
(keskimäärin vuoden aikana) 

   

  
Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot 

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

  Oma pääoma + vähemmistöosuus  
(keskimäärin vuoden aikana) 

   

   

  Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset 

Nettovelkaantumisaste, % = __________________________________________________________________________ x 100 

  Oma pääoma + Vähemmistöosuus 

   

  Oma pääoma + Vähemmistöosuus 

Omavaraisuusaste, % = __________________________________________________________________________ x 100 

  Taseen loppusumma - saadut ennakot 

   

  Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta 

Osakekohtainen tulos (EPS) = __________________________________________________________________________ 

  

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin 
ilman omia osakkeita 
 

 

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 2020 

 

VINCIT OYJ  

Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316 

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098 
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Vincit Oyj lyhyesti: 

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta 
ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki 
Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus 
VINCIT. www.vincit.fi 
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