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Vuoden pääkohdat

• Listautumisen yhteydessä suunniteltujen 
investointien toimeenpanon vuosi

• Aihio pohjoismaiselle toimintamallille 
rakennettu: yhtiön potentiaaliset 
kohdemarkkinat moninkertaistuneet

• Vahva pohjoismainen asiakaskunta ja nopeasti 
kehittynyt ratkaisutarjonta luo edellytykset 
tulevalle kasvulle

• Jatkuvan liikevaihdon vahva 25 % kasvu

• Kannattavuus heikkeni selvästi

• Kansainvälistymiseen liittyvät yli miljoonan euron 
investoinnit toteutettiin suunnitellusti

• Selvästi odotuksia heikompi markkinatilanne

Liikevaihdon kasvu 14 %
(36 %)

EBITA-% 9,4 % (19,5 %)

Jatkuvan liikevaihdon
osuus 56 % (51 %)



Inderes-alusta
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Analyysipalvelut

• Seurantasopimusten lukumäärä kasvoi 15 % 

• Liikevaihto kasvoi vahvasti ja kannattavuus 
pysyi vahvalla tasolla

• Uusia sopimuksia on voitettu tasaiseen tahtiin 
heikosta listautumisaktiviteetista huolimatta

• Ruotsin tiimin rakentaminen käynnistetty

• Asiakaspoistuma on pysynyt normaalilla tasolla 
ja johtunut lähinnä asiakasyhtiöihin 
kohdistuneista ostotarjouksista

• Inderes-yhteisön jäsenmäärä laski, taustalla 
arvioidaan olevan heikko pörssin kehitys ja 
yleisesti vähentynyt kiinnostus 
sijoituskeskusteluun ja osakkeiden tutkimiseen
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Virtuaalitapahtumat

• Liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus 
heikkeni tyydyttävälle tasolle

• Financial Hearings ja Streamfabriken -
yrityskaupat tukivat Q4:n kasvua

• Vahvaa kasvua pörssiyhtiösegmentissä 
osavuosikatsaus- ja yhtiökokoustuotantojen 
myötä, liikevaihto laski muissa 
asiakassegmenteissä

• Strategian mukainen laajentuminen 
teknisistä toteutuksista suurempaan 
kokonaisvastuuseen etenee, mikä kasvattaa 
asiakkuuksia

• Osa asiakkaista hakee 
kustannustehokkaampia ratkaisuja, mihin 
tarjoamme ohjelmistopohjaisia vaihtoehtoja



IR-ratkaisut

• Liikevaihto kasvoi vahvasti ja kannattavuus oli 
negatiivinen, tuotekehityspanostukset 
kasvoivat 1,1 (0,7) miljoonaan euroon

• Panostuksia ohjelmistokehitykseen kasvatettu 
tuntuvasti mm. Inderes-alustan 
kansainvälistämiseen, Videosync-ohjelmistoon 
sekä sijoittajaviestinnän ohjelmistoratkaisuihin

• Ratkaisutarjonta kattaa nyt olennaisimmat IR:n
tarvitsemat ohjelmistot sekä niitä tukevat 
palvelut 

• Vuonna 2023 tuotteita kehitetään edelleen 
pohjoismaisten asiakkaiden tarpeisiin ja 
siirrymme vahvemmin kohti näiden ratkaisujen 
kaupallistamista myös Suomen ulkopuolella

• Markkinaosuus yhtiökokousratkaisuissa kasvoi 
vuonna 2022



näkymät

Numerot ja



Tuloslaskelma tammi–joulukuu 2022
• Liikevaihto kasvoi 14 % (36 %) 

• Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 56 % (51 %) liikevaihdosta

• Jatkuvan liikevaihdon kasvu kiihtyi 25 %:iin (21 %)

• Projektiliikevaihto kasvoi 3 % (55 %)

• Panostukset kasvuun näkyivät kulujen kasvussa

• Materiaalit ja palvelut -kulut kasvoivat 16 % Ruotsin 
virtuaalitapahtumien sekä -yhtiökokouksien tuotantojen 
kasvun myötä

• Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 36 % ja 
henkilöstökulut kasvoivat 34 %

• Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 21% yritysostojen ja 
toimitilakulujen kasvun vaikutuksesta

• EBITA-liikevoitto 1,3 (2,3) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoiton osuus 
liikevaihdosta oli 9,4 % (19,5 %)

• Konsernin voitto oli 0,4 (1,3) miljoonaa euroa



Tuloslaskelma loka-joulukuu 2022

• Liikevaihto kasvoi 13 % ( 16 %) 

• Jatkuvan liikevaihdon osuus oli 55 % (50 %) liikevaihdosta

• Jatkuvan liikevaihdon kasvu 23 % (22 %)

• Projektiliikevaihdon kasvu oli 3 % (11 %)

• Yritysostot ja kansainvälistymispanostukset näkyivät kulujen 
kasvuna

• Materiaalit ja palvelut -kulut kasvoivat 38 % Ruotsin 
liiketoiminnan laajentumisen myötä

• Henkilöstökulut kasvoivat 26 % yritysostojen ja aiemmin 
tilikaudella tehtyjen rekrytointien vaikutuksesta

• Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 50% yritysostojen ja 
toimitilakulujen kasvun vaikutuksesta

• EBITA-liikevoitto 0,2 (0,7) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoiton 
osuus liikevaihdosta oli 5,3 % (19,8 %)



• Yhtiön taseen vastaava – merkittävimmät erät

• Liikearvo 7,5 (0,9) miljoonaa euroa

• Rahat ja pankkisaamiset 3,7 (7,0) miljoonaa euroa

• Sijoitukset 2,8 (0,2) miljoonaa euroa

• Myyntisaamiset 2,4 (1,7) miljoonaa euroa

• Muut erät yhteensä 1,4 (0,8) miljoona euroa

• Yhtiön taseen vastattavaa – merkittävimmät erät

• Oma pääoma 8,0 (6,7) miljoonaa euroa

• Lainat rahoituslaitoksilta 2,0 (0,1) miljoonaa euroa

• Muut pitkäaikaiset velat 2,9 (0,0) miljoonaa euroa

• Lyhytaikainen korottomat velat 3,9 (3,1) miljoonaa euroa

• Muut erät 0,9 (0,6) miljoonaa euroa

Tase 31.12.2022
17,8 miljoonaa euroa

Taseen 
loppusumma

- 20 %
Nettovelkaantumisaste

50 % 
Omavaraisuusaste



• Liiketoiminnan rahavirta oli 1,5 (3,1) miljoonaa euroa. Kehitykseen vaikuttivat

• Käyttökatteen kehitys 1,5 (2,4) miljoonaa euroa

• Käyttöpääoman kehitys 0,6 (1,0) miljoonaa euroa 

• Veromaksujen jaksottuminen kaudelle -0,7 (-0,3) miljoonaa euroa

• Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen oli -2,5 (3,0) miljoonaa euroa. 
Kehitykseen vaikuttivat

• Liiketoiminnan rahavirta 1,5 (3,1) miljoona euroa

• Maksettu -2,9 miljoonan euron käteisosuus Finacial Hearings ja Streamfabriken -yrityskaupoista 

• Osakkuussijoitus HC Andersen Capitaliin -0,6 miljoonaa euroa

• Investoinnit liiketoimintaan -0,5 (-0,2) miljoonaa euroa

• Yhtiön rahavarojen muutos katsauskaudella oli -3,3 miljoonaa euroa. 
Kehitykseen vaikuttivat

• Liiketoiminnan rahavirta investointien jälkeen -2,5 (3,0) miljoonaa euroa

• Nostettu yrityskaupparahoitus 2 miljoonaa euroa

• Tilikaudesta 2021 maksetut osingot -1,3 (-1,1) miljoonaa euroa

• Omien osakkeiden hankinta -1,2 miljoonaa euroa

Rahavirta 2022
-3,9 miljoonaa euroa

Investointien 
rahavirta

3,7 miljoonaa euroa

Rahavarat 
katsauskauden 

lopussa

-0,7 miljoonaa euroa

Rahoituksen 
rahavirta



• Indersin tavoitteena on vuosittain kasvava absoluuttinen 
voitonjako, mikä sisältää osingonjaon ja yhtiön omien osakkeiden 
ostot

• Vuoden 2022 osakekohtainen tulos ilman konserniliikearvon 
poistoja oli 0,51 (1,09) euroa per osake. Emoyhtiön 
voitonjakokelpoiset varat ovat 10 113 629 euroa

• Inderesin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 
voitonjakokelpoiset varat jaetaan seuraavasti:
• Osinkona jaetaan 0,82 euroa osakkeelta (1 378 751 euroa)

• Omaan pääomaan jätetään 8 734 878 euroa

• Inderes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu 
pidettäväksi Helsingissä 12.4.2023. Yhtiön hallitus kutsuu 
myöhemmin erikseen yhtiökokouksen koolle.

Voitonjakoehdotus ja yhtiökokous



Näkymät 
Ohjeistus tilikaudelle 2023 

• Liikevaihto ylittää 17,0 MEUR

• Suhteellinen kannattavuus EBITA-%:lla mitattuna kasvaa edellisestä 
vuodesta

Näkymien taustat

• Markkinan kysyntätilanteen arvioidaan olevan yhtiön 
päätuotealueilla vakaa

• Pörssien listautumisaktiviteetti säilyy vähäisenä

• Kansainvälisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan vahvasti 
Streamfabriken ja Financial Hearings -yrityskauppojen johdosta

• Kansainvälisen liiketoiminnan ylösajo sekä 
tuotekehityspanostukset nostavat kustannusrakennetta

• Koko vuoden tulos painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle
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Mitä seuraavaksi?
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Inderesin palveluiden peitto 
Pohjoismaiden tasolla*

Tiedon demokratisointi Pohjoismaissa: 
kohdemarkkinat moninkertaistuvat

*Suomi noin 190 yhtiötä, Pohjoismaat noin 1800 yhtiötä (sisältäen monenkeskiset markkinapaikat)
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PAREMPI PALVELU 
PÖRSSIYHTIÖILLE

ENEMMÄN PÖRSSIYHTIÖITÄ

ENEMMÄN SIJOITTAJIA
PAREMPAA SISÄLTÖÄ 

SIJOITTAJILLE

Ydinasiakaskuntamme ovat pörssiyhtiöt 
(B2IR)

Rakennamme ratkaisuja, jotka 
yhdistävät pörssiyhtiöt ja sijoittajat

Rakennamme sijoittajille maailman 
yhteisökeskeisintä palvelua (B2C)
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INDERES COMMUNITY



Tavoitteet

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

• Yhtiön tavoitteena on ylläpitää 30–50 %:n liikevaihdon 
kasvuprosentin ja kannattavuuden (EBITA-%) 
yhteissummaa markkinasyklistä riippumatta

Ikuisuustavoitteet

• Olemme mieluummin pieni ja erinomainen kuin suuri ja 
keskinkertainen yritys

• Emme jousta arvoistamme

• Autamme henkilöstöämme kasvamaan ammattilaisina ja 
yksilöinä

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Liikevaihdon 
kasvu-% 25 % 29 % 40 % 56 % 76 % 36 % 14%

EBITA-% 21 % 21 % 19 % 18 % 20 % 20 % 9%

Yhteensä 46 % 50 % 59 % 74 % 96 % 55 % 24%
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Mikael Rautanen
Toimitusjohtaja
+358 50 346 0321
mikael.rautanen@inderes.fi

Iina Mailas
Sijoittajasuhteet
+358 45 112 5762
Iina.mailas@inderes.fi

Mikko Wartiovaara
Talousjohtaja
+358 50 577 4092
mikko.wartiovaara@inderes.fi

Inderes Oyj
Itämerentori 2
00180 Helsinki
+358 10 219 4690

Tieto on sijoittajan perusoikeus.

inderes.fi

Tänään on hyvä päivä 
aloittaa sijoittaminen


