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Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2022 (tilintarkastamaton)
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
Kasvava Vincit keskittyy kannattavuuteen
Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2022 liikevaihto oli 35,8 (30,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu oli 5,1 miljoonaa euroa eli 16,6 %. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 15,5 %.
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) oli 2,6 (3,5) miljoonaa euroa eli 7,4 (11,4) %
liikevaihdosta. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä
kesäkuulle 2021 kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 605 (31.12.2021: 579).
Tammi-kesäkuu 2022
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Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 34,5 (29,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,7 (3,1)
miljoonaa euroa.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,0 (0,4)
miljoonaa euroa. Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun
0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
Vincit Suomen liikevaihto oli 29,2 (26,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 1,8 (2,5) miljoonaa
euroa.
Vincit USA:n liikevaihto oli 6,2 (3,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 (0,6) miljoonaa
euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,10 (0,17) euroa.
Kokonaiskapasiteetti (FTE) raportointikaudella oli keskimäärin 602 (502), josta alihankinnan osuus
oli 41 (25).
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.
Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen sulautumisen hyväksymisestä johtuen Vincit luopui 3.2.2022
julkaistusta vuoden 2022 ohjeistuksesta
Toukokuussa Vincit valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa suurten
yritysten kategoriassa.
Katsauskauden jälkeen 1.7.2022 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön.

Ohjeistus vuodelle 2022 (päivitetty 21.4.2022)
Vincit Oyj tiedotti 21.4.2022 luopuvansa Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautumisen hyväksymisestä johtuen
3.2.2022 julkaistusta vuoden 2022 ohjeistuksesta. Sulautumisen vaikutukset sisältävä päivitetty ohjeistus
vuodelle 2022 julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Tilinpäätöstiedotteella 3.2.2022 julkaistu aiempi ohjeistus:
Vuonna 2022 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 12 % ja 18 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Arvioidun kasvun saavuttaminen edellyttää
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onnistumisia rekrytoinneissa sekä kumppaniverkoston laajentamisessa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto
ennen liikearvon poistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.
Pitkittynyt koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta
kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille.
Kasvava inflaatio voi tuoda uuden epävarmuustekijän asiakaskysyntään.
Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja
sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa
yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä
ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja
täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Vincit julkaisemaan
päivitetyn ohjeistuksen vuoden 2022 näkymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Avainluvut
Konserni
1 000 euroa
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾
% liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ¹⁾
% liikevaihdosta
Liikevoitto (EBIT)
% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos

1-6/2022
1-6/2021 Muutos %
35 797
30 710
16,6
2 846
3 796
-25,5
8,0%
12,4%
2 640
3 514
-24,9
7,4%
11,4%
1 599
2 654
-39,7
4,5%
8,6%
1 191
2 047
-41,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)¹⁾, %
Oman pääoman tuotto (ROE)¹⁾, %
Nettovelkaantumisaste, %
Omavaraisuusaste, %
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa
Osakekohtainen tulos, eur

1)

13,7%
10,6%
-18,9%
66,2%
605
0,10

21,0%
17,7%
-20,3%
67,3%
583
0,17

-42,6

1-12/2021
61 510
6 453
10,5%
5 905
9,6%
4 108
6,7%
3 476
18,4%
14,7%
-31,6%
70,2%
579
0,29

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 Julius Mannin näkemys katsauskaudesta:
“Olemme tyytyväisiä Vincitin lähes 17 %:n liikevaihdon kasvuun ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä oli
linjassa odotustemme kanssa. Ennen kaikkea Yhdysvaltojen palveluliiketoiminnan vahva 67 %:n kasvu
hyvällä kannattavuustasolla oli erinomainen tulos. Vincit USA myös käynnisti kesän allekirjoittamalla kolme
uutta asiakassopimusta, joiden arvo on yhteensä on noin 3,7 miljoonaa euroa. Nykyisellä kasvutahdilla
Vincit USA muodostaa yhä merkittävämmän osan koko Vincitin liiketoiminnasta.
Vincitin Suomen palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehitys puolestaan jäi alle omien odotustemme.
Palveluliiketoiminnan projektien käyttöasteet ja asiantuntijoiden vaihtuvuus pysyivät edelleen hyvällä
tasolla, mutta suurimmat haastemme Suomessa liittyvät epäsuhtaan palkkainflaation kasvussa verrattuna
asiakashintojen nousuun. Myös koronapandemiasta johtuvia lyhytaikaisia sairauspoissaoloja on ollut
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alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ei ole vaikuttanut suoraan Vincitin
toimintaan tai asiakashankkeisiin.
Vincit Solutions tuoteliiketoiminta eteni vuoden ensimmäisellä puolikkaalla odotetusti ja
tuotekehitysaktivointien jälkeen tulos oli niukasti voitollinen. Jatkuva laskutus kasvoi 14 %:ia ja kysyntä
vanhoilta asiakkailta pysyi hyvällä tasolla: VincitEAM-järjestelmällä pyöritetään jo yli sadan tehtaan ja
laitoksen kunnossapitoa ja laitehallintaa.
Toukokuussa Vincit juhlisti 15-vuotista historiaansa tulemalla jälleen valituksi Suomen parhaaksi työpaikaksi
Great Place to Work -listauksessa. Samalla teimme valmisteluita yhtiön viime vuosien yhden
merkittävimmän muutoksen eteen, yhdistymiseen Bilot Oyj:n kanssa, mikä saatiin onnistuneesti maaliin
heinäkuun alussa. Osana sulautumista päivitimme myös johtoryhmän kokoonpanoa ja
organisaatiorakennetta tukemaan strategian toteutuksen seuraavaa vaihetta ja kansainvälisen kasvun
kiihdyttämistä.
Bilot-sulautumisen myötä uusiutuneen Vincitin tarjonnassa yhdistyy moderni räätälöity
ohjelmistokehittäminen, palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, datalähtöisyys sekä vahva osaaminen johtavista
IT-taustajärjestelmistä. Yhdistyneen yhtiön strategia tulee pohjautumaan Vincitin marraskuussa 2021
julkaistuun strategiaan ja jatkamme kasvun panostusten keskittämistä asiakkaiden kaupallisten
kyvykkyyksien kehittämiseen, jossa digitaalinen myynti ja kokonaisvaltainen asiakaskokemus ovat keskiössä.
Uuden Vincitin uniikki positio on herättänyt jo nyt asiakaskunnassamme kiinnostusta ja tarjoaa meille
jatkossa selkeän kilpailuedun. Olemme kevään aikana aloittaneet useita keskusteluita asiakkaiden kanssa
kokonaisvaltaisemmasta palvelukyvykkykydestämme ja jo kesäkuussa voitimme merkittävän suomalaisen
kuluttajaverkkokauppahankkeen yhteisellä Bilot/Vincit-tarjoamalla.
Sulautumisen jälkeen keskitymme nyt yhdistyneen yhtiön kannattavuustason selkeään parantamiseen
Suomessa. Kohdennetut hinta- ja sopimustoimenpiteet asiakaskannattavuuden parantamiseksi eri
asiakassegmenteissä ovat tärkeimpiä prioriteettejamme toiselle vuosipuoliskolle. Lisäksi tavoittelemme
Bilotilta siirtyneiden asiantuntijoiden asiakasprojektityön käyttöasteiden nostoa Vincitin perinteisesti vahvan
käyttöasteiden johtamisen myötä.
Olemme myös aloittaneet yhdistymiseen liittyvien kustannussynergioiden toimeenpanemisen.
Alkuvuodesta alkaen molemmista yhtiöistä lähteneitä johdon, myynnin, markkinoinnin ja tukifunktioiden
henkilöitä ei ole pääsääntöisesti korvattu uusilla rekrytoinneilla. Syksyn aikana pyrimme parantamaan tätä
Vincitin henkilöstön huoltosuhdetta edelleen sekä teemme toimenpiteitä laskuttamattoman asiakastyön
määrän vähentämiseksi. Lisäksi haemme säästöjä pääkaupunkiseudun toimitilojen keskittämisestä sekä
muista operatiivisista kulusynergioista. Näillä toimilla tavoittelemme yhteensä kolmen miljoonan euron
kulusäästöjä vuodelle 2023.
Rohkeasti uusiutumiskykyinen yrityskulttuuri ja vahvojen työyhteisöjen vaaliminen pysyvät Vincitin
ytimessä. Haluamme olla jatkossakin paras työpaikka ja tarjota kasvumahdollisuuksia niin nykyisille kuin
tuleville vincitläisille. Haluankin kiittää kaikkia Bilot/Vincit-fuusioon valmisteluun osallistuneita
erinomaisesta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta. Samalla toivotan vielä kerran kaikki bilotlaiset
niin Puolassa, Ruotsissa kuin Suomessa lämpimästi tervetulleiksi Vincitiin!”
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Taloudellinen katsaus
Konsernin liikevaihto
Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 35,8 (30,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta 16,6 %. Liikevaihdon kasvu on seurausta myynnin ja rekrytoinnin onnistumisesta sekä vuoden
2021 kevään aikana tehdyistä yritysostoista. Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 15,5 %.
Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen
Käyttökate tammi-kesäkuussa oli 2,8 (3,8) miljoonaa euroa, eli 8,0 (12,4) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto
oli 2,6 (3,5) miljoonaa euroa eli 7,4 (11,4) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 1,6 (2,7) miljoonaa euroa, eli 4,5
(8,6) % liikevaihdosta.
Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 23,9 (21,0) miljoonaa euroa, eli 66,7 (68,4) %
liikevaihdosta. Korkeasta palkkainflaatiosta huolimatta henkilöstökulujen suhteellinen osuus liikevaihdosta
laski vertailukaudesta. Lasku johtui pääosin alihankinnan käytön kasvusta.
Liiketoiminnan muut kulut nousivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 5,6 (4,5) miljoonaa euroa, joka on
noin 15,5 (14,7) % liikevaihdosta. Kustannusten nousu vertailukauteen verrattuna johtui pääosin
henkilömäärän kasvusta. Bilot-sulautumisen kertyneitä transaktiokustannuksia ei ole kirjattu ensimmäisen
vuosipuoliskon tulokseen vaan ne tuloutetaan kokonaisuudessaan toisella vuosipuoliskolla.
Luottotappiovarausten tulosvaikutus katsauskaudella oli -0,1 (0,0) miljoonaa euroa.
Tammi-kesäkuun tulos oli 1,2 (2,0) 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 USA.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 34,5 (29,2) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 18,3 %.
Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto oli 2,6 (3,1) miljoonaa euroa eli 7,6 (10,7) % liikevaihdosta.
Vincit Suomi
Vincit Suomen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 29,2 (26,1) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 12,1 %.
Vincit Suomen oikaistu liikevoitto oli 1,8 (2,5) miljoonaa euroa eli 6,1 (9,8) % liikevaihdosta.
Kannattavuutta painoi erityisesti epäsuhde palkkainflaation kasvussa verrattuna asiakashintojen nousuun.
Myös koronapandemiasta johtuvia lyhytaikaisia sairauspoissaoloja oli alkuvuodesta poikkeuksellisen paljon.
Vincit USA
Vincit USA:n liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 6,2 (3,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 67,2 %.
Vincit USA:n oikaistu liikevoitto oli 0,8 (0,6) miljoonaa euroa eli 13,5 (15,0) % liikevaihdosta.
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Alkuvuoden aikana onnistuimme erityisesti olemassa olevien avainasiakkuuksien kasvattamisessa.
Kerroimme kesäkuussa kolmesta uudesta asiakassopimuksesta, joiden arvo on yhteensä on noin 3,7
miljoonaa euroa. Kaikki sopimukset ovat jatkoa aiemmin aloitetulle yhteistyölle asiakkaiden kanssa.
Projekteja yhdistää ennen kaikkea ensiluokkaisen sähköisen asioinnin ja digitaalisen kokemuksen
rakentaminen asiakasyritysten loppukäyttäjille.
Tuoteliiketoiminta
Tuoteliiketoiminta sisältää Vincitin ainoan tämän hetken tuotteen, VincitEAM:in. VincitEAM on
helppokäyttöinen ratkaisu materiaalien, kunnossapidon ja palveluiden hallintaan. Vertailukauden luvut
sisältävät myös Vincit LaaS:in luvut. Vincit tiedotti 30.6.2021 myyneensä merkittävän osan tytäryhtiöstään
LaaS Company Oy:stä, jonka liiketoimintaa Vincit LaaS on. Kaupan yhteydessä LaaS Company Oy muuttui
osakkuusyhtiöksi eikä sitä näin ollen raportoida enää osana Vincitin tuoteliiketoimintaa. Vincitin
omistusosuus LaaS Company Oy:stä 30.6.2022 oli 32,5 %.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1,4 (1,6) miljoonaa euroa ja se laski edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 12,3 %. Lasku johtuu LaaS Company Oy:n myynnistä.
Tuoteliiketoiminnan oikaistu liikevoitto oli 0,0 (0,4) miljoonaa euroa eli 0,4 (25,4) % liikevaihdosta.
Vertailukauden oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun 0,8 miljoonan euron
myyntivoiton.
Tuoteliiketoiminta eteni odotetusti ja tulos oli niukasti voitollinen. Jatkuva laskutus kasvoi 14% ja kysyntä
vanhoilta asiakkailta pysyi hyvällä tasolla.
Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 39,2 (37,1) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 66,2 (67,3) % ja nettovelkaantumisaste -18,9 (-20,3) %.
Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli 0,0 (2,0)
miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirran lasku johtuu katsauskauden aikana kasvaneista
myyntisaamisista, verojen maksun ajoituksesta sekä Bilot-sulautumiseen liittyvistä kustannuksista.
Investointien rahavirta katsauskaudella oli -0,6 (-3,9) miljoonaa euroa. Vertailukauden investoinnit koostui
pääosin Vuria LLC:n ja Bonsky Digital Oy:n yrityskaupoista, jotka molemmat toteutettiin käteisellä.
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 4,9 (5,6) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 0,0 (0,5)
miljoonaa euroa. 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 Helsinki Oy (emoyhtiön omistus
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82,6 %), Vincit Jyväskylä Oy (100,0 %), Vincit California Inc (87,0 %), Vincit Arizona (87,0%) ja Vincit Solutions
Oy (93,5 %).
Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 605 (31.12.2021: 579) henkilöä, joista 551
(31.12.2021: 531) työskentelee Suomessa ja 54 (31.12.2021: 48) lähetettyinä työntekijöinä sekä paikallisesti
palkattuina Yhdysvalloissa. Suomessa Vincitillä on toimipaikat Tampereella, Helsingissä, Turussa, Oulussa,
Kuopiossa ja Jyväskylässä. Yhdysvalloissa toimipaikat sijaitsevat Kaliforniassa Palo Altossa, Orange Countyssa
ja Santa Monicassa sekä Arizonassa Phoenixissa.
Vincit-konsernin johtoryhmän katsauskauden päättyessä muodostivat: Julius Manni, toimitusjohtaja, Ville
Houttu, maajohtaja, myynti ja tarjooma, Vincit USA, Mari Kuha, henkilöstöjohtaja, Anssi Kuutti, johtaja,
Talent & Delivery, Jan Landén, johtaja, myynti ja tarjooma, Vincit Suomi, Henna Niiranen, johtaja, DevOps &
Platforms, Teemu Uotila, lakiasiainjohtaja sekä Niklas Wasenius, talousjohtaja.
Vincit Oyj:n hallituksen muodostavat Mikko Kuitunen (puheenjohtaja), Artti Aurasmaa (varapuheenjohtaja),
Mervi Airaksinen, Frank Korsström, 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.
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:
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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.
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 katsauskauden lopussa oli yhteensä 12 625 889 (31.12.2021: 12 625
889). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 423 404 omaa osaketta (31.12.2021: 391 761).
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä oli 12 625 889 (12 273 901).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 8 214 (31.12.2021: 8 334) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 0,14 % (31.12.2021: 2,15%) osakekannasta.
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.1.-30.6.2022
Tammi-kesäkuu
2021

Osakevaihto Arvo yht.
kpl
euroa

VINCIT

1 401 517

Markkina-arvo, euroa
Osakkeenomistajia

8 962 964

Korkein,
euroa

Alin,
euroa
8,10

Painotettu
keskihinta,
euroa
4,96

6,40

Viimeisin,
euroa
5,57

30.6.2022

31.12.2021

70 326 202

101 259 630

8 214

8 334
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Omien osakkeiden hankinta
Katsauskauden 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.
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Vincitin merkittävin lähiajan riski liittyy Bilotin sulautumiseen Vincitin kanssa. Vincit jatkaa jo keväällä
käynnistettyä integraatioprojektia, jossa keskeisinä fokusalueina henkilöstön sitouttaminen uuteen Vincitiin,
asiakashankkeiden jatkuvuuden turvaaminen ja operatiivinen tehokkuus. Lisäksi entistä kansainvälisempi
Vincit edellyttää johtamisjärjestelmän kehittämistä.
Covid-19 -pandemian vaikuttaa laantuneen, mutta muodostaa edelleen riskejä erityisesti henkilöstön
kasvaneina sairaspoissaoloina.
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa voi vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan ja sitä kautta
asiakashankkeisiin. Vincitillä ei ole omaa henkilöstöä Venäjällä, Ukrainassa tai Valko-Venäjällä.
Kiristyvän kilpailun ohjelmistoalan osaajista arvioidaan lisäävän haasteita rekrytoinnissa. Lisäksi kohoava
palkkainflaatio luo paineita saada siirrettyä kohonneet palkkakustannukset asiakashintoihin. Vincit jatkaa
panostuksia nykyisen yrityskulttuurin ja erittäin hyvän työnantajamielikuvan säilyttämiseksi. Tällä halutaan
varmistaa työntekijöiden sitoutuminen myös tulevaisuudessa ja yhtiön kyky jatkaa onnistuneita
rekrytointeja.
Vincit on tehnyt panostuksia erikseen mainittuihin tuoteliiketoimintoihin, joiden kaupallistamiseen liittyy
mahdollisuuksien lisäksi epävarmuustekijöitä.
Vincitin palveluiden kysynnän odotetaan yleisestä maailmantalouden epävarmuuden tilasta huolimatta
jatkuvan 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 Bilot Oyj sulautui Vincit Oyj:öön 1.7.2022.
Taloudellinen tiedottaminen
Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 27.10.2022.
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Tiedotustilaisuus
Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 25.8.2022 kello 14.00 alkaen.
Tilaisuus järjestetään online-webinaarina. Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
https://investors.vincit.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset tilaisuuden päättymisen jälkeen.
Taulukko-osa
Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Puolivuosikatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty
Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4.6 edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on
pyöristetty tarkoista luvuista, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta.
Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)
1 000 euroa

1-6/2022

1-6/2021

2021

35 797

30 710

61 510

24

1 042

1 192

-473

-113

-178

-3 047

-2 332

-4 855

-20 142

-17 724

-34 983

-3 068

-2 657

-5 230

-685

-621

-1 181

-206

-283

-547

Poistot liikearvosta

-1 041

-859

-1 797

Liiketoiminnan muut kulut

-5 560

-4 509

-9 822

1 599

2 654

4 108

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut

-73

162

Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot

303

34

632

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-32

-63

-75

1 797

2 625

4 827

Tuloverot

-384

-397

-959

Vähemmistöosuudet

-222

-181

-392

Voitto rahoituserien jälkeen
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Tilikauden voitto

1 191

2 047

3 476

Käyttökate (EBITDA) ja oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja)
1 000 euroa

1-6/2022

1-6/2021

2021

Liikevoitto (EBIT)

1 599

2 654

4 108

Poistot liikearvosta

1 041

859

1 797

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja)

2 640

3 514

5 905

206

283

547

2 846

3 796

6 453

Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttökate (EBITDA)

Konsernin tase (FAS)
1 000 euroa

30.6.2022

30.6.2021 31.12.2021

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot

338

82

0

13 577

14 827

14 479

560

254

571

489

385

411

3

3

3

0

57

74

284

302

304

15 249

15 910

15 841

976

679

1 049

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Muut osakk. ja osuudet
Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
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Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

15 282

12 406

11 872

Lainasaamiset

12

165

9

Muut saamiset

558

632

545

2 197

1 715

1 118

19 024

15 597

14 593

4 886

5 551

8 659

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

23 921

21 148

23 252

VASTAAVAA YHTENSÄ

39 169

37 058

39 093

1 000 euroa

30.6.2022

30.6.2021

31.12.2021

295

295

295

16 083

13 846

16 083

Edellisten tilikausien voitto / tappio

7 588

8 015

6 724

Tilikauden voitto

1 191

2 047

3 476

25 157

24 203

26 578

759

733

855

0

498

0

0

498

0

Lainat rahoituslaitoksilta

0

0

0

Saadut ennakot

0

21

0

Ostovelat

2 060

1 237

1 478

Muut velat

2 879

2 972

2 624

Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä

Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset

10

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Oma pääoma yhteensä

Vähemmistöosuudet
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
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Siirtovelat

8 314

7 395

7 558

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

13 254

11 624

11 660

Vieras pääoma yhteensä

13 254

12 122

11 660

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

39 169

37 058

39 093

Konsernin rahoituslaskelma (FAS)
1 000 euroa

1-6/ 2022

1-6/ 2021

2021

Liikevoitto

1 599

2 654

4 108

Poistot

1 247

1 142

2 345

-28

-507

-856

2 818

3 289

5 597

-3 630

-2 376

-959

1 944

1 445

1 580

-1 686

-931

621

-31

-63

-75

50

34

150

-1 149

-342

-766

2

1 987

5 526

-618

-93

-695

61

-291

-516

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

0

-2 553

-3 210

Liiketoimintakaupat

0

-1 324

-1 324

Liiketoiminnan rahavirta

Muut erät
Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta

Käyttöpääoman muutos:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten
lisäys/vähennys
Ostovelkojen ja muiden korottomien
velkojen lisäys/vähennys
Käyttöpääoman muutos yhteensä

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Myönnetyt lainat / Lainasaamisten
takaisinmaksut
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Tytäryhtiöosakkeiden myynti

0

395

540

-10

0

0

-567

-3 865

-5 204

0

732

2 969

Muutokset omassa pääomassa

-316

-1 037

-2 415

Lyhytaikaisten lainojen muutos

0

-5

-5

Pitkäaikaisten lainojen muutos

0

0

0

Maksetut osingot

-2 759

-2 281

-2 281

Rahoituksen rahavirta (C)

-3 075

-2 590

-1 732

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

-3 639

-4 469

-1 410

8 659

10 194

10 194

-133

-174

-125

4 886

5 551

8 659

Muut erät
Investointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys

Rahavarat tilikauden alussa
Valuuttakurssierot
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden
lopussa
Konsernin oman pääoman muutokset
1 000 euroa

1-6/2022

1-6/2021

2021

Osakepääoma tilikauden alussa

295

295

295

Osakepääoma tilikauden lopussa

295

295

295

Sidottu oma pääoma yhteensä

295

295

295

16 083

13 332

13 332

Osakeanti

0

491

2 751

Omien osakkeiden myyntivoitto

0

23

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

16 083

13 846

16 083

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa

10 200

11 059

11 059

Osingonjako

-2 439

-2 178

-2 178

Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa

Puolivuosikatsaus 2022

Omien osakkeiden hankinta

-306

-1 037

-2 413

125

57

146

8

110

110

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa

7 588

8 015

6 724

Tilikauden voitto

1 191

2 047

3 476

Vapaa oma pääoma yhteensä

24 682

23 908

26 283

Oma pääoma yhteensä

25 157

24 203

26 578

30.6.2022

30.6.2021

31.12.2021

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

1 685

1 779

1 821

Myöhemmin erääntyvät

2 107

2 224

1 893

Yhteensä

3 793

4 003

3 714

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

29

7

29

Myöhemmin erääntyvät

24

0

24

Yhteensä

53

7

53

0

0

0

39

44

39

6 300

6 300

6 300

0

0

0

107

94

107

0

12

12

6 446

6 450

6 458

Muuntoerot
Muut oikaisut

Konsernin vastuut
1 000 euroa
Toimitilojen vuokravastuut

Leasingvastuut

Jäännösarvovastuut

Muut annetut vastuusitoumukset
Yrityskortit
Yrityskiinnitykset
Takaukset
Pankin vuokratakaus
Vakuustalletukset
Yhteensä
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Käyttökate (EBITDA)

=

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen =
liikearvopoistoja)

Liikevoitto (EBIT)

=

Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto + Liikearvopoistot

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 - 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, %

=

__________________________________________________________________________

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tilikauden tulos ilman vähemmistöosuutta
Osakekohtainen tulos (EPS)

=

__________________________________________________________________________

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin
ilman omia osakkeita

x 100
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Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2022

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 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.com

