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Vincit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 (tilintarkastamaton)
Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.
Vahvaa kasvua liiketoiminnan jokaisella osa-alueella
Vincitin ensimmäisen vuosipuoliskon 1.1.–30.6.2021 liikevaihto oli 30,7 (26,7) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu oli 4,0 miljoonaa euroa eli 14,8 %. Kasvusta 82 % oli orgaanista ja 18 % yrityskaupoista johtuvaa.
Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 16,1 %. Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja) oli 3,5 (3,3) miljoonaa euroa eli 11,4 (12,5) % liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto sisältää
LaaS Company Oy:n osakkeiden myynnistä kesäkuulle kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 583 (31.12.2020: 478). Luku ei sisällä 30.6.2021
osakkuusyhtiöksi muuttuneen LaaS Company Oy:n henkilöstöä (10 henkeä).
Tammi-kesäkuu 2021
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Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 29,2 (25,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 3,1 (3,8)
miljoonaa euroa.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 1,6 (1,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,4 (-0,5)
miljoonaa euroa. Tuoteliiketoiminnan oikaistu liikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista
kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
Vincit Suomen liikevaihto oli 26,1 (23,4) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 2,5 (3,3) miljoonaa
euroa.
Vincit USA:n liikevaihto oli 3,7 (2,9) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa
euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,14) euroa.
Tammikuussa allekirjoitimme Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen digitaalisten
kehittämishankkeiden asiantuntija- ja konsultointipalveluiden toimittamisesta yhdessä Sitowisen
kanssa.
Helmikuussa allekirjoitimme jatkosopimuksen yhdysvaltalaisen data-analytiikkaan ja tietoturvaan
erikoistuneen yrityksen kanssa ohjelmistokehityksen alihankintapalveluista.
Helmikuussa kerroimme uuden toimipisteen avaamisesta Kuopioon kevään 2021 aikana.
Maaliskuussa kerroimme ostavamme Vuria LLC:n liiketoiminnan ja samalla Vincitin operaatiot
laajenivat Arizonaan.
Huhtikuussa tiedotimme jyväskyläläisen Bonsky Digital Oy:n koko osakekannan ostosta ja
muutimme ohjeistuksen vuoden 2021 liikevaihdon kasvusta johtuen vahvasta orgaanisesta kasvusta,
Vuria LLC:n liiketoimintakaupasta sekä Bonsky Digital Oy:n osakekannan ostosta.
Toukokuussa Vincit aloitti omien osakkeiden hankinnat.
Toukokuussa yhtiön hallitus nimesi Julius Mannin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen.
Kesäkuussa yhtiön ylimääräinen yhtiökokous nimitti yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Mikko
Kuitusen hallitukseen 1.8. alkaen. Hallitus oli etukäteen ilmoittanut, että tullessaan valituksi
hallitukseen, Kuitunen tullaan valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Kesäkuun lopussa Vincit myi merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä LaaS Company
Oy:n johdolle ja henkilöstölle sekä strategisille sijoittajille. Osakkeiden kaupasta kirjattiin kesäkuun
tulokseen 0,8 miljoonan euron myyntivoitto.
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Ohjeistus vuodelle 2021 (päivitetty 29.4.2021)
Vuonna 2021 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 15 % ja 22 % vertailukelpoisin
valuuttakurssein verrattuna vuoden 2020 liikevaihtoon. Arvioidun liikevaihdon kasvun tärkeimmät ajurit
tulevat olemaan henkilöstömäärän kasvu sekä onnistumiset yrityskauppojen integraatioissa. Oikaistun
liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) arvioidaan olevan välillä 11 % ja 16 % liikevaihdosta.
Edelleen jatkuva koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten
tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville
toimijoille.
Avainluvut
Konserni
1 000 euroa
Liikevaihto
Käyttökate (EBITDA) ¹⁾
% liikevaihdosta
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) ¹⁾
% liikevaihdosta
Liikevoitto (EBIT)
% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos

1-6/2021
1-6/2020 Muutos %
30 710
26 745
14,8%
3 796
3 623
4,8%
12,4%
13,5%
3 514
3 335
5,4%
11,4%
12,5%
2 654
2 521
5,3%
8,6%
9,4%
2 047
1 672
22,4%

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

1)

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

21,0%
16,6%
-33,3%
66,0%
482
0,14

1-12/2020
52 356
8 166
15,6%
7 580
14,5%
5 955
11,4%
4 367
24,5%
20,4%
-38,3%
72,6%
478
0,36

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 näkemys katsauskaudesta:
”Nousimme mainiolle kasvu-uralle vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Erityisesti orgaaninen kasvu oli
vaikuttavaa. Palkkasimme katsauskauden aikana yli sata työntekijää, mikä on kaikkien aikojen ennätys.
Tämän myötä orgaaninen kasvu oli erinomaisella tasolla. Kuumana paahtanut rekrytointi vaikutti toki myös
laskutusasteeseen, johon kohdistui merkittävää painetta, kun uusilla työntekijöillä kestää oma aikansa
päästä laskutettavaan työhön kiinni. Tämä selittää pitkälti sitä, että kannattavuuden osalta jäi selkeästi
parantamisen varaa.
Teimme katsauskaudella palveluliiketoiminnan puolella kaksi yritysjärjestelyä, joiden integraatio on sujunut
pääsääntöisesti mallikkaasti. Bonskyn myötä olemme saaneet tarjoomaan terävyyttä ja rekryyn pöhinää
Jyväskylän alueella. Vuria avasi Vincit USA:lle markkinan Arizonassa ja odotamme sieltä suunnalta hyvää
kehitystä tulevaisuudessa. Järjestelyiden vaikutus liikevaihdon kasvuun näkyy kunnolla vasta jälkimmäiselle
vuosipuoliskolla, koska ne saatiin maaliin vasta kesän kynnyksellä.
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Kaksi sisään, yksi ulos. Järjestelimme myös tuoteliiketoimintoja ja teimme järjestelyn, jossa luovuimme LaaS
(Leadership as a Service) -liiketoiminnan enemmistöomistuksesta, kun myimme osan yhtiöstä LaaSin
johdolle, henkilöstölle sekä strategisille sijoittajille. Vaikka Vincit jäi LaaSin suurimmaksi yksittäiseksi
omistajaksi, poistui järjestelyn myötä Vincitin tarve jatkorahoittaa LaaSia kun siirryimme omistajasta
enemmän sijoittajan rooliin.
LaaS-järjestelyn myötä meillä on jatkossa enemmistöomistuksessa ainoastaan VincitEAM -liiketoiminta, joka
on kehittynyt suunnitelman mukaan. VincitEAM -liiketoiminta on vakaalla alustalla ja hyvässä
kasvuvauhdissa. Uusia asiakkaita on saatu mukavaa tahtia ja käyttöönottoja tapahtuu ympäri Suomen.
VincitEAMin osalta on siinä määrin lupaava tilanne, että nyt on mainio hetki valmistautua seuraavaan
kasvuvaiheeseen ja lähteä valmistelemaan liiketoiminnan kansainvälistämistä.
Korona on kiihdyttänyt monia transformaatioita. Digitalisaation kiihtymisen myötä Vincitille on ilmaantunut
uusia runsaasti asiakkuuksia, joiden kanssa rakennamme digitaalisia asiakaspolkuja ja nykyisiin vaatimuksiin
vastaavaa asiakaskokemusta. Myös paikkariippumattoman työntekemiseen liittyvä muutos on saanut
vahvaa myötätuulta ihmisten jouduttua pakkoetätöihin. Sille ilmiölle on kuitenkin syntynyt vastavoimaksi
ihmisten vahva yhteisöllisyyden kaipuu. Organisaatiot, jotka eivät ole yhteisöllisyyttä pystyneet
ylläpitämään, ovat menettäneet läjäpäin osaavaa työvoimaa, kun ihmisten sidokset työnantajaansa ovat
hapertuneet. Vincit on yhteisöllisyyden ylläpitämisessä onnistunut hankalasta tilanteesta huolimatta ja se
näkyy myös onnistumisena rekrytoinnissa.
Työn uudelleenmäärityksen myötä myös johtamisen normit ja käytännöt ovat kaivanneet tuuletusta.
Itseohjautuviksi itseään tituleeraavissa organisaatioissa puhutaan jo yhteisöohjautumisesta, joka perustuu
ymmärrykseen siitä, että kaverin mielipide on yhtä tärkeä kuin oma. Perinteisemmässäkin organisaatiossa
on yhä suurempaa painetta viimeistään nyt alkaa hajauttaa johtamista, jotta ihmisten tukemiseen pystytään
panostamaan riittävästi vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Nämä muutokset aiheuttavat
monenlaisia jännitteitä työyhteisöissä.
Myös henkilökohtaisella tasolla kulunut vuosipuolisko oli ainutlaatuinen ja kihelmöivän jännittävä.
Valmistelimme tulevaa roolimuutostani täysipäiväiseksi hallituksen puheenjohtajaksi tiiviisti koko kevään ja
alkukesän. Olemme päässeet perehdytyksessä jo hyvälle mallille, joten ojennan elokuun ensimmäinen päivä
toimitusjohtajuuden Julius Mannille luottavaisin mielin.
Taloudellinen katsaus
Konsernin liikevaihto
Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 30,7 (26,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta 14,8 %. Liikevaihdon kasvu on seurausta myynnin ja rekrytoinnin onnistumisesta sekä
katsauskauden aikana tehdyistä yritysostoista. Kasvusta 82 % oli orgaanista ja 18 % yrityskaupoista johtuvaa.
Liikevaihdon kasvu vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 16,1 %.
Konsernin kannattavuus ja tuloksen kehittyminen
Käyttökate tammi-kesäkuussa oli 3,8 (3,6) miljoonaa euroa, eli 12,4 (13,5) % liikevaihdosta. Oikaistu
liikevoitto oli 3,5 (3,3) miljoonaa euroa eli 11,4 (12,5) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 2,7 (2,5) miljoonaa
euroa, eli 8,6 (9,4) % liikevaihdosta.
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Konsernin henkilöstökulut tammi-kesäkuussa olivat 21,0 (17,8) miljoonaa euroa, eli 68,4 (66,7) %
liikevaihdosta. Henkilöstökulujen suhteellinen nousu johtui pääosin katsauskaudella rekrytoitujen
henkilöiden käyttöasteesta, joka ei heti työsuhteen alusta ole yhtiön normaalilla tasolla.
Liiketoiminnan muut kulut nousivat vertailukaudesta ja olivat yhteensä 4,5 (4,1) miljoonaa euroa, joka on
noin 14,7 (15,3) % liikevaihdosta. Kustannusten nousu vertailukauteen verrattuna johtui pääosin
henkilömäärän kasvusta sekä yritysostojen asiantuntijapalkkioista.
Luottotappiovarausten tulosvaikutus katsauskaudella oli 0,0 (-0,5) miljoonaa euroa.
Tammi-kesäkuun tulos oli 2,0 (1,7) 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 29,2 (25,7) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 13,5 %.
Palveluliiketoiminnan oikaistu liikevoitto oli 3,1 (3,8) miljoonaa euroa eli 10,7 (14,9) % liikevaihdosta.
Vincit Suomi
Vincit Suomen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 26,1 (23,4) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 11,4 %.
Vincit Suomen oikaistu liikevoitto oli 2,5 (3,3) miljoonaa euroa eli 9,8 (14,2) % liikevaihdosta.
Kannattavuuden lasku johtui pääosin katsauskaudella rekrytoitujen henkilöiden käyttöasteesta, joka ei heti
työsuhteen alusta ole yhtiön normaalilla tasolla. Työsuhteen alkuun liittyy myös kiinteitä kustannuksia, jotka
katsauskauden aikana ovat olleet henkilöstömäärän kasvusta johtuen vertailukautta korkeammat. Myös
alihankinnan määrä on noussut ja sen kannattavuus on oma työtä alhaisempi.
Vincit USA
Vincit USA:n liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 3,7 (2,9) miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoden vastaavasta
ajankohdasta 30,2 %.
Vincit USA:n oikaistu liikevoitto oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa eli 15,0 (17,3) % liikevaihdosta.
Panostus projektien keskikoon ja keston suunnitelmalliseen kasvattamiseen jatkuu. Alkuvuodesta
tiedotimme kolmesta isosta tilauksesta, kun Vincit USA solmi 1,0 miljoonan euron jatkosopimuksen
data-analytiikkaan erikoistuneelta nykyiseltä asiakkaaltaan, 1,3 miljoonan euron jatkosopimuksen
verkostoitumis- ja johtamispalveluita tarjoavan yrityksen kanssa, sekä 0,7 miljoonan euron sopimuksen
globaalia vaikuttajamarkkinointia tarjoavan yrityksen kanssa. Vincit USA teki huhtikuussa yhden yritysoston,
kun Vuria LLC:n asiakkaat ja työntekijät liittyivät osaksi Vincit USA:a 6.4.2021 alkaen. Samalla Vincit USA
laajeni Arizonaan, missä työskentelee hieman yli 20 työntekijää. Yhteensä Vincit USA henkilölukumäärä
vuosipuoliskon lopussa oli 49.
Tuoteliiketoiminta
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Tuoteliiketoiminta on katsauskaudella sisältänyt 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.
30.6.2021 Vincit tiedotti myyneensä merkittävän osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä, jonka
liiketoimintaa Vincit LaaS on. Kaupan yhteydessä LaaS Company Oy muuttui osakkuusyhtiöksi eikä sitä
raportoida enää jatkossa osana Vincitin tuoteliiketoimintaa. Osakekaupan ja sen yhteydessä toteutetun
maksullisen suunnatun osakeannin jälkeen Vincitin omistus LaaS Companyssä on noin 44 %.
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1,6 (1,2) miljoonaa euroa ja se nousi edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta 29,9 %.
Tuoteliiketoiminnan oikaistu liikevoitto oli 0,4 (-0,5) miljoonaa euroa eli 25,4 (-39,6) % liikevaihdosta.
Oikaistuliikevoitto sisältää LaaS Company Oy:n osakkeista kirjatun 0,8 miljoonan euron myyntivoiton.
Konsernin tase, rahoitus ja rahavirta
Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 37,1 (35,9) miljoonaa euroa.
Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 67,3 (66,0) % ja nettovelkaantumisaste -20,3 (-33,3) %.
Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-kesäkuussa oli 2,0 (5,2)
miljoonaa euroa. Vertailukauden rahavirtaan vaikuttivat positiivisesti viime kevään aikana käynnistetyt
säästöohjelmat sekä kassan suojaamiseksi käynnistetyt toimenpiteet kuten mm. TyEL-maksujen siirto.
Investointien rahavirta katsauskaudella oli -3,9 (-0,2) miljoonaa euroa. Investointien kasvu johtui pääosin
Vuria LLC:n ja Bonsky Digital Oy:n yrityskaupoista, jotka molemmat toteutettiin käteisellä.
Katsauskauden lopussa konsernin likvidit varat olivat 5,6 (9,4) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli 0,5 (1,5)
miljoonaa euroa, joka koostui kokonaan Vincit USA:n vuonna 2020 nostamasta Paycheck Protection Program
(PPP) -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. 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
77,1 %), Vincit Jyväskylä Oy (100,0 %), Vincit California Inc (87,0 %), Vincit Arizona (87,0%) ja Vincit Solutions
Oy (93,5 %).
Huhtikuussa Vincit California osti Vuria LLC:n liiketoiminnan ja perusti tätä varten tytäryhtiön Vincit Arizona
Inc:in, missä ostettua liiketoimintaa jatketaan. Huhtikuussa Vincit Oyj osti digitaalisen myynnin
kehittämiseen erikoistuneen Bonsky Digital Oy:n (Bonsky) koko osakekannan. Kauppa astui voimaan
1.5.2021 ja samalla Bonskyn nimi muuttuu Vincit Jyväskylä Oy:ksi. Kesäkuussa Vincit Oyj myi merkittävän
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osan tytäryhtiöstään LaaS Company Oy:stä johdolle, henkilöstölle ja strategisille sijoittajille. Samalla LaaS
Company muuttui tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi eikä sen tulosta jatkossa yhdistellä Vincit-konsernissa.
Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 583 (31.12.2020: 478) henkilöä, joista 534
(31.12.2020: 455) työskentelee Suomessa ja 49 (31.12.2020: 23) 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: Mikko Kuitunen, toimitusjohtaja,
Jarkko Järvenpää, kasvujohtaja, Petri Suhonen, myyntijohtaja, Saana Rossi, henkilöstöjohtaja, Marko
Tarkiainen, operatiivinen johtaja sekä Niklas Wasenius, talousjohtaja.
Vincit Oyj:n hallituksen muodostavat Artti Aurasmaa (puheenjohtaja), Mervi Airaksinen, Eka Ruola ja Pekka
Vähähyyppä.
27.5.2021 Vincitin hallitus nimitti Julius Mannin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen. Samalla hallitus
esitti 17.6.2021 kokoon kutsutulle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitusta täydennetään ja,
että hallitukseen valitaan uutena viidentenä (5) jäsenenä yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Kuitunen
1.8.2021 alkaen. Hallitus myös ilmoitti, että mikäli ylimääräinen yhtiökokous valitsee Kuitusen hallitukseen,
tulee se valitsemaan Mikko Kuitusen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Artti Aurasmaan
hallituksen varapuheenjohtajaksi.
17.6.2021 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita Mikko
Kuitusen yhtiön hallitukseen 1.8.20201 alkaen.
Yhtiökokous
Vincit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 23.3.2021. Yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden
2020 tilinpäätös sekä myönnettiin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2020.
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Artti Aurasmaa, Mervi Airaksinen, 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 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
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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 30.6.2022 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
30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät hankintavaltuutukset.
Ylimääräinen yhtiökokous
Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Tampereella 17.6.2021. Ylimääräinen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitusta täydennetään ja hallitukseen valitaan uutena viidentenä
jäsenenä Mikko Kuitunen 1.8.2021 alkaen.
Hallitus oli etukäteen ilmoittanut, että mikäli ylimääräinen yhtiökokous valitsee Kuitusen hallitukseen, tulee
se valitsemaan Mikko Kuitusen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi ja Artti Aurasmaan hallituksen
varapuheenjohtajaksi.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Vincit Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli yhteensä 12 319 574 (31.12.2020: 12 209
631). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa hallussaan 237 885 omaa osaketta (31.12.2020: 135 255).
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita oli 12 036 016 (12 040 341).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 8 390 (31.12.2020: 6 300) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 0,11 % (31.12.2020: 0,25%) osakekannasta.
Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.1.-30.6.2021
Tammi-kesäkuu
2021

Osakevaihto Arvo yht.
kpl
euroa

VINCIT

3 745 542

Markkina-arvo, euroa
Osakkeenomistajia

34 723 448

Korkein,
euroa
11,45

Alin,
euroa

Painotettu
keskihinta,
euroa
6,96

9,27

Viimeisin,
euroa
10,05

30.6.2021

31.12.2020

123 811 719

87 665 151

8 390

6 300
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Omien osakkeiden hankinta
Katsauskauden aikana Vincit Oyj:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2021 antaman
valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankintaohjelma käynnistyi
31.5.2021 ja se päättyy viimeistään 31.8.2021. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 150 000, joka
vastaa noin 1,2 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 1 600 000
euroa.
Katsauskauden aikana yhtiö hankki 106 690 omaa osakettaan keskihintaan 9,89 euroa osakkeelta. 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
Lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.
Covid-19 -pandemian muodostaa edelleen riskejä sekä palvelujen kysyntään että mahdollisesti omaan
henkilöstöön.
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
Vincit julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 28.10.2021.
Tiedotustilaisuus
Vincit järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 29.7.2021 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.
Taulukko-osa
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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.

Konsernin tuloslaskelma (FAS)
1 000 euroa

1-6/2021

1-6/2020

2020

30 710

26 745

52 356

1 042

274

397

-113

-102

-206

-2 332

-1 360

-2 734

-17 724

-15 353

-29 202

-2 657

-2 048

-3 965

-621

-437

-930

Suunnitelman mukaiset poistot

-283

-288

-586

Poistot liikearvosta

-859

-814

-1 625

Liiketoiminnan muut kulut

-4 509

-4 098

-7 549

2 654

2 521

5 955

34

20

47

-63

-84

-214

2 625

2 457

5 788

Tuloverot

-397

-556

-950

Vähemmistöosuudet

-181

-229

-471

2 047

1 672

4 367

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

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot ja muut
rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Voitto rahoituserien jälkeen

Tilikauden voitto

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

1-6/2021

1-6/2020

2020
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Liikevoitto (EBIT)
Poistot liikearvosta
Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen
liikearvopoistoja)
Suunnitelman mukaiset poistot
Käyttökate (EBITDA)

2 654

2 521

5 955

859

814

1 625

3 514

3 335

7 580

283

288

586

3 796

3 623

8 166

Konsernin tase (FAS)
1 000 euroa

30.6.2021

30.6.2020 31.12.2020

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot

82

461

308

14 827

12 346

11 519

254

330

282

385

435

386

3

3

3

302

251

250

15 910

13 826

12 747

679

838

632

12 406

9 405

10 426

Lainasaamiset

165

125

6

Muut saamiset

632

476

318

1 715

1 843

635

Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset
Muut osakk. ja osuudet
Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä

57

Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

Siirtosaamiset
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Saamiset yhteensä

15 597

12 688

12 017

5 551

9 357

10 194

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

21 148

22 045

22 221

VASTAAVAA YHTENSÄ

37 058

35 870

34 958

1 000 euroa

30.6.2021

30.6.2020

31.12.2020

295

295

295

13 846

12 961

13 332

Edellisten tilikausien voitto / tappio

8 015

7 992

6 692

Tilikauden voitto

2 047

1 672

4 367

24 203

22 920

24 686

733

742

682

498

662

482

498

662

482

0

825

5

21

10

9

Ostovelat

1 237

1 975

714

Muut velat

2 972

2 446

2 554

Siirtovelat

7 395

6 290

5 825

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

11 624

11 546

9 108

Vieras pääoma yhteensä

12 122

12 208

9 590

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

37 058

35 870

34 958

Rahat ja pankkisaamiset

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
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
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Konsernin rahoituslaskelma (FAS)
1 000 euroa

1-6/ 2021

1-6/2020

2020

Liikevoitto

2 654

2 521

5 955

Poistot

1 142

1 101

2 212

-507

-39

37

3 289

3 584

8 204

-2 376

-432

-549

1 445

2 257

1 107

Käyttöpääoman muutos yhteensä

-931

1 825

468

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista

-63

-84

-213

34

20

81

-342

-116

-484

1 987

5 228

8 056

-93

-128

-217

-291

-118

316

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

-2 553

0

0

Liiketoimintakaupat

-1 324

0

0

395

0

0

-3 865

-246

99

732

0

512

Muutokset omassa pääomassa

-1 037

-112

-589

Lyhytaikaisten lainojen muutos

-5

-275

-1 095

Liiketoiminnan rahavirta

Muut erät
Liiketoiminnan rahavirta ennen
käyttöpääoman muutosta

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

Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)

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

Tytäryhtiöosakkeiden myynti
Investointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen oman pääoman lisäys
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Pitkäaikaisten lainojen muutos

0

662

481

Maksetut osingot

-2 281

-109

-1 347

Rahoituksen rahavirta (C)

-2 590

166

-2 048

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

-4 469

5 148

6 107

Rahavarat tilikauden alussa

10 194

4 235

4 235

-174

-26

-148

5 551

9 357

10 194

1-6/2021

1-6/2020

2020

Osakepääoma tilikauden alussa

295

295

295

Osakepääoma tilikauden lopussa

295

295

295

Sidottu oma pääoma yhteensä

295

295

295

13 332

12 821

12 821

491

141

480

Valuuttakurssierot
Konsernin rahavarat yhteensä tilikauden
lopussa
Konsernin oman pääoman muutokset
1 000 euroa
Sidottu oma pääoma

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa
Osakeanti
Omien osakkeiden myyntivoitto

23

31

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa

13 846

12 961

13 332

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa

11 059

8 230

8 230

Osingonjako

-2 178

Omien osakkeiden hankinta

-1 037

-252

-597

57

14

-97

110

0

0

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa

8 015

7 992

6 692

Tilikauden voitto

2 047

1 672

4 367

23 908

22 625

24 391

Muuntoerot
Muut oikaisut

Vapaa oma pääoma yhteensä

-844
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Oma pääoma yhteensä

24 203

22 920

24 686

30.6.2021

30.6.2020

31.12.2020

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

1 779

1 642

1 686

Myöhemmin erääntyvät

2 224

2 411

2 108

Yhteensä

4 003

4 053

3 794

Seuraavan vuoden aikana erääntyvät

7

15

12

Myöhemmin erääntyvät

0

5

1

Yhteensä

7

20

13

Jäännösarvovastuut

0

0

0

44

26

42

6 300

6 300

6 300

0

120

0

Pankin vuokratakaus

94

107

92

Vakuustalletukset

12

12

12

6 450

6 565

6 446

Konsernin vastuut
1 000 euroa
Toimitilojen vuokravastuut

Leasingvastuut

Muut annetut vastuusitoumukset
Yrityskortit
Yrityskiinnitykset
Takaukset

Yhteensä
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
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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

Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 2021

VINCIT OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316
Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

x 100
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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

