
INCAP OYJ         PÖRSSITIEDOTE 16.2.2001    klo 13.00          
 
INCAP-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 
 
Incap-konsernin liikevaihto kasvoi noin 23 prosenttia ja oli 87 
miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa eli edellisen 
vuoden tasolla. Päätoimiala elektroniikan sopimusvalmistus kasvoi 43 
prosenttia. Osinkoa esitetään jaettavaksi 0,10 euroa osakkeelle. 
 
Konsernin taloudellinen kehitys 
 
Incap-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 86,8 miljoonaa euroa (70,8 
milj. euroa vuonna 1999). Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia. 
Liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa) eli noin 2 
prosenttia liikevaihdosta (3 %). Voitto ennen satunnaisia eriä oli 1,3 
miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa) eli yhden prosentin liikevaihdosta 
(2 %). Tilikauden voitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). 
Tulos/osake oli 0,22 euroa, oman pääoman tuotto 4,0 prosenttia ja 
sijoitetun pääoman tuotto 6,3 prosenttia. 
 
Konsernissa käynnistetyt kehitys- ja muutoshankkeet aiheuttivat noin 
0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut. Näitä olivat mm. 
toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen, uusien optio-oikeuksien 
liikkeellelasku, johdon henkilöjärjestelyt ja huonekalutoimialan 
eriyttämistoimet. 
 
Investoinnit 
 
Konsernin investoinnit olivat 10,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. euroa) 
eli 12 prosenttia liikevaihdosta (10 %). Investoinneista kirjattiin 
taseen pysyviin vastaaviin yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Molempien 
liiketoiminta-alueiden investoinneilla lisättiin tuotannon 
kapasiteettia ja automaatioastetta. 
 
Investointeihin sisältyvät mm. Incap Electronics Oy:n uusi 
toiminnanohjausjärjestelmä, ABB Industry Oy:ltä hankittu moottoreiden 
ja generaattoreiden komponentteja valmistava yksikkö sekä Virossa 
käynnistetty tuotantoyksikkö. Incap Furniture Oy investoi mm. 
Kärsämäen tehtaan pintakäsittelykapasiteettiin, joka kaksinkertaistui. 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 
Tutkimus- ja kehitystoimintaan käytettiin 2,6 miljoonaa euroa (2,1 
milj. euroa) eli 3 prosenttia liikevaihdosta (3 %). Kaikki 
kehitystoimen menot kirjattiin vuoden kuluksi. 
 
                                                              
Rahoitus 
 
Nettorahoituskulut olivat 0,58 miljoonaa euroa (0,43 milj. euroa) ja 
rahavarojen muutos vähennystä 2,8 miljoonaa euroa (lisäystä 0,28 milj. 
euroa). Quick ratio oli 1,0 (1,2) ja current ratio 1,7 (1,9). 
Nettovelkaa kertyi 7,9 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa) ja konsernin 
nettovelkaantumisaste oli 37,6 prosenttia ( 26,8 %). Osakkeelle kertyi 
kassavirtaa 0,98 euroa (0,90 euroa). 
 
Henkilöstö 
 
Tilikauden aikana Incap Oyj:n ja Incap Electronics Oy:n 
toimitusjohtajat vaihtuivat. Incap Oyj:n toimitusjohtajana 4.5.2000 
saakka oli Tero Frey, jonka jälkeen yhtiön vt. toimitusjohtajana toimi 



talousjohtaja Rauni Nokela. Syyskuun alussa toimitusjohtajana aloitti 
diplomi-insinööri Kari Saarinen. Hänet nimitettiin 6.9. lähtien myös 
Incap Electronics Oy:n toimitusjohtajaksi Markku Keski-Filppulan 
jätettyä tehtävänsä. 
 
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 855 henkilöä 
(683 henkilöä), joista elektroniikan sopimusvalmistuksessa keskimäärin 
599 henkilöä (427 henkilöä), huonekalujen sopimusvalmistuksessa 249 
henkilöä (251 henkilöä)ja Incap Oyj:ssä 7 henkilöä (5 henkilöä). 
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli yhteensä 835 
henkilöä (774 henkilöä). 
 
Osakkeisiin liittyneet tapahtumat 
 
Varsinainen yhtiökokous antoi 11.4.2000 hallitukselle valtuutuksen 
korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai 
ottamalla vaihtovelkakirjalainaa. Valtuutus on voimassa vuoden ja 
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 
Valtuutus merkittiin rekisteriin 20.4.2000. 
 
Yhtiökokous antoi optio-oikeuksia konsernin avainhenkilöille, Incap 
Oyj:n ja konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille sekä Incap Oyj:n 
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Optio-oikeuksien määrä on 550.000 
kappaletta ja niillä voidaan merkitä Incap Oyj:n osakkeita yhteensä 
enintään 550.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta on 12 euroa. 
Osakkeen merkintähintaa alennetaan 11.4.2000 jälkeen ja ennen 
osakemerkintää jaettavien osakekohtaisten käteisosinkojen määrällä 
kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä. Incap Oyj:n osakepääoma voi 
merkintöjen seurauksena nousta enintään 924.000 eurolla (ei tarkka). 
 
Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli tilikauden aikana 4,50 ja 17,00 
euron välillä. Yhtiön markkina-arvo 31.12.2000 oli 15,8 miljoonaa 
euroa. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli 517 osakasta. Osakkeista oli 
viidessä hallintarekisterissä 0,8 prosenttia. Osakkeiden                                  
keskimääräisen lukumäärän 3 510 110 mukaan laskettu kokonaisvaihto 
tilikauden aikana oli 9,0 prosenttia. 
 
Varsinainen yhtiökokous 
 
Incap Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 18.4.2001 
klo 11.00 Oulun teknologiakylän päärakennuksen Amerikka-kabinetissa 
osoitteessa Teknologiantie 1, Oulu. 
 
Osinko 
 
Yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 
30 prosenttia konsernin tuloksesta ennen satunnaisia eriä, tilikauden 
verojen jälkeen. Yhtiön hallitus ehdottaa 18.4.2001 kokoontuvalle 
yhtiökokoukselle, että vuoden 2000 tuloksesta maksetaan osinkoa 0,10 
euroa osakkeelle eli 45 prosenttia. 
 
Oikeus hallituksen esityksen mukaiseen osinkoon on osakkeenomista- 
jalla, joka on merkitty Suomen Arvopaperikeskuksen ylläpitämään 
osakasluetteloon osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.4.2001. Osingot 
maksetaan 3.5.2001. 
 
Liiketoiminta-alueet 
 
Elektroniikan sopimusvalmistus 
 
Incap Electronicsin liikevaihto oli 49,0 miljoonaa euroa (34,2  milj. 



euroa), ja liikevaihto kasvoi edellisvuodesta noin 43 prosenttia. 
Pääosa liikevaihdosta kertyi tietoliikenteen, sähköteollisuuden, 
mittaus- ja prosessiteollisuuden sekä terveydenhoidon ja diagnostiikan 
laitteiden ja osien valmistuksesta. 
 
Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa) eli 3 prosenttia 
liikevaihdosta (4 %). Kannattavuus jäi tavoitteesta. Kannattavuuden 
hidas kehittyminen johtui toimialan yleisestä komponenttipulasta ja 
osittain siitä johtuvasta materiaalien hintojen nopeasta noususta, 
jota ei pystytty riittävän nopeasti siirtämään myyntihintoihin. 
Lukuihin sisältyvän Incap Electronicsin virolaisen tytäryhtiön 
liiketulos oli 0,16 miljoonaa euroa tappiollinen yhtiön käynnistäessä 
toimintojaan. 
 
Huonekalujen sopimusvalmistus 
 
Incap Furnituren liikevaihto oli 37,8 miljoonaa euroa (36,6 milj. 
euroa). Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa) eli 4 
prosenttia liikevaihdosta (2 %). Tuotannon tehostamistoimet näkyivät 
suhteellisen kannattavuuden paranemisessa vuoden loppua kohden. 
Kysynnän kehitys kuluneena vuonna poikkesi totutusta. Alkuvuoden noin 
30 prosentin kasvun jälkeen kysyntä hiljeni kesällä erityisesti 
Englannissa. Ennusteiden vastaisesti kysyntä ei kääntynyt syksyllä 
nousuun, minkä vuoksi yhtiö lomautti 57 henkilöä syys-lokakuussa. 
Lukuihin sisältyvien käynnistettyjen ulkomaisten tytäryhtiöiden, Incap 
Furniture Inc.:n ja Incap Furniture SIA:n, yhteinen liiketulos oli 
0,19 miljoonaa euroa tappiollinen. 
 
Tulevaisuuden näkymät 
 
Konsernin tilauskanta oli vuoden lopussa 35,8 miljoonaa euroa (30,4 
milj. euroa). Asiakastoimialojen, etenkin tietoliikenneteollisuuden 
näköpiirissä oleva kasvu edesauttaa konsernin uuden strategian 
tavoitteiden saavuttamista. Suunnitelluilla ja osittain jo 
käynnistetyillä investoinneilla vahvistetaan tuotantokapasiteettia ja 
-teknologiaa sekä suunnitteluosaamista, jotta yrityksen tavoiteltu 
voimakas kasvu saavutetaan. Elektroniikkatoimialan lähiajan 
kasvunäkymiin liittyvät riskit ovat komponenttien saatavuudessa 
esiintyvät vaihtelut. 
 
Huonekalutoimialalla toteutettu tuottavuuden parantaminen ja 
verkostoyhteistyön kehittäminen sekä ostotoiminnan laajentaminen 
ulkomaille edesauttavat kannattavuuden kohentumista. Myös ulkomaisten 
tytäryhtiöiden toiminta kääntyy käynnistysvaiheen jälkeen 
kannattavaksi. Pääasiakkaiden liikevaihtoennusteiden perusteella 
liikevaihdon odotetaan kasvavan toimialan keskimääräistä kasvua 
enemmän. Käynnissä olevien kehitys- ja investointihankkeiden uskotaan 
vahvistavan yhtiön markkina-asemaa. 
 
 
 
KONSERNITULOSLASKELMA, 1000 euroa 
(tilintarkastettu) 
 
                                       2000      Muutos       1999 
                                                      % 
 
LIIKEVAIHTO                          86 773          23     70 803 
Liiketoiminnan kulut                -84 930          23    -68 955 
 
LIIKEVOITTO                           1 843           -      1 848 



Rahoitustuotot ja -kulut               -576          33       -434 
 
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ         1 267         -10      1 414 
 
VOITTO ENNEN VEROJA                   1 267         -10      1 414 
 
Välittömät verot                       -491           8       -453 
 
TILIKAUDEN VOITTO                       776         -19        961 
 
 
 
                                                              
KONSERNITASE, 1000 euroa           31.12.00      Muutos   31.12.99 
(tilintarkastettu)                                    % 
 
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT                    16 356           2     16 003 
Aineettomat hyödykkeet                2 100          19      1 770 
Aineelliset hyödykkeet               14 246           1     14 102 
Sijoitukset                              10         -92        131 
VAIHTUVAT VASTAAVAT                  26 059           -     26 056 
Vaihto-omaisuus                      11 009          19      9 224 
Saamiset                             11 518           9     10 545 
Rahoitusarvopaperit, rahat 
ja pankkisaamiset                     3 532         -44      6 287 
 
YHTEENSÄ                             42 415           1     42 059 
 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA                           19 506           1     19 324 
Osakepääoma                           5 904           -      5 904 
Ylikurssirahasto                      4 224           -      4 224 
Edellisten tilikausien tulos          8 602           4      8 235 
Tilikauden tulos                        776         -19        961 
VIERAS PÄÄOMA                        22 909           1     22 735 
Laskennallinen verovelka                985           2        962 
Muu pitkäaikainen vieras pääoma       7 033         -14      8 188 
Lyhytaikainen vieras pääoma          14 891          10     13 585 
 
YHTEENSÄ                             42 415           1     42 059 
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %            6,3           2        6,2 
Oman pääoman tuotto, %                  4,0         -20        5,0 
Omavaraisuusaste, %                    46,0           -       46,0 
Gearing, %                             37,6          40       26,8 
Nettovelka, milj. euroa                 7,9          34        5,9 
Tulos/osake, euroa                     0,22         -19       0,27 
Oma pääoma/osake, euroa                5,56           1       5,51 
Tilauskanta, milj. euroa               35,8          18       30,4 
Investoinnit, milj. euroa              10,2          44        7,1 
  % liikevaihdosta                       12          20         10 
Henkilöstö keskimäärin                  855                    683 
 
 
 
 



                                                              
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa 
 
OMASTA VELASTA 
Kiinnitykset                            7,8                    7,8 
Vastaava velka                          5,6                    5,5 
Pantit                                    -                    0,2 
Vastaava velka                            -                    0,2 
Muut vastuut                           14,1                    8,9 
 
MUIDEN VELASTA 
Pantit                                    -                    0,1 
 
 
Osavuosikatsaus 1-3/2001 julkistetaan 10.5.2001. 
 
 
Oulussa, helmikuun 16. päivänä 2001 
 
Incap Oyj 
Hallitus 
 
 
 
Kari Saarinen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kari Saarinen, puh. 040 830 5689 
ja talousjohtaja Rauni Nokela, puh. 0400 383 409. 
 
Tiedote suomen- ja englanninkielisenä on myös Incap-konsernin 
kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi. 


