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Innofactor Oyj:n pörssitiedote 28.2.2012 klo 8.30 

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) 

Yhteenveto 

Innofactor-konsernin avainluvut 1.10.–31.12.2011: 

 liikevaihto 5 136 tuhatta euroa (2010: 3 312), kasvua 55,1 % 

 liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 606 tuhatta 

euroa (2010: 460), kasvua 31,7 % 

 EBITDA-prosentti 11,8 % (2010: 13,9 %) 

 liikevoitto (EBIT) 463 tuhatta euroa (2010:  391), kasvua 18,4 % 

 EBIT-prosentti 9,0 % (2010: 11,8 %)   

Innofactor-konsernin avainluvut 1.1.–31.12.2011: 

 liikevaihto 17 205 tuhatta euroa (2010: 9 862), kasvua 74,5 % 

 liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 1 443* tuhatta 

euroa (2010: 980), kasvua 47,2 % 

 EBITDA-prosentti 8,4* % (2010: 9,9 %) 

 liikevoitto (EBIT)  904* tuhatta euroa (2010: 702), kasvua 28,8 % 

 EBIT-prosentti 5,3* % (2010: 7,1 %)  

* Luvut sisältävät uudelleenlistautumiseen ja osakkeiden yhdistämiseen liittyneitä kertaluonteisia 

kustannuksia noin 300 tuhatta euroa. 

Vuoden 2012 näkymiin liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen maailmantaloudellisen 

tilanteen epävarmuudesta, eikä tarkkaa arviota näkymistä voida tästä syystä antaa. 

Vuonna 2012 Innofactorin orgaanisen kasvun oletetaan edelleen jatkuvan (2011: 

liikevaihto oli 17 205 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuuden oletetaan edelleen 

säilyvän positiivisena. 

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastettuja. 
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Konsernin keskeiset tunnusluvut, IFRS 

 

 kk 10–12 

/2011 

kk 10–12 

/2010 

Muutos kk 1–12 

/2011 

kk1–12 

/2010 

Muutos kk 1–12 

/2009 

 

Liikevaihto tuhatta euroa 5 136 3 312 +55,1 % 17 205 9 862 +74,5 % 6 920  

Liiketulos ennen poistoja ja 

mahdollisia arvonalentumisia 

(EBITDA) tuhatta euroa* 

606  460 +31,7 % 1 443  980 +47,2 % 1 309   

      prosenttia liikevaihdosta* 11,8 % 13,9 %  8,4 % 9,9 %  18,9 %  

Liikevoitto tuhatta euroa 

(EBIT)* 

463 391 +18,4 % 904 702 +28,8 % 1 165  

      prosenttia liikevaihdosta* 9,0 % 11,8 %  5,3 % 7,1 %  16,8 %  

Tulos ennen veroja tuhatta 

euroa* 

457 387 +18,1 % 886 696 +27,3 % 1 182  

      prosenttia liikevaihdosta* 8,9 % 11,7 %  5,1 % 7,1 %  17,1 %  

Tulos tuhatta euroa* 361 281 +28,5 % 687 505 +32,5 % 875  

      prosenttia liikevaihdosta* 7,0 % 8,5 %  4,0 % 5,1 %  12,6 %  

Oma pääoma tuhatta euroa 12 905 12 218 +5,6 % 12 905 12 218 +5,6 % 2 597  

Oman pääoman tuotto** 2,8 % 3,9 %  5,5 % 6,8 %  40,5 %  

Sijoitetun pääoman tuotto** 3,7 % 5,7 %  7,2 % 9,7 %  54,9 %  

Nettovelkaantumisaste (Net 

Gearing) 

-5,4 % -14,0 %  -5,4 % -14,0 %  -63,5 %  

Omavaraisuusaste 74,5 % 68,2 %  74,5 % 68,2 %  56,1 %  

Taseen loppusumma tuhatta 

euroa 

18 324 19 517 -6,1 % 18 324 19 517 -6,1 % 5 355  

Tutkimus- ja tuotekehitys 

tuhatta euroa*** 

369   2 086 1 173 +77,8 % 680  

      prosenttia liikevaihdosta*** 7,2 %   12,1 % 11,9 %  9,8 %  

Henkilöstö keskimäärin 

katsauskauden aikana 

184 133 +38,3 % 177 108 +63,9 % 66  

Henkilöstö katsauskauden 

lopussa 

189 171 +10,5 % 189 171 +10,5 % 89  

Osakemäärä katsauskauden 

lopussa**** 

29 261 

800 

29 261 

849 

-0,0 % 29 261 

800 

29 261 

849 

-0,0 % 16 756 

659 

 

Tulos per osake (euroa)**** 0,0123 0,0121 +1,1 % 0,0235 0,0274 -14,2 % 0,054  

Oma pääoma per osake 

(euroa)**** 

0,441 0,418 +5,5 % 0,441 0,418 +5,5 % 0,15  

         

* Luvut sisältävät uudelleenlistautumiseen ja osakkeiden yhdistämiseen liittyneitä kertaluonteisia 

kustannuksia 1.1.–31.3.2011 noin 200 tuhatta euroa ja 1.4.–30.6.2011 noin 100 tuhatta euroa. 
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** Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa 

vastaavaksi.  

*** Vertailutietoa vuoden 2010 vastaavalta katsauskaudelta ei ole saatavissa, koska Innofactor ei IFRS 3:n 

mukaisesta käänteisestä hankinnasta johtuen laatinut 2010 vertailukelpoisia osavuosikatsauksia. 

**** Taulukossa käytetty osakemäärä ennen 27.12.2010 on laskettu IFRS 3:n mukaisen käänteisen hankinnan 

takia Innofactor Oy:n osakemäärän perusteella. Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 

mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty 

kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Taulukossa 

esitetyt tunnusluvut on oikaistu nykyiseen osakemäärään.  

Raportointi 

Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä 

sekä niihin liittyviä palveluja ja se toimii pääosin Suomessa. Tästä johtuen 

segmenttikohtaista tai maantieteellistä liikevaihdon ja tuloksen jakautumista ei esitetä. 

Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus 

Innofactorin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 aikana 74,5 prosenttia verrattuna vuoden 

takaiseen vastaavaan ajanjaksoon. Orgaaninen kasvu oli noin 21,4 prosenttiyksikköä ja 

epäorgaaninen kasvu noin 53,1 prosenttiyksikköä.  

Tutkimus ja tuotekehitys kohdistuivat vuoden 2011 aikana vanhojen tuotteiden uusiin 

versioihin sekä Innofactorin ensimmäisiin pilviratkaisuihin. Tulosvaikutteisesti käsitellyt 

tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 2 086 tuhatta euroa (2010: 1 173 tuhatta euroa ja 

2009: 680 tuhatta euroa), jossa kasvua 77,8 prosenttia. 

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) vuonna 2011 oli 1 443 

tuhatta euroa (8,4 %) ja liikevoitto (EBIT) oli 904 tuhatta euroa (5,3 %). Vuoden 2011 aikana 

kiinnitettiin erityishuomiota kannattavuuden parantamiseen, jota saatiinkin parannettua 

vuoden aikana (EBITDA Q1: 3,8 %, Q2: 6,3 %, Q3: 10,9 % ja Q4: 11,8 %, jossa kuitenkin 

huomioitava, että Innofactorin toiminta on myös aikaisempina vuosina ollut tyypillisesti 

kannattavampaa vuoden lopussa).  

Innofactor etsii edelleen mahdollisia strategisia kumppanuuksia Suomesta ja lähialueilta. 

Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta. 

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö 

Epävarmasta yleisestä taloustilanteesta johtuen on mahdotonta arvioida luotettavasti IT-

markkinoiden kehittymistä. Edellisessä taantumassa IT-markkinat reagoivat 

markkinatilanteen muutokseen monia muita sektoreita vähemmän, joten myöskään 
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mahdollisessa uudessa taantumassa ei vaikutusten todennäköisesti pitäisi olla kovin 

dramaattisia, mutta mitään lukuja on hankala esittää.  

IT-markkinoilla on käynnissä selkeä murros. Yksi keskeisistä trendeistä on tietotekniikan 

kuluttajistuminen, jossa yhä suurempi osa myös yritysten IT-hankinnoista tehdään 

kuluttajamarkkinoiden ehdoilla. Yritysasiakkaat pyrkivät hankkimaan ohjelmistoja, joita 

voidaan käyttää puhelimissa, tableteissa ja tietokoneissa. Toisena keskeisenä trendinä ovat 

pilvilaskennan tarjoamat uudet ympäristöt ja mahdollisuudet tarjota ohjelmistoja pilvestä 

globaalisti laajalle käyttäjäkunnalle kaikkiin päätelaitteisiin, myös puhelimiin. Yhtiö uskoo 

Microsoftin olevan vahvoilla tässä murroksessa, koska sillä on johtava asema 

yritysohjelmistoissa sekä voimakasta panostusta mobiililaitteissa.  

Tämä kehitys luo yhtiön näkemyksen mukaan Innofactorin tapaisille voimakkaasti 

Microsoftiin sitoutuneille yhtiöille pitkällä tähtäimellä kasvavia markkinoita niin 

perinteisessä systeemi-integraattoritoiminnassa paikallisesti kuin pilvi- ja 

mobiilisovellusten toimittamisessa globaalisti. Yhtiön näkemyksen mukaan voimakas 

sitoutuminen Microsoftiin luo yrityksille merkittävää kilpailuetua. Voimakkaasti 

Microsoftiin sitoutuneet yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä, joten Innofactor uskoo, että 

niiden yhdistymiset yritysjärjestelyin ovat todennäköisiä, mikä tarjoaa Innofactorille 

laajentumismahdollisuuksia.   

Innofactor valittiin kesäkuussa 2011 Microsoftin vuoden ratkaisukumppaniksi Suomessa, 

mikä vahvisti entisestään Innofactorin asemaa Microsoftin keskeisenä kumppanina 

Suomessa. Tämä on tuonut yhtiölle positiivista näkyvyyttä myös Suomen ulkopuolella, 

etenkin Microsoftin organisaatiossa. Innofactor julkaisi 10.7.2011 uudet pilvipalvelunsa 

Microsoftin Worldwide Partner Conference -tapahtumassa Los Angelesissa USA:ssa. 

Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja Sami Ensio valittiin marraskuussa 2011 

Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimesta vuoden ohjelmistoyrittäjäksi, mikä on myös tuonut 

positiivista julkisuutta.  

Liikevaihto 

Innofactorin liikevaihto 1.10.–31.12.2011 oli 5 136 tuhatta euroa (2010: 3 312), jossa kasvua 

55,1 prosenttia sekä 1.1.–31.12.2011 liikevaihto oli 17 205 tuhatta euroa (2010: 9 862), jossa 

kasvua 74,5 prosenttia. 

Orgaaninen kasvu 1.1.–31.12.2011 oli noin 21,4 prosenttiyksikköä ja epäorgaaninen kasvu 

noin 53,1 prosenttiyksikköä Westend ICT:n ja osin Visual Management Oy:n yritysoston 

seurauksena. 
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Tuloskehitys 

Innofactorin liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 1.10.–

31.12.2011 oli 606 tuhatta euroa (2010: 460), jossa kasvua 31,7 prosenttia. EBITDA:n osuus 

liikevaihdosta oli 11,8 prosenttia (2010: 13,9 %). 

Innofactorin liikevoitto 1.10.–31.12.2011 oli 463 tuhatta euroa (2010: 391), jossa kasvua 18,4 

prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 9,0 prosenttia (2010: 11,8 %). 

Innofactorin liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 1.1.–

31.12.2011 oli 1 443* tuhatta euroa (2010: 980), jossa kasvua 47,4 prosenttia. EBITDA:n 

osuus liikevaihdosta oli 8,4 prosenttia (2010: 9,9 %). 

Innofactorin liikevoitto 1.1.–31.12.2011 oli 904* tuhatta euroa (2010: 702), jossa kasvua 28,8 

prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 5,3 prosenttia (2010: 7,1 %). 

* Luvut sisältävät uudelleenlistautumiseen ja osakkeiden yhdistämiseen liittyneitä kertaluonteisia 

kustannuksia yhteensä noin 300 tuhatta euroa. 

1.10.–31.12.2011 tulosvaikutteisesti kirjattuun tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 

369 tuhatta euroa ja 1.1.–31.12.2011 tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettiin 2 086 

tuhatta euroa. 

Rahoitus ja investoinnit 

Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 18 324* tuhatta euroa (2010: 

19 517). Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 696 tuhatta euroa (2010: 1 714), jotka 

koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista. 

* Taseen loppusumman pienenemiseen vuodesta 2010 vaikuttaa laskutuskäytännön muutos, jossa tietyt 

noin miljoonan euron vuodelle 2012 liittyvät ylläpitomaksut on laskutettu tammikuussa 2012, kun vuotta 

aiemmin ne laskutettiin vuoden 2010 joulukuussa. 

Liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–31.12.2011 katsauskaudella -798 tuhatta euroa (2010:  

167). Investointien rahavirta oli -220 tuhatta euroa (2010: 100). 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 74,5 prosenttia (2010: 68,2 %) ja nettovelat 

suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) -5,4 prosenttia (2010: -14,0 %).  

Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 0 euroa (2010: 0 

euroa).  

Sijoitetun pääoman tuotto 1.10.–31.12.2011 oli 3,7 prosenttia (2010: 5,7 %) ja 1.1.–31.12.2011 

oli 7,2 prosenttia (2010: 9,7 %).  
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Oman pääoman tuotto 1.10.–31.12.2011 oli 2,8 prosenttia (2010: 3,9 %) ja 1.1.–31.12.2011 oli 

5,5 prosenttia (2010: 6,8 %). 

Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 11 101 

tuhatta euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä: 

 aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 459 tuhatta euroa 

 liikearvo 1 207 tuhatta euroa 

 muut aineettomat hyödykkeet 1 534 tuhatta euroa 

 laskennalliset verosaamiset 7 895 tuhatta euroa 

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2011 bruttoinvestoinnit aineelliseen 

käyttöomaisuuteen olivat 201 tuhatta euroa (2010: 314) ja ne muodostuivat kasvun 

vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista. 

Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. 

Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 329* tuhatta euroa (2010: 126). 

* Poistot ovat kasvaneet huomattavasti vuoteen 2010 verrattuna johtuen 27.12.2010 ostetun Westend ICT 

Oyj:n liikearvon hankinnasta. 

Tutkimus ja tuotekehitys 

Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.10.–31.12.2011 

olivat 369 tuhatta euroa (vertailulukua vuoden 2010 ja 2009 vastaavalta katsauskaudelta ei 

ole saatavissa), mikä on 7,2 prosenttia liikevaihdosta. 

Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–31.12.2011 

olivat 2 086 tuhatta euroa (2010: 1 173 tuhatta euroa ja 2009: 680 tuhatta euroa), mikä on 

12,1 prosenttia  liikevaihdosta (2010: 11,9 % ja 2009: 9,8 %). 

Henkilöstö 

Innofactorin henkilöstömäärä oli 1.10.–31.12.2011 keskimäärin 184 (2010: 133), jossa kasvua 

38,3 prosenttia, sekä 1.1.–31.12.2011 keskimäärin 177 (2010: 108), jossa kasvua 63,9 

prosenttia.  

Katsauskauden lopussa henkilöstöä oli 189 (2010: 171), jossa kasvua 10,5 prosenttia. 

Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 37,0 vuotta. Henkilöstöstä 38,4 prosenttia 

oli suorittanut ylemmän, 36,8 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon tai suorittamassa 

ylempää korkeakoulututkintoa- ja  24,8 prosenttia muun tutkinnon. Naisia oli 22 

prosenttia ja miehiä 78 prosenttia henkilöstöstä. 
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Liiketoiminta 

Innofactorin liiketoiminta keskittyi Suomeen ja 1.1.–31.12.2011 liikevaihdosta noin 98 

prosenttia tuli Suomesta. Loppuosa noin 2 prosenttia liikevaihdosta tuli Euroopan 

Unionin jäsenvaltioiden päästökaupparatkaisuista, Ruotsin seurakunta-asiakkaista ja 

joidenkin suomalaisten yritysten ulkomaantoiminnoista. 

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2011 liikevaihdosta noin: 

 61 % tuli systeemi-integraattoripalveluista, (ml. järjestelmien toimitusprojektit sekä 

pienemmät muutos- ja jatkokehitystyöt) 

 6 % lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 3 % 

 33 % jatkuvista palvelusopimuksista (ml. ylläpitosopimukset, SaaS-, pilvi- ja 

käyttöpalvelut). 

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–31.12.2011 

kokonaisliikevaihdosta oli noin 20 prosenttia. 

Katsauskauden muut tapahtumat 

Yhtiön nimenmuutos Innofactor Oyj:ksi astui voimaan 5.1.2011, kun uusi toiminimi 

merkittiin kaupparekisteriin. Ylimääräinen yhtiökokous päätti nimenmuutoksesta 

27.12.2010. 

Innofactor Oyj julkisti uuden strategiansa 10.1.2011. Strategiansa mukaisesti Innofactor 

Oyj pyrkii jatkamaan kasvuaan Suomen suurimpana Microsoft-ratkaisuihin keskittyneenä 

ohjelmistotoimittajana. Tämän lisäksi Innofactor Oyj pyrkii hakemaan kasvua Suomen 

lähialueilta sekä globaaleista pilvisovelluksista. 

Innofactor Oyj jätti 11.3.2011 pörssille selvityksen listalleottamisen edellytysten 

täyttymisestä ja hakemuksen uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi 

sekä 16.3.2011 Finanssivalvonnalle listalleottoesitteen. Innofactor Oyj:n suunnatussa 

osakeannissa liittyen Westend ICT Oyj:n ja Innofactor Oy:n yritysjärjestelyyn 27.12.2010 

merkityt uudet osakkeet, yhteensä 409 665 891 kappaletta, otettiin kaupankäynnin 

kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä 22.3.2011 alkaen yhdessä vanhojen osakkeiden, 

yhteensä 175 571 096 kappaletta, kanssa. Julkisen kaupankäynnin kohteena oli 22.3.2011 

alkaen yhteensä 585 236 987 osaketta.  

Innofactor Oyj hankki omia osakkeita 4.4.2011 pörssikaupalla 987 kappaletta 

kokonaishintaan 78,96 euroa. Hankitut osakkeet mitätöitiin ja mitätöinti merkittiin 

kaupparekisteriin 15.4.2011. Osakkeiden mitätöinnillä osakkeiden lukumäärä saatiin 

jaolliseksi yhtiökokouksessa 28.4.2011 päätettyä osakkeiden yhdistämistä varten. 
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Innofactor-konsernin yhtiöt sopivat 21.4.2011 järjestelystä, jossa Innofactor Software Oy:n, 

Innofactor Visual Management Oy:n ja Innofactor Customer Solutions Oy:n kaikki 

liiketoiminnat siirtyivät Innofactor Documenta Oy:lle 1.5.2011. Samassa yhteydessä 

sovittiin, että Innofactor Documenta Oy:n nimi muutetaan Innofactor Software Oy:ksi. 

Järjestelyn jälkeen konsernin varsinainen liiketoiminta on keskitetty kyseiseen yhtiöön. 

Järjestelyn tarkoituksena on muuttaa konsernirakenne vastaamaan paremmin Innofactorin 

nykyistä strategiaa ja operatiivista toimintaa. Lisäksi järjestelyllä pyritään säästöihin yleis- 

ja taloushallintoon liittyvissä kustannuksissa.  Innofactorin tavoitteena on jatkossa pyrkiä 

konsernirakenteeseen, jossa emoyhtiön alla on yhdessä maassa ainoastaan yksi 

liiketoimintaa harjoittava yhtiö. Järjestelyssä työntekijät siirtyivät entiseen Innofactor 

Documenta Oy:öön vanhoina työntekijöinä, eikä järjestelyllä ole työntekijöihin tai 

asiakkuuksiin liittyviä negatiivisia vaikutuksia. 

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2011 valitsi uuden hallituksen. 

Hallituksessa jatkavat Innofactor Oyj:n toimitusjohtaja DI Sami Ensio ja OTK Pekka 

Puolakka. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin TkT Juha Koponen ja DI Pyry Lautsuo. 

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa 

hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pyry Lautsuo. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-

yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha Hilmola.  

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2011 hyväksyi hallituksen ehdotuksen 

yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta siten, että 

kaksikymmentä (20) vanhaa osaketta yhdistetään yhdeksi (1) uudeksi osakkeeksi 

osakeyhtiölain 15 luvun 9 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa ja säännöksen mukaista 

menettelyä noudattaen 6.5.2011. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakkeen 

hinnan muodostuksen luotettavuuden parantaminen. Samalla päätettiin pienentää 

vastaavassa suhteessa hallitukselle annettua valtuutusta osakeantiin ja osakkeisiin 

oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden hankkimiseksi.  

Innofactor Oyj:n osakkeet yhdistettiin päätöksen mukaisesti 6.5.2011, ja yhdistämiseen 

liittyvä osakkeiden mitätöinti merkittiin kaupparekisteriin 7.5.2011. Kaupankäynti uudella 

osakemäärällä 29 261 800 kpl alkoi 9.5.2011.  

18.5.2011 Innofactor Documenta Oy valittiin julkisessa hankintamenettelyssä toimittamaan 

kattava dokumentin- ja asianhallinnan järjestelmä Kuopion kaupunkikonsernille. Toimitus 

käsittää dokumentin- ja asianhallintajärjestelmän toteutuksen sekä käyttöönottoon, tukeen 

ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Kaupan hankinta-arvo on 808 100 euroa. 

Innofactor Oyj:n hallitus päätti 8.8.2011 pitämässään kokouksessa vahvistaa konserniin 

kuuluvan Innofactor Software Oy:n omaa pääomaa viidellä miljoonalla eurolla. Tämä 

toteutettiin siten, että Innofactor Software Oy antoi Innofactor Oyj:n merkittäväksi uusia 

osakkeita, joiden yhteenlaskettu merkintähinta oli viisi miljoonaa euroa, josta 4 997 600 
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euroa merkittiin Innofactor Software Oy:n sijoitetun vapaan pääoman rahastoon ja 2 400 

euroa osakepääomaan. Merkintähinta maksettiin kokonaisuudessaan kuittaamalla viidellä 

miljoonalla eurolla Innofactor Oyj:llä Innofactor Software Oy:ltä olleita saatavia. Oman 

pääoman vahvistaminen liittyi aiemmin ilmoitettuun järjestelyyn, jossa Innofactor-

konsernin liiketoiminta keskitettiin Innofactor Software Oy:öön. Innofactor Software Oy:n 

oman pääoman suuruudella on merkitystä erityisesti tietyissä julkishallinnon 

hankinnoissa, joissa sitä voidaan käyttää hankintojen valintaperusteena. 

Innofactor Oyj:n hallitus päätti 25.8.2011 Innofactor-konsernin strategian päivittämisestä 

sekä määritti Innofactorille osingonjakopolitiikan. Innofactorin strategian tavoitteisiin 

lisättiin lisäarvopalvelujen tuottaminen mobiililaitteille, johon Microsoftin ja Nokian 

yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Innofactorin päivitetty visio on tulla Microsoftin 

tärkeimmäksi kumppaniksi lisäarvoa tuottavissa pilvi- ja mobiilipalveluissa globaalisti 

sekä Microsoftin tärkeimmäksi integraattoriksi valituilla markkinoilla. 

Strategiamuutosten lisäksi Innofactorin hallitus päätti osingonjakopolitiikasta. 

Innofactorin tavoitteena on ”mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia 

ylittävästä liiketuloksesta ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 

kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko”. Innofactorilla ei ollut aiemmin 

osingonjakopolitiikkaa. 

25.11.2011 annetun tiedotteen mukaisesti Innofactor Oyj:n tytäryhtiö Innofactor Software 

Oy valittiin julkisessa hankintamenettelyssä toimittamaan kattava dokumenttien- ja 

asianhallinnan järjestelmä Helsingin seurakuntayhtymälle. Toimitus käsittää 

dokumenttien ja asianhallintajärjestelmän lisenssit, toimitusprojektin sekä käyttöönottoon, 

tukeen, ylläpitoon ja kehitykseen liittyvät palvelut. Kaupan hankinta-arvo on noin 660 000 

euroa. Toteuttamissuunnitelman mukaan hankinta jakaantuu kahteen päävaiheeseen 

siten, että ensimmäinen vaihe päättyy 2012 lopussa ja toinen vaihe vuoden 2014 lopussa. 

Kauppa vahvistaa Innofactorin asemaa seurakuntasektorin toimittajana Suomessa. 

Ratkaisu perustuu Microsoftin SharePoint-alustaan, joka on Innofactorin ydinosaamista. 

15.12.1011 Innofactor alensi vuoden 2011 tulosennustettaan. Innofactor oli aiemmin 

arvioinut euromääräisen sekä prosentuaalisen liiketuloksen ennen poistoja ja mahdollisia 

arvonalentumisia (EBITDA) olevan parempi kuin vuonna 2010. Uudessa arviossaan 

Innofactor arvioi euromääräisen liiketuloksen ennen poistoja ja mahdollisia 

arvonalentumisia (EBITDA) edelleen olevan parempi kuin vuonna 2010, mutta 

prosentuaalisen liiketuloksen ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 

jäävän kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2010. Innofactorin vuoden 2011 

tulosohjauksen tarkennus perustui marraskuun ennakoitua heikompaan tulokseen, jonka 

perusteella oli syytä olettaa viimeisen neljänneksen kokonaisuudessaan jäävän aiemmin 

ennakoidusta tuloksesta.  
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22.12.2011 Innofactor Oyj:n tytäryhtiö Innofactor Software Oy allekirjoitti sopimuksen 

kattavan asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausratkaisun toimittamisesta Suomen 

Maatalouden Laskentakeskus Oy:lle (ProAgria). Toimitettava kokonaisratkaisu sisältää 

myös dokumenttienhallinnan ja jäsenrekisterihallinnan. Toimitus käsittää lisenssit ja 

toimitusprojektin sekä käyttöönottoon, tukeen ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Sopimuksen 

arvo on kolmen vuoden aikana arviolta noin miljoona euroa. Kauppa vahvistaa 

Innofactorin asemaa asiantuntijaorganisaatioiden asiakkuuden-, dokumenttien ja 

asianhallinnan sekä toiminnanohjausratkaisujen toimittajana Suomessa. Ratkaisun 

perustana on Microsoft-teknologialla toteutetut Innofactor® Prime™ sekä Innofactor® 

Dynasty 360° tiedonhallinnan ohjelmisto. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden 

lukumäärä oli yhteensä 29 261 800 kappaletta. Innofactor Oyj:ssä on yksi osakesarja. 

Jokaisella osakkeella on yksi ääni.   

1.10.–31.12.2011 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,77 euroa (2010: 1,80* euroa), alin 0,56 

euroa (2010: 0,80* euroa) ja keskikurssi** oli 0,63 euroa (2010: 1,39* euroa).  

1.1.–31.12.2011 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 3,20* euroa (2010: 1,80* euroa), alin 0,56* 

euroa (2010: 0,80* euroa) ja keskikurssi** oli 1,35* euroa (2010: 1,25* euroa).  

Katsauskauden päätöskurssi 31.12.2011 oli 0,60 euroa (2010: 1,60* euroa). 

*Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta 

yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden 

kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Osakkeen kurssit ennen osakkeiden yhdistämistä on oikaistu 

kertomalla ne kahdellakymmenellä. 

**Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna 

kyseisellä aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä. 

Osakkeita vaihdettiin 1.10.–31.12.2011 julkisessa kaupankäynnissä 281 705 kappaletta 

(2010: 389 919 kpl*), mikä vastaa 1,0 prosenttia (2010: 4,3 %) keskimääräisestä 

osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.10.–31.12.2011 osakkeita oli keskimäärin 

29 261 800 kappaletta (9 001 199* osaketta vuonna 2010). Osakkeiden vaihto laski 27,8 

prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2010. Vuoden 2010 osalta on syytä 

huomioida, että Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n välinen yritysjärjestely julkistettiin 

3.12.2010, mistä johtuen joulukuun 2010 kaupankäynti (344 619 kpl) osakkeella oli erittäin 

vilkasta.  
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Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2011 julkisessa kaupankäynnissä 2 092 354 kappaletta 

(2010: 654 049 kpl), mikä vastaa 7,2 prosenttia (2010: 8,2 %) keskimääräisestä 

osakemäärästä kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.12.2011 osakkeita oli keskimäärin 29 261 814* 

kappaletta (7 951 147* osaketta vuonna 2010). Osakkeiden vaihto kasvoi 219,9 prosenttia 

verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2010. 

* Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta 

yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden 

kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Taulukossa esitetyt osakemäärät on myös historiatietojen osalta 

oikaistu nykyiseen osakemäärään jakamalla osakemäärä kahdellakymmenellä. 

Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,60 euroa 31.12.2011 oli 

17 557 tuhatta euroa (2010: 46 818 959), jossa laskua 62,5 prosenttia.  

Yhtiöllä oli 31.12.2011 12 257 osakkeenomistajaa (2010: 12 617) hallintarekisterit (8 kpl) 

mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,4 prosenttia 

kokonaisosakemäärästä. Omistajista 6,2 prosenttia oli Suomessa toimivia yrityksiä, 0,4 

prosenttia rahoitus- ja vakuutuslaitoksia, 92,2 prosenttia suomalaisia kotitalouksia, ja 1,3 

prosenttia ulkomaalaisia omistajia. 

Innofactor Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen 27.12.2010 antamat valtuudet 50 000 000 

oman osakkeen ostamiseksi. Innofactor Oyj hankki omia osakkeita 4.4.2011 pörssikaupalla 

987 kappaletta kokonaishintaan 78,96 euroa. Hankitut osakkeet mitätöitiin ja mitätöinti 

merkittiin kaupparekisteriin 15.4.2011. Osakkeiden mitätöinnillä osakkeiden lukumäärä 

saatiin jaolliseksi yhtiökokouksessa 28.4.2011 päätettyä osakkeiden yhdistämistä varten. 

Innofactor Oyj:llä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä ei ollut 

katsauskauden aikana hallussaan muita Innofactor Oyj:n osakkeita. Yhtiökokouksen 

28.4.2011 päätöksellä, jossa 20 osaketta yhdistettiin yhdeksi, hallitukselle 27.12.2010 

annettua valtuutusta omien osakkeiden hankkimiseksi muutettiin osakemäärän osalta 

siten, että valtuutus koskee enintään 2 500 000 osaketta. 

Innofactor Oyj:n yhtiökokous on 18.6.2009 valtuuttanut hallituksen päättämään 31.12.2012 

mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 60 000 000 uutta osaketta. Yhtiökokouksen 

28.4.2011 päätöksellä, jossa 20 osaketta yhdistettiin yhdeksi, hallitukselle 18.6.2009 

annettua valtuutusta osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamiseen muutettiin osakemäärän osalta siten, että valtuutus koskee enintään 3 000 000 

osaketta. Valtuutusta ei ole käytetty. 

Katsauskauden aikana Innofactor Oyj ei tehnyt liputusilmoituksia. 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2011 julkiseen sisäpiirin 

kuuluvien henkilöiden osakeomistus on seuraava. 
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Hallitus: 

 Pyry Lautsuo, 13 760 kpl, 0,05 % 

 Sami Ensio, 7 370 000 kpl, 25,20 %  

o Sami Ensio, 5 196 240 kpl, 17,76 % 

o alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,48 % 

o alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,48 % 

o alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,48 % 

 Juha Koponen, 9 173 kpl, 0,03 % 

 Pekka Puolakka, 84 843 kpl, 0,29 % 

o Hillside Ou, 75 670 kpl, 0,26 % 

o Pekka Puolakka, 9 173 kpl, 0,03 % 

Toimitusjohtaja: 

 Sami Ensio, 7 370 000 kpl, 25,20 %  

o Sami Ensio, 5 196 240 kpl, 17,76 % 

o alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,48 % 

o alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,48 % 

o alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,48 % 

Johtoryhmä: 

 Aino-Maija Gerdt, 0 kpl, 0,00 % 

 Henrikki Hervonen, 133 880 kpl, 0,46 % 

 Mikko Lampi, 995 543 kpl, 3,40 % 

 Janne Martola, 0 kpl, 0,00 %  

 Mika Nurmi, 139 553 kpl, 0,48 % 

 Tuomas Riski, 995 543 kpl, 3,40 % 

 Anneli Saarikoski, 116 kpl, 0,0004 % 

 Vesa Tiirikainen, 125 750 kpl, 0,43 % 

Tilintarkastajat: 

 Juha Hilmola, 0 kpl, 0,0 %  

Yhtiön hallinnointi 

Innofactor Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen 

listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 suositusta.  

Yhtiökokouksessa 28.4.2011 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä. 

Yhtiökokous päätti hyväksyä esityksen, jonka mukaan yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin 
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Sami Ensio, Juha Koponen, Pyry Lautsuo ja Pekka Puolakka. Hallitus valitsi 

keskuudestaan puheenjohtajaksi Pyry Lautsuon.  

Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-

yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajaan KHT Juha Hilmola. 

Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 

2011.  

Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa 

yhtiön internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla 

oleellisia yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä 

neljä kertaa vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. 

Toimintaan liittyvät riskit 

Innofactor-konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat pääsääntöisesti sen liiketoimintaa 

harjoittavan tytäryhtiön Innofactor Software Oy:hyn liittyviä liiketoimintariskejä.  

Projektien kannattavuus: Suuri osa Innofactorin liikevaihdosta tulee 

projektiliiketoiminnasta. Innofactorin toimitusprojektien kannattava toteutus edellyttää, 

että projektilaskenta ja suunnittelu ennen tarjouksen antamista ovat onnistuneet muun 

muassa työmäärän ja toimitusaikataulun osalta, ja toisaalta se, että toimitukset saadaan 

hoidettua kustannustehokkaasti. On mahdollista, että Innofactor ei onnistu arvioimaan 

projektin kannattavuutta oikein ja tästä syystä toimitus muodostuu yhtiölle tappiolliseksi. 

Vastaavasti on mahdollista, että kilpailutilanteesta johtuen projekteja joudutaan myymään 

halvemmalla, jolloin niiden kate jää pienemmäksi. Innofactor kiinnittää erityistä huomiota 

projektitoiminnan kannattavuuteen vuonna 2012.  

Osaava henkilöstö ja sen saatavuus: Innofactorin toiminnan kehitys ja toimitusten 

onnistuminen riippuvat paljolti siitä, että konsernilla on käytössään osaava henkilöstö ja 

pois lähtevien henkilöiden tilalle pystytään palkkaamaan korvaavia resursseja. 

Innofactorin toiminta-alalla on pula ja kilpailutilanne määrätyistä henkilöstöresursseista. 

Mikäli Innofactor ei onnistu motivoimaan henkilöstöään, pitämään henkilöstönsä 

osaamistasoa korkeana ja pitämään henkilöstöään palveluksessaan, konsernin 

liiketoiminnalle voi aiheutua ongelmia. Konsernin menestyminen riippuu keskeisesti 

palveluksessa olevista avainhenkilöistä ja heidän onnistumisesta työtehtävistään. 

Innofactor panostaa vuonna 2012 erityisesti henkilöstön kehittämiseen.  

http://www.innofactor.fi/sijoittajat/tiedotteet_julkaisut_ja_selvitykset/0/0/innofactor_oyj_n_tilinpaatostiedote_2010
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Työvoimakustannusten kasvu: Innofactorin kustannuksista suurin osa koostuu työsuhde-

etuuksista aiheutuvista kustannuksista (vuonna 2011 noin 67 %). Innofactorin omista 

työntekijöistä kaikki toimivat tällä hetkellä Suomessa. Vastaavasti osa kilpailijoista käyttää 

huomattavasti ulkomaalaista työvoimaa. Jos työvoimakustannusten kasvu jatkuu 

Suomessa yhtä suurena, mitä se on ollut tähän mennessä (esimerkiksi raamisopimusten 

takia), aiheuttaa tämä Innofactorille riskin, jos IT-palveluista maksettavat hinnat eivät 

nouse vastaavalla tavalla. Innofactor seuraa jatkuvasti tilannetta ja pyrkii nostamaan 

alihankinnan ja ulkomailla tehtävän työn osuutta.   

Kilpailu: Innofactorin pääasiallisia kilpailijoita ovat perinteiset tietotekniikan palvelu- ja 

ohjelmistoyritykset Suomessa. Joillakin kilpailijoilla on käytössään yhtiötä laajemmat 

taloudelliset resurssit, laajempi tuotevalikoima, halvempaa työvoimaa ja laajemmat 

olemassa olevat asiakassuhteet, joita ne voivat käyttää hyväkseen kilpaillessaan 

Innofactorin kanssa samoista toimituksista. On odotettavaa, että hintakilpailu alalla säilyy 

kovana. Kilpailun kiristymisellä voi olla epäedullinen vaikutus Innofactorin 

liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii 

jatkuvasti kehittämään omaa kilpailukykyään.  

Tutkimus ja tuotekehitys: Innofactorin toiminnassa tutkimus ja tuotekehitys ovat 

keskeisessä osassa. Siihen käytettiin vuonna 2011 noin 12 % liikevaihdosta. Jokaiseen 

tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen liittyy riski siitä, että niiden lopputulokset eivät 

tuota suunniteltua kaupallista menestystä, eikä hankkeeseen tehty investointi maksa 

itseään takaisin. Innofactor pyrkii toimintansa uudella organisoinnilla minimoimaan 

tutkimukseen ja tuotekehitykseen sisältyvät riskit.  

Kansainvälistyminen: Strategiansa mukaisesti Innofactor hakee enenevässä määrin kasvua 

myös kansainvälisiltä markkinoilta. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti aina 

kotimarkkinoita suuremmat riskit. Varsinkin alkuvaiheessa on hankalaa tehdä 

kansainvälistä liiketoimintaa kannattavasti. On todennäköistä, että kansainvälinen 

liiketoiminta on aluksi tappiollista. Innofactor pyrkii varmistamaan, että 

kansainvälistymiseen ei käytetä niin paljon kustannuksia, että se vaarantaisi konsernin 

tuloksentekokyvyn ja kasvun.  

Teknologiamuutokset: Innofactorin toimialalle on ominaista nopea teknologinen kehitys. 

Nopeita muutoksia voi tapahtua asiakkaiden ohjelmistoteknologisissa vaatimuksissa ja 

valinnoissa. Keskeinen käynnissä oleva murros on ohjelmistojen siirtyminen 

pilviteknologioihin. Jos Innofactor ei kykene vastaamaan teknologiavaatimuksiin, sillä 

saattaa olla haitallinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja 

taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii aktiivisesti panostamaan uusiin teknologioihin.  

Kasvutavoitteiden saavuttaminen: Tavoitellun orgaanisen kasvun toteutuminen edellyttää 

selkeästi markkinoita nopeampaa kasvun toteutumista. Tähän liittyy riski, että jatkossa 
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tätä ei pystytä saavuttamaan, vaikka historiassa tässä on onnistuttu. Kasvun 

saavuttaminen on keskeisessä osassa Innofactorin toiminnan suunnittelussa ja tavoitteiden 

asettamisessa.  

Yritysostoihin liittyvä epävarmuus: Ennustettua kasvua on osittain perusteltu 

yritysostoilla. Yritysostoihin liittyy epävarmuutta sopivien ostokohteiden löytymisestä ja 

ostojen toteutumisesta tavoiteltavalla hintatasolla ja aikataululla. Jos yritysostoja ei pystytä 

toteuttamaan suunnitellusti, voi kasvutavoite vaarantua. Innofactor panostaa 

korkeatasoiseen osaamiseen yritysostoihin liittyen.  

Yritysostoihin liittyvät riskitekijät: Jokaiseen yritysostoon liittyy niiden toteutumisen 

jälkeen riskejä, joita ovat ainakin integraation onnistuminen, liikearvon muodostuminen ja 

siitä johtuvat mahdolliset poistotarpeet. Innofactorin strategia perustuu siihen, että 

lähtökohtaisesti ostettavat yritykset integroidaan nopealla aikataululla osaksi kunkin 

maan kokonaisuutta. Innofactor panostaa integrointiprosessiin.  

Taloudelliset riskit 

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja muutokset asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa 

vaikuttavat asiakkaiden investointipäätöksiin ja ostopolitiikkaan. On mahdollista, että 

yleinen taloudellinen epävarmuus heijastuu Innofactorin asiakkaiden 

ohjelmistohankintoihin lykkäämällä hankintojen päätöksentekoa tai hankintojen ajoitusta.  

Rahoitusriskit: Innofactor-konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan tavanomaisiin 

rahoitukseen liittyviin riskeihin. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on minimoida 

rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen.  Riskien 

hallinta on keskitetty konsernin rahoituksesta vastaavalle talousosastolle, joka raportoi 

säännöllisesti yhtiön johtoryhmälle ja hallitukselle. On mahdollista, että konserni ei saa 

jatkossa tarvitsemaansa rahoitusta, millä on haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan 

ja sen kehittämiseen, etenkin yritysjärjestelyjen toteutumiseen. 

Maksuvalmiusriski: Innofactor-konsernissa hoidetaan likvidien varojen hallinta keskitetyn 

maksuliikenteen ja kassanhallinnan avulla. Konsernissa pyritään jatkuvasti seuraamaan ja 

arvioimaan liiketoiminnan harjoittamaa rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi 

käytössä riittävä määrä likvidejä varoja. Ylimääräiset kassavarat sijoitetaan talletustileille 

tai pääomasuojattuihin rahastoihin.  

Luottoriski: Myyntisaataviin liittyviä luottopäätöksiä valvotaan keskitetysti 

konsernihallinnossa.  Innofactorin rahavirrasta suuri osa tulee vakiintuneiden 

asiakassuhteiden kautta julkisen sektorin ja yritysten maksuina, joihin ei ole historiassa 

sisältynyt olennaisia luottoriskejä. Konsernilla ei ole ollut merkittäviä erääntyneitä 
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myyntisaamisia. Luottoriskien realisoituminen heikentäisi konsernin taloudellista asemaa 

ja likviditeettiä. Myyntisaatavia seurataan säännöllisesti.  

Osakkeeseen liittyvät riskit 

Innofactor Oyj:n osakkeen vaihto on ollut katsauskaudella edelleen verrattain vähäistä. 

Vähäinen vaihto johtaa tyypillisesti siihen, että osakkeeseen ja sen hinnanmuodostukseen 

liittyy likviditeettiriski. Innofactor Oyj pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen keskittyvällä 

strategiallaan ja aktiivisella sijoittajaviestinnällä parantamaan osakkeen likviditeettiä ja 

vähentämään osakkeeseen liittyvää likviditeettiriskiä. Osakkeiden vaihto suhteutettuna 

osakkeiden keskimääräiseen lukumäärään kasvoi kuitenkin vuoden 2011 aikana 

verrattuna edelliseen vuoteen, mikä on osaltaan pienentänyt osakkeeseen liittyvää 

likviditeettiriskiä. 

Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa 

Innofactor-konsernin yhtiöt sopivat 21.4.2011 järjestelystä, jossa Innofactor Software Oy:n, 

Innofactor Visual Management Oy:n ja Innofactor Customer Solutions Oy:n kaikki 

liiketoiminnat siirtyivät Innofactor Documenta Oy:lle 1.5.2011. Samassa yhteydessä 

sovittiin, että Innofactor Documenta Oy:n nimi muutetaan Innofactor Software Oy:ksi. 

Järjestelyn jälkeen konsernin varsinainen liiketoiminta on keskitetty kyseiseen yhtiöön. 

Järjestelyn tarkoituksena on muuttaa konsernirakenne vastaamaan paremmin Innofactorin 

nykyistä strategiaa ja operatiivista toimintaa. Lisäksi järjestelyllä pyritään säästöihin yleis- 

ja taloushallintoon liittyvissä kustannuksissa.  Innofactorin tavoitteena on jatkossa pyrkiä 

konsernirakenteeseen, jossa emoyhtiön alla on yhdessä maassa ainoastaan yksi 

liiketoimintaa harjoittava yhtiö. Järjestelyssä työntekijät siirtyivät entiseen Innofactor 

Documenta Oy:öön vanhoina työntekijöinä, eikä järjestelyllä ole työntekijöihin tai 

asiakkuuksiin liittyviä negatiivisia vaikutuksia. 

Katsauskauden aikana ei ole toteutettu muita yrityskauppoja tai muutoksia 

konsernirakenteessa.  

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu 

Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön strategia, arvot, laatujärjestelmä, 

ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö. Konserni on sitoutunut toimimaan kannattavasti ja 

kasvattamaan liikevaihtoaan ympäristövaikutukset huomioiden. 

Innofactor huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista pitämällä yllä vakaata, turvallista ja 

keskustelevaa ilmapiiriä ja rakentamalla luotettavan kehityspolun tulevaisuuteen. 
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Innofactor noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja 

Teknologiateollisuuden ympäristölinjausta. Konserni on kehittämiensä ratkaisujen kautta 

myötävaikuttanut asiakkaidensa ympäristötavoitteiden saavuttamiseen sekä 

yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Sähköiset asian- ja dokumenttienhallinnanratkaisut 

sekä asiointipalvelut ovat esimerkkejä konsernin luomista ratkaisuista ympäristöön 

kohdistuvien vaikutusten vähentämiseksi. Päästökaupan järjestelmät useille Euroopan 

maille auttavat osaltaan työssä ilmastonmuutosta vastaan. 

Innofactor pyrkii asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, 

jossa eri alojen osaamiset täydentävät toisiaan ja saavat aikaan uudenlaisia ratkaisuja. 

Missionsa mukaisesti konsernin tavoitteena on tarjota työntekijöilleen ja kumppaneilleen 

innovatiivinen ja kannustava ympäristö, jossa he voivat edelleen kehittää itseään. 

Strategia 

Innofactor julkisti päivitetyn strategiansa 26.8.2011, josta on annettu erillinen pörssitiedote. 

Seuraavassa on esitetty Innofactorin päivitetyn strategian keskeiset kohdat: 

Innofactor tarjoaa asiakkailleen ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluita. 

Innofactor keskittyy toimittamaan ratkaisuja Microsoft-ympäristössä. Innofactorin 

asiakkaat ovat yrityksiä ja yhteisöjä. Innofactor toimii tällä hetkellä pääosin Suomessa sekä 

tarjoaa ratkaisujaan Suomesta käsin ulkomaille. Innofactor pyrkii jatkossa laajentamaan 

toimintaansa Suomen lähialueille, mikä voi tapahtua yritysjärjestelyin. Lisäksi Innofactor 

tarjoaa globaaleille markkinoille lisäarvoa tuottavia pilviratkaisuja, jossa pyritään 

hyödyntämään useita jakelukanavia. 

Innofactorin missiona on: 

• Auttaa asiakkaitamme tarjoamaan omille asiakkailleen yhä parempia 

palveluja ja tehostamaan omaa toimintaansa  

o tarjoamalla kansainvälisesti merkittäviä lisäarvopalveluja 

Microsoftin pilvi- ja mobiiliympäristöön ja 

o paketoimalla asiakkaidemme tarpeisiin ratkaisuja Suomessa ja 

sen lähialueilla 

• Tarjota työntekijöillemme ja kumppaneillemme innovatiivinen ja 

kannustava ympäristö, jossa he voivat edelleen kehittää itseään 

Innofactorin visiona on tulla: 
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• Microsoftin #1 kumppaniksi ISV:na lisäarvoa tuottavissa pilvi- ja 

mobiilipalveluissa globaalisti, sekä  

• Microsoftin #1 kumppaniksi systeemi-integraattorina valituilla 

markkinoilla, ensimmäiseksi Pohjoismaissa 

Innofactorin strategiana on erottua kilpailijoistaan johtavana Microsoft-ratkaisuihin 

erityisen voimakkaasti keskittyneenä toimittajana, johon liittyen keskeisimpiä strategisia 

valintoja ovat: 

• Ylläpitää markkinoiden paras kyky innovoida uudet ratkaisut 

• Voimakkaan asiakaslähtöinen toimintamalli 

• Tarjota asiakkailleen kattavin Microsoft-ratkaisu ”yhdestä luukusta” 

• Toimia kustannustehokkaalla toimintatavalla, jossa muun muassa 

hyödynnetään omia, Microsoftin ja kolmannen osapuolen ohjelmistoja sekä 

käytettävissä olevia resursseja optimaalisella tavalla 

Strategian toimeenpanossa keskitytään varmistamaan, että mahdollisesti toteutettavista 

yritysjärjestelyistä riippumatta Innofactorin tarjonta ja toiminta pysyvät ymmärrettävinä ja 

riittävän yksinkertaisina hallita.  

Innofactorin tavoitteena on kasvaa kannattavasti: 

• Saavuttaa vuosien 2011–2015 välillä keskimäärin 30 %–40 %:n vuosikasvu, 

johon pyritään sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla 

• Saavuttaa vuosien 2011–2015 välillä keskimäärin 10–15 %:n vuosittainen 

liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) suhteessa 

liikevaihtoon 

• Pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen 

vakavaraisuus 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

2.1.2012 alkaen Innofactor uudisti organisaatiotaan. Innofactor-konsernin liiketoiminta oli 

aiemmin organisoitu pääosin neljään liiketoimintayksikköön: yritykset, julkishallinto ja 

kolmas sektori, ohjelmistot ja järjestelmät sekä palvelut. Uudessa organisaatiossa systeemi-

integraattoritoiminta (SI) ja ohjelmistoliiketoiminta (Independent Software Vendor, ISV) 

erotetaan toisistaan eri yksiköihin. Systeemi-integraatiotoiminta organisoidaan 
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kansallisella tasolla omiin maayksiköihinsä, joita tällä hetkellä on ainoastaan Suomen 

yksikkö. Ohjelmistoliiketoiminta organisoidaan globaaliksi Pilvi- ja 

mobiiliratkaisut -yksiköksi. Suomen systeemi-integraattoritoiminnan maayksikkö jaettiin 

uudessa organisaatiossa neljään liiketoimintayksikköön: Web-viestintä ja sähköiset 

palvelut, Tuottavuus- ja operatiiviset ratkaisut, Dokumenttien ja asianhallinta, sekä 

Kolmannen sektorin ratkaisut. Organisaatiomuutokseen ei liittynyt irtisanomisia tai 

vastaavia henkilöstöjärjestelyjä. 

2.1.2012 Toimitusjohtajan sijaiseksi ja samalla teknologiajohtajaksi nimettiin diplomi-

insinööri Mikko Lampi, joka on toiminut yhtiön palveluksessa 1.3.2001 alkaen, viimeksi 

Ohjelmistot ja järjestelmät -yksikön johtajana.  

2.1.2012 Innofactor Oyj:n hallitus julkisti päätöksensä yhtiökokouksen hallitukselle 

antaman valtuutuksen mukaisesti konsernin koko henkilöstölle suunnatusta 

osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen 

tavoitteisiin (”Henkilöstöanti”). Sitouttamisjärjestelmän piirissä on yhtiökokouksen 

antivaltuutukseen sisältyen enintään 2 000 000 osaketta (”Henkilöstöosakkeet”), jotka 

annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin 

koko nykyiselle henkilöstölle. Innofactor Oyj:llä on päätöshetkellä 2.1.2012 osakkeita 

29 261 800 kpl. Jos kaikki sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat osakkeet merkittäisiin, 

osakkeiden lukumäärä nousisi enintään 31 261 800 osakkeeseen, josta 

sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat enintään 2 000 000 osaketta vastaisivat enintään 6,4 

prosenttia koko annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Henkilöstöannin tarkoitus on 

sitouttaa yhtiön henkilöstöä, joten annin toteuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta 

poiketen on osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Henkilöstöosakkeiden 

merkintähinta on henkilöstöannissa 0,542 euroa osakkeelta. Kaupankäynneillä painotettu 

keskiarvohinta aikavälillä 1.12.–30.12.2011 oli noin 0,601 euroa, joten 

Henkilöstöosakkeiden merkintähinta on henkilöstöantipäätöstä edeltävän kuukauden 

kaupankäynneillä painotettua keskiarvohintaa noin 10 % alhaisempi. 

Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Innofactor myöntää henkilöstölle 

Henkilöstöosakkeiden merkintää varten täysimääräisen lainan, jonka pituus on 10 vuotta. 

Laina myönnetään jakokelpoisten varojen puitteissa. Lainan korko määräytyy 

merkintäajanjaksolla vallitsevan 12 kuukauden euribor-koron mukaan ja päivitetään 

vuosittain. Lainan lyhennykset ja korot vähennetään työntekijälle kuukausittain 

maksettavasta nettopalkasta. Henkilöstöosakkeiden merkintä ja lainojen nostaminen 

tapahtuvat yhtiön vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen aikavälillä 

12.3.–16.3.2012. Antiin osallistuessaan Henkilöstöosakkeiden merkitsijä sitoutuu olemaan 

irtisanoutumatta Innofactorista 6 kuukauden aikana. Kaupankäynti Henkilöstöosakkeilla 

alkaa Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta 23.3.2012. 

Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu kuitenkin myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan 
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Henkilöstöantiin liittyvän osakepääoman korottamisen rekisteröinnistä kaupparekisteriin. 

Yhtiö julkistaa Henkilöstöannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 20.3.2012. 

Katsauskauden päättymisen jälkeen konsernin liiketoiminta on jatkunut oletetulla tavalla 

eikä muita merkittäviä kertaluonteisia tapahtumia ole ollut. 

Tulevaisuuden näkymät  

Vuoden 2012 näkymiin liittyy huomattavaa epävarmuutta johtuen maailmantaloudellisen 

tilanteen epävarmuudesta, eikä tarkkaa arviota näkymistä voida tästä syystä antaa. 

Vuonna 2012 Innofactorin orgaanisen kasvun oletetaan edelleen jatkuvan (2011: 

liikevaihto oli 17 205 tuhatta euroa). Liiketoiminnan kannattavuuden oletetaan edelleen 

säilyvän positiivisena. 

Hallituksen esitys osingonjaosta 

Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin 

toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on määrittänyt 

osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa 

osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä liiketuloksesta ennen poistoja ja 

mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) kulloisenkin liiketoimintatilanteen sallima 

maksimiosinko. Vuoden 2011 osalta EBITDA oli alle 10 prosenttia. Osingonjakoehdotusta 

tehdessään hallitus huomioi yhtiön rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan 

näkymät. 

Tilikauden 2011 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 

28 535 337,36 euroa. 

Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2011. 

 

Espoossa 28.2.2012 

 

INNOFACTOR OYJ 

Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Sami Ensio, Innofactor Oyj 

puh. +358 50 584 2029 

sami.ensio@innofactor.com 
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Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 2011 

Innofactor järjestää 28.2.2012 klo 9.00 tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden 

toimittajille ja analyytikoille suomeksi Scandic Continentalissa, Mannerheimintie 46, 

Helsinki. Tilaisuudessa yhtiön toimitusjohtaja Sami Ensio kommentoi vuoden 2011 

saavutuksia sekä näkymiä kuluvalle vuodelle.  

Innofactor järjestää analyytikoille, medialle ja sijoittajille englanniksi puhelinkonferenssin 

28.2.2012 klo 16.00. Rekisteröityminen: ir@innofactor.com 

 

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2012 

Vuoden 2012 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava: 

Viikko 12/2012 Vuosikertomus*  

27.3.2012 klo 10.00 Yhtiökokous  

16.4.–29.4.2012 Hiljainen jakso  

30.4.2012, klo 8.30 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu  

16.7.–30.7.2012 Hiljainen jakso  

31.7.2012, klo 8.30 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu  

16.10.–30.10.2012 Hiljainen jakso  

31.10.2012, klo 8.30 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu 

* Vuoden 2011 vuosikertomus on aikaisemmasta tiedosta poiketen päätetty julkaista viikkoa aikaisemmin 

eli viikon 12/2012 aikana. 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki  

Keskeiset mediat  

www.innofactor.fi 
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.12.2011 (IFRS) 

Laatimisperiaatteet 

Tämä tilinpäätös on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. 

Tilinpäätöksessä on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 

edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat 

ennallaan ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2010. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta 

sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken 

varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan 

käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja 

olettamukset perustuvat katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja 

epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. 

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten 

yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.  

Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu. 
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Konsernin tuloslaskelma, IFRS 

 

Tuhatta euroa 

1.10.–

31.12.2011 

1.10.– 

31.12.2010 

1.1.–

31.12.2011 

1.1.–

31.12.2010 

Liikevaihto 5 136 3 312 17 205 9 862 

Liiketoiminnan muut tuotot 49 0 109 4 

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–) -571 -187 -1 516 -557 

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–) -3 153 -2 027 -10 936 -6 230 

Poistot (–) -143 -69 -539 -278 

Liiketoiminnan muut kulut (–) -854 -638 -3 418 -2 099 

Liikevoitto 463 391 904 702 

         

Rahoitustuotot  3 16 5 17 

Rahoituskulut (–) -9 -20 -23 -22 

Voitto ennen veroja 457 387 886 696 

         

Tuloverot -96 -106 -199 -191 

Tilikauden voitto 361 281 687 505 

         

Tilikauden laaja tulos yhteensä 361 281 687 505 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  

  

Laimentamaton osakekohtainen tulos 

(euroa) 0,0123 0,0121 0,0235 0,0274  

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) * * * *  

* Laimennusvaikutusta ei ole laskettu, koska Innofactor Oy:n vanhat optio-ohjelmat on 

sovittu Westend ICT Oyj -yritysjärjestelyn yhteydessä korvattaviksi. 

 

  



  
 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 24 (32) 

 

 

 
Innofactor Oyj 

Keilaranta 19 contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 

FI-02150 Espoo http://www.innofactor.com telefaksi: +358 10 272 9001 

Konsernitase, IFRS 

 

VARAT       

    

 Tuhatta euroa 31.12.2011 31.12.2010 

   

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 459 472 

Liikearvo 1 207 1 322 

Muut aineettomat hyödykkeet 1 534 1 840 

Laskennalliset verosaamiset 7 895 8 132 

Pitkäaikaiset varat 11 095 11 766 

   

Lyhytaikaiset varat     

Myyntisaamiset ja muut saamiset 6 533 6 037 

Rahavarat 696 1 714 

Lyhytaikaiset varat 7 229 7 751 

    

VARAT YHTEENSÄ 18 324 19 517 
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OMA PÄÄOMA JA VELAT    

    

 Tuhatta euroa 31.12.2011 31.12.2010 

   

Oma pääoma   

Osakepääoma 2 100 2 100 

Ylikurssirahasto 72 72 

Muut rahastot (+/–) 59 59 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 8 344 8 344 

Kertyneet voittovarat 2 330 1 643 

Oma pääoma yhteensä 12 905 12 218 

      

Pitkäaikaiset velat     

Laskennalliset verovelat 420 459 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 420 459 

   

Lyhytaikaiset velat   

Ostovelat ja muut velat 5 000 6 841 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 5 000 6 841 

   

Velat yhteensä 5 420 7 300 

   

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 18 324 19 517 

 



  
 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 26 (32) 

 

 

 
Innofactor Oyj 

Keilaranta 19 contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 

FI-02150 Espoo http://www.innofactor.com telefaksi: +358 10 272 9001 

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS 

 

Tuhatta euroa 

Osake-

pääoma 

Ylikurssi-

rahasto 

Vara-

rahasto 

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto 

Omat 

osakkeet 

Kertyneet 

voittovarat 

Oma 

pääoma 

yhteensä 

        

Oma pääoma 

1.1.2011 2 100 72 59 8 344 -20 1 663 12 218 

        

Laaja tulos               

Tilikauden tulos          687 687 

Tilikauden laaja 

tulos yhteensä 0 0 0 0 0 687 687 

               

Oma pääoma 

31.12.2011 2 100 72 59 8 344 -20 2 350 12 905 

        

        

Oma pääoma 

1.1.2010 12 72 59 275 0 2 179 2 597 

        

Laaja tulos               

Tilikauden tulos          505  505 

Tilikauden laaja 

tulos yhteensä 0 0 0 0 0 505 505 

Osingonjako      -1 022 -1 022 

Toteutetut 

osakeoptiot 1   307  1 

 

 

Käänteisen 

hankinnan 

kirjaukset 2 088   6 995   9 083 

Omien osakkeiden 

hankinta     -20  9 083 

Oma pääoma 

31.12.2010  2 100 72 59 8 344 -20 1 663 12 218 



  
 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 27 (32) 

 

 

 
Innofactor Oyj 

Keilaranta 19 contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 

FI-02150 Espoo http://www.innofactor.com telefaksi: +358 10 272 9001 

 

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS 

Tuhatta euroa 

1.1.– 

31.12.2011 

1.1.– 

31.12.2010 

   

Liiketoiminnan rahavirrat    

Liikevoitto 904 702 

Oikaisut:    

Poistot 539 278 

Käyttöpääoman muutokset:    

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/–) -338 -1 242 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/–) -1 807 626 

Maksetut korot (–) -23 -22 

Saadut korot 5 17 

Maksetut verot (–) -78 -191 

Liiketoiminnan nettorahavirta -798 167 

     

Investointien rahavirrat    

Tytäryritysten hankinta  0 558 

Investoinnit aineettomiin ja  aineellisiin 

käyttöomaisuushyödykkeisiin (–) -220 -458 

Investointien nettorahavirta -220 100 

   

Rahoituksen rahavirrat    

Osakeannista saadut maksut 0 441 

   

Omien osakkeiden hankinta (–) 0 -20 

Maksetut osingot (–) 0 -623 

Rahoituksen nettorahavirta 0 -202 

     

Rahavarojen muutos (+/–) -1 018 65 

   

Rahavarat tilikauden alussa 1 714 1 650 

Rahavarat tilikauden lopussa 696 1 714 
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Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS 

 

Tuhatta euroa 1.1.– 

31.3.2011 

1.4.– 

30.6.2011 

1.7.– 

30.9.2011 

1.10.– 

31.12.2011 

1.1.– 

31.3.2010 

1.4.–

30.6.2010 

1.7.–

30.9.2010 

1.10.–

31.12.2010 

         

Liikevaihto 3 943 4 360 3 766 5 136 2 210 2 148 2 192 3 312 

Liiketoiminnan 

muut tuotot 10 11 39 49 0 3 0 0 

Aineiden ja 

tarvikkeiden 

käyttö (–) -231 -389 -325 -571 -122 -137 -112 -187 

Työsuhde-

etuuksista 

aiheutuvat 

kulut (–) -2 704 -2 686 -2 393 -3 153 -1 289 -1 374 -1 540 -2 027 

Poistot (–) -131 -133 -132 -143 -69 -70 -70 -69 

Liiketoiminnan 

muut kulut (–) -868 -1 021 -675 -854 -451 -562 -447 -638 

Liikevoitto 19 142 280 463 279 8 23 391 

             

Rahoitustuotot  1 1 0 3 0 0 1 16 

Rahoituskulut  

(–) -4 -4 -6 -9 -1 -1 -1 -20 

Voitto ennen 

veroja 16 139 274 457 278 7 24 387 

             

Tuloverot -3 -31 -69 -96 -76 -2 -6 -106 

Tilikauden 

voitto 13 108 205 361 202 5 17 281 
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Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset  

 

Tuhatta euroa 31.12.2011 31.12.2010 

   

Omasta puolesta annetut vakuudet   

Vuokravakuudet 152 123 

Yrityskiinnitykset 1 000 300 

Pankkitakaukset 18 18 

   

Muut omat vastuut   

Leasingvastuut   

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut 104 108 

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 

erääntyvät leasingvastuut 96 184 

Yhteensä 200 292 

   

Vuokravastuut   

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut 604 551 

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 

erääntyvät vuokravastuut 836 649 

Yhteensä 1 440 1 200 

   

Omat vastuut yhteensä 1 640 1 492 
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Konsernin tunnusluvut, IFRS 

 kk 10–12 

/2011 

kk 10–12 

/2010 

Muutos kk 1–12 

/2011 

kk1–12 

/2010 

Muutos kk 1–12 

/2009 

 

Liikevaihto tuhatta euroa 5 136 3 312 +55,1 % 17 205 9 862 +74,5 % 6 920  

Liiketulos ennen poistoja ja 

mahdollisia arvonalentumisia 

(EBITDA) tuhatta euroa* 

606  460 +31,7 % 1 443  980 +47,2 % 1 309   

      prosenttia liikevaihdosta* 11,8 % 13,9 %  8,4 % 9,9 %  18,9 %  

Liikevoitto tuhatta euroa 

(EBIT)* 

463 391 +18,4 % 904 702 +28,8 % 1 165  

      prosenttia liikevaihdosta* 9,0 % 11,8 %  5,3 % 7,1 %  16,8 %  

Tulos ennen veroja tuhatta 

euroa* 

457 387 +18,1 % 886 696 +27,3 % 1 182  

      prosenttia liikevaihdosta* 8,9 % 11,7 %  5,1 % 7,1 %  17,1 %  

Tulos tuhatta euroa* 361 281 +28,5 % 687 505 +32,5 % 875  

      prosenttia liikevaihdosta* 7,0 % 8,5 %  4,0 % 5,1 %  12,6 %  

Oma pääoma tuhatta euroa 12 905 12 218 +5,6 % 12 905 12 218 +5,6 % 2 597  

Oman pääoman tuotto** 2,8 % 3,9 %  5,5 % 6,8 %  40,5 %  

Sijoitetun pääoman tuotto** 3,7 % 5,7 %  7,2 % 9,7 %  54,9 %  

Nettovelkaantumisaste (Net 

Gearing) 

-5,4 % -14,0 %  -5,4 % -14,0 %  -63,5 %  

Omavaraisuusaste 74,5 % 68,2 %  74,5 % 68,2 %  56,1 %  

Taseen loppusumma tuhatta 

euroa 

18 324 19 517 -6,1 % 18 324 19 517 -6,1 % 5 355  

Tutkimus- ja tuotekehitys 

tuhatta euroa*** 

369   2 086 1 173 +77,8 % 680  

      prosenttia liikevaihdosta*** 7,2 %   12,1 % 11,9 %  9,8 %  

Henkilöstö keskimäärin 

katsauskauden aikana 

184 133 +38,3 % 177 108 +63,9 % 66  

Henkilöstö katsauskauden 

lopussa 

189 171 +10,5 % 189 171 +10,5 % 89  

Osakemäärä katsauskauden 

lopussa**** 

29 261 

800 

29 261 

849 

-0,0 % 29 261 

800 

29 261 

849 

-0,0 % 16 756 

659 

 

Tulos per osake (euroa)**** 0,0123 0,0121 +1,1 % 0,0235 0,0274 -14,2 % 0,054  

Oma pääoma per osake 

(euroa)**** 

0,441 0,418 +5,5 % 0,441 0,418 +5,5 % 0,15  

         

* Luvut sisältävät uudelleenlistautumiseen ja osakkeiden yhdistämiseen liittyneitä kertaluonteisia 

kustannuksia 1.1.–31.3.2011 noin 200 tuhatta euroa ja 1.4.–30.6.2011 noin 100 tuhatta euroa. 
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** Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa 

vastaavaksi.  

*** Vertailutietoa vuoden 2010 vastaavalta katsauskaudelta ei ole saatavissa, koska Innofactor ei IFRS 3:n 

mukaisesta käänteisestä hankinnasta johtuen laatinut 2010 vertailukelpoisia osavuosikatsauksia. 

**** Taulukossa käytetty osakemäärä ennen 27.12.2010 on laskettu IFRS 3:n mukaisen käänteisen hankinnan 

takia Innofactor Oy:n osakemäärän perusteella. Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen 28.4.2011 

mukaisesti kaksikymmentä vanhaa osaketta yhdistettiin yhdeksi uudeksi osakkeeksi (merkitty 

kaupparekisteriin 7.5.2011), jonka johdosta osakkeiden kokonaismäärä laski 1:20 aikaisemmasta. Taulukossa 

esitetyt tunnusluvut on oikaistu nykyiseen osakemäärään.  
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Suurimmat osakkeenomistajat 

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 

31.12.2011 Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. 

 

Nimi 
 

Määrä Prosenttiosuus 

1. Ensio Sami 7 370 000 25,20 % 

 
Ensio Sami 5 196 240 17,76 % 

 
Alaikäinen vajaavaltainen 724 588 2,48 % 

 
Alaikäinen vajaavaltainen 724 586 2,48 % 

 
Alaikäinen vajaavaltainen 724 586 2,48 % 

2. Tilman Tuomo Tapani 2 886 777 9,87 % 

 
Tilman Tuomo Tapani 2 747 492 9,39 % 

 
Mpire Capital Oy 139 285 0,48 % 

3. Salminen Jyrki Kalle Tapio 2 747 492 9,39 % 

4. Laiho Rami Tapani 1 474 713 5,04 % 

5. Linturi Risto 1 397 011 4,77 % 

 
R. Linturi Oyj 1 369 707 4,68 % 

 
Linturi Risto 27 304 0,09 % 

6. Mäki Antti-Jussi 1 310 201 4,48 % 

7. Lampi Mikko Olavi 995 543 3,40 % 

8. Riski Tuomas Mikael 995 543 3,40 % 

9. Luostarinen Juha Markku T 929 438 3,18 % 

10. Ärje Matias Juhanpoika 896 378 3,06 % 

11. Jokinen Klaus Antero 667 156 2,28 % 

12. Muukkonen Teemu Heikki 507 468 1,73 % 

13. Järvenpää Janne-Olli 372 804 1,27 % 

14. Kukkonen Heikki-Harri 362 281 1,24 % 

15. Ementor Norge As 269 299 0,92 % 

16. Laiho Jari Olavi 266 851 0,91 % 

17. Salminen Petri Juhani 166 795 0,57 % 

18. Kuolinpesä Santala Ilpo 139 553 0,48 % 

19. Nurmi Mika 139 553 0,48 % 

20. Mattila Aleksi Mikael 135 621 0,46 % 

 


