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INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2000 
 
Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa 
(14,8 milj. euroa) eli yli 30 prosenttia suurempi kuin  edellisen 
vuoden vastaava jakso. Liikevoitto oli 0,21 miljoonaa euroa ( 0,14 
milj. euroa). Kasvu tuli lähinnä elektroniikkatoimialan lisääntyneistä 
toimituksista tietoliikenne- ja sähkövoimateollisuudelle. DI Kari 
Saarinen aloitti sekä Incap Oyj:n että Incap Electronics Oy:n 
toimitusjohtajana syyskuun alussa. 
 
Incap-konsernin taloudellinen kehitys  
 
Tammi-syyskuu 2000 
Incap-konsernin liikevaihto kasvoi 30 prosenttia ja oli 64,4 miljoonaa 
euroa (49,7 milj. euroa vertailukaudella tammi-syyskuussa 1999). Kasvu 
tuli lähinnä elektroniikkatoimialan lisääntyneistä toimituksista 
tietoliikenne- ja sähkövoimateollisuudelle. Konsernin liikevoitto oli 
1,2 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa) eli noin kaksi prosenttia (4 %) 
liikevaihdosta. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,84 
miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa) ja katsauskauden tulos 0,58 
miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa 
(0,34 euroa) ja taseen loppusumma 42,1 miljoonaa euroa (38,6 milj. 
euroa). 
 
Heinä-syyskuu 2000 
Konsernin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa 
(14,8 milj. euroa) eli yli 30 prosenttia suurempi kuin edellisen 
vuoden vastaava jakso. Liikevoitto oli 0,21 miljoonaa euroa (0,14 
milj. euroa). Konsernin kolmannen neljänneksen tulos oli tappiollinen 
-0,025 miljoonaa euroa (0,040 milj.euroa). Konsernin hallintokulut 
olivat noin 0,18 miljoonaa euroa vertailujakson kuluja suuremmat, 
uusrekrytoinneista ja konsernissa käynnistetystä 
toiminnanohjausjärjestelmän uusimisesta johtuen. 
 
Investoinnit 
 
Konsernin kokonaisinvestoinnit katsauskaudella olivat 7,0 miljoonaa 
euroa (2,3 milj. euroa) eli noin 10,8 prosenttia (4,7 %) 
liikevaihdosta. Investoinnit kohdistuivat pääosin Incap Furnituren 
Kärsämäen huonekalutehtaan ja Incap Electronicsin Vuokatin 
elektroniikkatehtaan tuotantokapasiteetin uusimiseen ja 
kasvattamiseen. Kokonaisinvestoinneista hankittiin 4,9 miljoonaa euroa 
(1,3 milj. euroa) leasingrahoituksella. 
 
Rahoitus 
 
Konsernin quick ratio oli 1,0 ja current ratio 1,8. Nettovelka oli 8,0 
miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 46 prosenttia (48 %). 
 
Johto ja henkilöstö 
DI Kari Saarinen aloitti Incap Oyj:n ja Incap Electronics Oy:n 
toimitusjohtajana syyskuun alussa. Katsauskauden päättyessä konsernin  



palveluksessa oli 843 henkilöä, lisäystä vuoden vaihteesta oli 69 
henkilöä. 
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Osakkeisiin ja omistukseen liittyneet tapahtumat 
 
Incap Oyj:n hallitus jakoi yhtiökokouksen 11.4.2000 liikkeelle 
laskemia optio-oikeuksia Incap-konsernin avainhenkilöille, hallituksen  
jäsenille ja tytäryhtiö Euro-Ketju Oy:lle. Optio-oikeuksilla voi 
merkitä yhteensä enintään 550.000 Incap Oyj:n osaketta. Osakkeiden 
merkintähinta on kaksitoista (12) euroa.  
 
Incap Oyj:n osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 6,40 ja 
17,00 euron välillä. Yhtiöllä on yhteensä 3.510.110 osaketta, joista 
on katsauskauden aikana vaihtanut omistajaa 7,2 prosenttia. 
Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli 511 osakasta. Osakkeista oli 
hallintarekisterissä 0,6 prosenttia. Yhtiön markkina-arvo oli 27 
miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana maksettiin osinkoja yhteensä 0,6 
miljoonaa euroa. 
 
Liiketoiminta-alueet  
 
Elektroniikkatoimiala 
Tammi-syyskuu 2000 
Incap Electronicsin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 35,5 miljoonaa 
euroa (25,3 milj. euroa) eli 40 prosenttia suurempi kuin 
vertailukauden liikevaihto. Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (2,1 
milj.euroa) eli noin 3 prosenttia liikevaihdosta (8 %).  
 
Heinä-syyskuu 2000 
Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 12,3 miljoonaa euroa (7,3 
milj.euroa) eli kasvua oli 68 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
jaksoon verrattuna. Kannattavuus sen sijaan oli epätyydyttävä 3 
prosenttia (5 %). Kannattavuutta heikensivät kolmannella 
neljänneksellä jatkunut, piirikorttien valmistusta haitannut 
komponenttipula sekä mm. valuuttakursseista johtuneiden 
materiaalihintojen korotusten hidas siirtyminen myyntihintoihin. 
 
ABB-yhtiöiltä hankittujen yksiköiden (koteloiden, sähkökaappien ja 
naparautojen valmistusyksiköt) haltuunotto Vaasassa on sujunut 
suunnitelman mukaan. Viron Kuressaaressa keväällä 2000 hankitun 
yksikön tuotannollinen ylösajo on käynnissä. Tuotanto on aloitettu 
pieneräsarjoilla suomalaisille ja pohjoismaisille asiakkaille. 
Tuotannon tilojen arvellaan olevan täydessä käyttövalmiudessa vuoden 
2001 alussa. 
 
Elektroniikkatoimialan henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 599 
(424). 
 
Huonekalutoimiala 
Tammi-syyskuu 2000 
Incap Furnituren liikevaihto oli 28,9 miljoonaa euroa (24,3 milj. 
euroa) eli noin 19 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavan 
kauden liikevaihto. Viennin osuus oli 95 prosenttia liikevaihdosta. 



Yhtiön liikevoitto oli 0,93 miljoonaa euroa (0,11 milj. euroa) eli 
noin 3 prosenttia liikevaihdosta (0 %). 
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Kannattavuuden paranemista edesauttoi viime vuonna tuotannon ja 
tuottavuuden tehostamiseksi aloitettu kehitysprojekti 
Huonekalutoimialan eriyttämistä konsernista tutkittiin katsauskauden 
aikana. Toimiala säilyy toistaiseksi osana konsernia.  
 
Heinä-syyskuu 2000. 
Incap Furnituren liikevaihto kolmannella neljänneksellä oli 7,1 
miljoonaa euroa (7,4 milj.euroa). Liikevoitto oli 0,16 miljoonaa euroa 
(-0,14 milj. euroa) eli kaksi prosenttia liikevaihdosta (-2 %). 
 
Koottavia huonekaluja maailmanlaajuisille markkinoille toimittavan 
Ikean kanssa solmittiin neljä uutta tuotemallistoa käsittävä 
lisäsopimus. Sopimuksen  arvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se  
ulottuu vuoteen 2003. Uuden sopimuksen mukaiset mallistot saadaan 
tuotantovalmiuteen kuluvan vuoden lopulla. Kun lisäksi useat Ikean 
vuoden loppupuolelle valmistukseen suunnitellut tuotteet jäivät pois 
myynnistä aiottua nopeammin, vapautui syyskuussa tuotantokapasiteettia 
ja osa henkilöstöstä jouduttiin lomauttamaan. Tämä hidasti myös 
liikevaihdon kasvua ennakoidusta.   
 
Vienti Yhdysvaltoihin käynnistyi ja ensimmäiset toimitukset yhdelle 
merkittävimmistä koottavien huonekalujen partnership-toimijoista 
ajoittuivat heinäkuuhun. Elokuussa saman asiakkaan kanssa solmittiin 
vuoden 2001 loppuun ulottuva, vähintään 8,5 miljoonan dollarin 
arvoinen lisätoimitussopimus koottavien, massiivipuisten 
säilytystilakalusteiden toimituksista. 
 
Kärsämäen tehtaan uudet laiteinvestoinnit otettiin käyttöön elokuussa, 
jolloin tuotantokapasiteetti kasvoi 20 prosenttia ja pintakäsittelyn 
kapasiteetti 50 prosenttia. 
 
Huonekalutoimialan henkilöstön määrä oli katsauskauden päättyessä 237 
(260). 
 
Kehitysnäkymät 
 
Vaikka Incap-konsernin liikevaihdon kasvu hidastuu jonkin verran 
viimeisellä neljänneksellä, odotetaan koko vuoden liikevaihdon 
kasvavan lähes 25 prosenttia edellisestä vuodesta. Konsernin 
tilauskanta oli katsauskauden lopussa 33,6 miljoonaa euroa (31,9 milj. 
euroa). Konsernin koko vuoden suhteellinen kannattavuus säilynee 
edellisen vuoden tasolla, vaikka tulokseen sisältyy mm. 
toiminnanohjausjärjestelmän uusimiseen, uusrekrytointeihin ja 
toimialojen tuotannon kehittämistoimiin liittyviä kertaluonteisia 
kustannuksia. Varsinkin elektroniikkatoimialan kannattavuuden 
arvioidaan paranevan viimeisellä vuosineljänneksellä oleellisesti. 
Huonekalutoimialan liikevaihdon kasvun ja tuloksen kehittyminen 
saattaa hidastua, jos osa pääasiakkaiden uusien tuotteiden 
valmistuksesta siirtyy seuraavalle vuodelle. 
 



Elektroniikkateollisuuden ja siihen liittyvän sopimusvalmistuksen 
kasvun arvellaan jatkuvan vahvana viimeisellä neljänneksellä. 
Erityisesti tietoliikenneteollisuuden markkinanäkymien voimakkaasta  
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paranemisesta johtuen Incap Electronics on päättänyt automaattisen 
SMD-ladonnan ja systeemi-integraation laajentamisesta Suomessa ja 
suunnittelee laajentamista Virossa. Toiminnan tehostamiseksi on Incap 
Electronicsissa aloitettu logistiikan ja tuottavuuden parantaminen, 
johon liittyy mm. uuden toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) 
käyttöönotto, tuottavuuden kehitysprojekti sekä asiakkuuksien 
hallinnan kehittäminen. Näillä toimilla uskotaan olevan positiivinen 
vaikutus tuloskehitykseen jo suhteellisen lyhyellä aikajänteellä.  
 
Keski-Euroopassa ja Englannissa tapahtuneesta huonekalujen kysynnän 
hienoisesta heikkenemisestä huolimatta Incap Furniture näkee tehtyjen 
sopimusten nojalla sopimusvalmistusasiakkaittensa markkinanäkymät 
myönteisinä. Yhtiö osallistui yhteisosastolla asiakkaansa kanssa 
maailman suurimmille huonekalumessuille USA:n High Pointissa lokakuun 
lopussa. Messuilla saadun palautteen ja aiemmin tehdyn vuosisopimuksen 
perusteella erityisesti USA:n markkinoiden mahdollisuuksia pidetään 
lupaavina. Tilauskanta on hyvä. Tuottavuuden parantamista ja 
alihankintaverkoston kehittämistä jatketaan ja tehtyjen toimenpiteiden 
odotetaan parantavan kannattavuutta myös seuraavilla jaksoilla. Yhtiö 
on päättänyt lisäksi tuotantotilojen laajentamisesta päätehtaallaan 
Kärsämäellä tyydyttämään uuden markkina-alueen kysyntää.  
 
     
     
 
 
 
KONSERNITULOSLASKELMA (1000 e)  
(ei tilintarkastettu) 
 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/ 
 2000 1999 % 1999 
    
LIIKEVAIHTO 64 402 49 657 30 70 803 
Liiketoiminnan kulut -63 190 -47 723 32 -68 955 
 
LIIKEVOITTO 1 212 1 934 -37 1 848 
Rahoitustuotot ja  
-kulut  -369 -263 40 -434 
 
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA 
ERIÄ 843 1 671 -50 1 414 
 
VOITTO ENNEN VEROJA 843 1 671 -50 1 414 
 
Välittömät verot -267 -468 -43 -453 
 
TILIKAUDEN VOITTO 576 1 203 -52 961 
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KONSERNITASE (1000 e) 30.9.00 30.9.99 Muutos 31.12.99 
(ei tilintarkastettu)    % 
    
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT 16 023 14 954 7 16 003 
Aineettomat hyödykkeet 1 591 722 120 1 770 
Aineelliset hyödykkeet 14 416 13 965 3 14 102 
Sijoitukset 16 267 -94 131 
VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 060 23 620 10 26 056 
Vaihto-omaisuus 11 253 9 370 20 9 224 
Saamiset 11 967 9 684 24 10 545 
Rahoitusarvopaperit, rahat 
ja pankkisaamiset 2 840 4 566 -38 6 287 
 
YHTEENSÄ 42 083 38 574 9 42 059 
 
 
VASTATTAVAA 
 
OMA PÄÄOMA 19 303 19 566 -1 19 324 
Osakepääoma 5 904 5 904 - 5 904 
Ylikurssirahasto 4 224 4 224 - 4 224 
Edellisten tilikausien  
tulos 8 599 8 235 4 8 235 
Tilikauden tulos 576 1 203 -52 961 
VIERAS PÄÄOMA 22 780 19 008 20 22 735 
Laskennallinen verovelka 985 903 9 962 
Muu pitkäaikainen vieras 
pääoma 6 954 7 112 -2 8 188 
Lyhytaikainen vieras pääoma 14 841 10 993 35 13 585 
 
YHTEENSÄ 42 083 38 574 9 42 059 
     
 
Tulos/osake, euroa 0,17 0,34 -53 0,27 
Oma pääoma/osake, euroa 5,50 5,32 3 5,51 
Omavaraisuusaste, % 45,9 48,4 -5 46,0 
Tilauskanta, milj. euroa 33,6 31,9 5 30,4 
Investoinnit, milj. euroa 7,0 2,3 204 7,1 
  % liikevaihdosta 11 5  10 
Henkilöstö keskimäärin 860 672  683 
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KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa   
  
OMASTA VELASTA 
Kiinnitykset 7,8 8,5  7,8 
Vastaava velka 5,8 6,2  5,5 
Pantit - 0,3  0,2 
Vastaava velka - 0,2  0,2 
Muut vastuut 13,8 5,4  8,9 
 
MUIDEN VELASTA 
Pantit - 0,1  0,1 
 
 
Osavuosikatsauksen lisätietoja: 
 
Veroiksi on laskettu 29 prosenttia katsauskauden tuloksesta. Tammi-
kesäkuun 2000 osavuosikatsauksen satunnaiset erät 0,081 miljoonaa 
euroa, jotka olivat vakuutuskorvauksia, on siirretty liiketoiminnan 
muihin tuottoihin aiheutumisperusteensa mukaisesti. 
 
Oulussa, marraskuun 7. päivänä 2000 
 
INCAP OYJ 
Hallitus 
 
 
 
Kari Saarinen  
toimitusjohtaja 
 
Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Kari Saarinen, puhelin 040 830 
5689 ja talousjohtaja Rauni Nokela, puhelin 0400 383 409. 
 
Osavuosikatsaus suomen- ja englanninkielisenä on Incap-konsernin 
kotisivuilla osoitteessa www.incap.fi  
 
JAKELU Helsingin Pörssi 
 Keskeiset  tiedotusvälineet 


