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Incap-konsernin puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2021: 
Vahva liikevaihdon ja kannattavuuden kasvu jatkui 

 

Huhti–kesäkuun 2021 kohokohdat 

● Vuoden 2021 toisen neljänneksen liikevaihto oli 33,6 milj. euroa (4–6/2020: 22,6 milj. euroa). Kasvu 
oli 49 %.  

● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 63 % ja oli 4,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa) eli 13,4 % liikevaihdosta 
(12,2 %). 

● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,7 milj. eu-
roa) ja kertaluonteiset kulut 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  

● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 103 % ja oli 4,3 milj. euroa (2,1 milj. euroa) eli 12,7 % liikevaihdosta (9,3 %). 
● Katsauskauden tulos oli 3,2 milj. euroa (1,2 milj. euroa). 
● Intian tehtaan sulkeminen touko–kesäkuussa 2021 ja muut koronaviruspandemian seuraukset heiken-

sivät liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta. 

 

Tammi–kesäkuun 2021 kohokohdat 

● Liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 71,3 milj. euroa (1–6/2020: 46,9 milj. euroa).  
● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 89 % ja oli 10,2 milj. euroa (5,4 milj. euroa) eli 14,3 % liikevaihdosta 

(11,6 %). 
● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,3 milj. euroa (1,1 milj. eu-

roa) ja kertaluonteiset kulut 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).  
● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 130 % ja oli 9,8 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli 13,7 % liikevaihdosta (9,1 %). 
● Katsauskauden tulos oli 7,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa). 
● Osakekohtainen tulos oli 1,33 euroa (0,62 euroa).  

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tämä puolivuosikatsaus on 
tilintarkastamaton.  
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Avainluvut 

Milj. euroa 4–6/21 4–6/20 Muutos 1–6/21 1–6/20 Muutos 1-12/20 
Liikevaihto 33,6 22,6 49 % 71,3 46,9 52 % 106,5 
Kertaluonteiset erät 0,1 0,0  0,2 0,1 300 % 0,1 
Liikevoitto (EBIT) 4,3 2,1 103 % 9,8 4,3 130 % 12,6 
EBIT, % liikevaihdosta 12,7 % 9,3 %  13,7 % 9,1 %  11,8 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 4,5 2,8 63 % 10,2 5,4 89 % 14,6 
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 13,4 % 12,2 %  14,3 % 11,6 %  13,7 % 
Katsauskauden tulos 3,2 1,2 175 % 7,8 2,7 186 % 9,2 

*Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankinta-
menojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, 
josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot. 

Vuoden 2021 näkymät 

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto 
(EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 
ovat selvästi suurempia kuin vuonna 2020.  

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronavirus-
pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai 

komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittä-
viä muutoksia, ja ne pohjautuvat sekä Incapin asi-
akkaiden ennusteisiin että yhtiön omaan arvioon 
liiketoiminnan kehityksestä.  
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Toimitusjohtajan katsaus 

Tuloksemme pandemiasta huolimatta on osoitus 
henkilöstömme hyvästä suorituksesta ja todistaa 
jälleen kerran vahvan liiketoimintamallimme, yrit-
täjähenkisen kulttuurimme ja tiimihenkemme voi-
man – lämpimät kiitokseni koko Incapin tiimille! 

Liikevaihdon vahva kasvu johtuu elektroniikan käy-
tön kasvusta, jota tukevat digitalisaation ja IoT:n 
kaltaiset megatrendit. Lisäksi kiinnostus tuotan-
toon Euroopassa on kasvanut.  

Touko–kesäkuussa jouduimme Intian koronatilan-
teen vuoksi ensin lyhyeksi aikaa sulkemaan teh-
taamme siellä. Myöhemmin meille annettiin lupa 
osittaiseen toimintaan kriittisten elektronisten lait-
teiden valmistamiseksi esimerkiksi terveydenhuol-
lon sovellusten tarpeisiin. Yleisiä vientiteollisuuden 
rajoituksia lievennettiin myöhemmin. 

Kannattavuutemme jatkoi kasvuaan. Syynä on toi-
mintamallimme, joka perustuu kustannustietoisuu-
teen ja vahvaan yrityskulttuuriimme. 

Huhtikuussa tarkistimme vuoden 2021 liikevaihto- 
ja liikevoittoarviotamme. Vaikka Intian tehtaamme 
olivat vain osittaisessa toiminnassa touko–kesä-
kuussa, arvioimme että vuoden 2021 liikevaih-
tomme, liikevoittomme (EBIT) ja oikaistu liikevoit-
tomme (EBIT) ovat selvästi suurempia kuin vuonna 
2020. 

Komponenttien globaalissa saatavuudessa on edel-
leen haasteita kasvavan kysynnän vuoksi, vaikka 
Incap on elektroniikan sopimusvalmistajana vä-
hemmän riippuvainen yksittäisistä komponentti-
tyypeistä. Vuoden loppua ja ensi vuoden alkua lä-
hestyttäessä on kuitenkin jo nähtävissä merkkejä 
komponenttien saatavuuden paranemisesta. 

Toukokuussa päätimme investoida kolmanteen 
tehtaaseen Tumkurissa, Intian Karnatakan osavalti-
ossa. Rakennustöiden on määrä alkaa vuoden kol-
mannella neljänneksellä, ja uusi tehdas on 

tarkoitus avata vuoden 2022 toisen neljänneksen 
aikana. Lisäkapasiteetti auttaa meitä vastaamaan 
kasvavaan kysyntään ja palvelemaan asiakkai-
tamme yhä paremmin. 

Kevään aikana jatkoimme vahvaa sitoutumis-
tamme vastuullisuuteen osallistumalla YK:n Global 
Compact -aloitteeseen, ja olen erittäin ylpeä tii-
mistä, joka sai tämän aikaan. Vastuullisesti ja luo-
tettavasti toimiminen on olennainen osa missio-
tamme, strategiaamme ja toimintaamme. 

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina on 
vahva huolimatta koronaviruspandemian aiheutta-
mista lyhyen aikavälin haasteista, ja uskomme vah-
van trendin jatkuvan. Kysynnän kasvua edistävät 
vihreän energian ja lääketieteellisten laitteiden 
kasvava tarve, syntymässä olevat 5G ja IoT-ekosys-
teemi sekä sähköajoneuvojen yleistyminen. 

Elektroniikan sopimusvalmistuksen markkina jat-
kaa konsolidoitumista. Viime syksynä toteutta-
mamme merkintäetuoikeusannin jälkeen taloudel-
linen tilanteemme on vakaa, ja olemme valmiina 
yritysostoihin, jos sopiva tilaisuus tarjoutuu. Ar-
vioimme jatkuvasti potentiaalisia ostokohteita, 
jotka sopivat yrityskulttuuriimme ja joiden avulla 
voimme laajentaa maantieteellistä kattavuut-
tamme. 

Vuoden loppua kohti on näkyvissä positiivista kehi-
tystä useiden nykyisten ja potentiaalisten asiak-
kaidemme liiketoiminnan kasvaessa sektoreilla, joi-
den kasvua megatrendit tukevat. Incapilla on tär-
keä tehtävä auttaa asiakkaitamme saavuttamaan 
tavoitteensa. Olemme tyytyväisiä siihen, että Inca-
pilla on vahva markkina-asema ja markkinaosuus ja 
että pystymme tukemaan asiakkaidemme kasva-
vaa liiketoimintaa. 

Otto Pukk, Incap-konsernin toimitusjohtaja 
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Toimintaympäristö  

Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä ja 
markkinoiden aktiivisuus ovat pysyneet hyvinä 
huolimatta koronaviruspandemiasta ja sen kieltei-
sistä vaikutuksista tiettyihin aloihin ja asiakasseg-
mentteihin. Pandemia ja sen hillitsemiseksi toteu-
tetut toimenpiteet ovat aiheuttaneet joitakin toi-
mintaympäristöön liittyviä haasteita. Liikkumisra-
joitukset johtivat ensin Intian tehtaidemme sulke-
miseen kokonaan ja myöhemmin niiden osittai-
seen toimintaan touko–kesäkuussa.  

Globaaleissa toimitusketjuissa on edelleen haas-
teita. Komponenttien ja materiaalien saatavuuden 
haasteet johtuvat pääasiassa elektroniikan suu-
resta kysynnästä. Näitä haasteita keventävät Inca-
pin monipuolinen asiakasportfolio ja tuotemix, joi-
den vuoksi Incap on vähemmän haavoittuva kuin 
yhtiö, joka valmistaa vain yhtä tuotetta tai muuta-
mia tuotteita. 

Elektroniikan sopimusvalmistuksen asiakkaat ovat 
edelleen erittäin hintatietoisia ja odottavat valmis-
tuskumppaneiltaan jatkuvaa tehostamista ja kilpai-
lukyvyn ylläpitoa. Incap uskoo, että kyky sopeutua 

muutoksiin nopeasti on keskeisin tekijä elektroniik-
kateollisuudessa menestymisessä nyt ja tulevai-
suudessa. Sopeutumiskykyä tarvitaan niin uusien 
tuotteiden ja tuotantomenetelmien kuin uusien 
ideoidenkin kehittämiseen ja käyttöönottoon. Yh-
tiö uskoo markkinoiden kehittyvän pitkällä ai-
kavälillä myönteisesti, sillä elektroniikkaa 
käytetään yhä enemmän uudenlaisissa käyttökoh-
teissa kuten kevyen liikenteen kulkuvälineissä ja 
muissa arkipäivän laitteissa.  

Pitkällä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistuk-
sen kasvu perustuu megatrendien kuten digitali-
saation aiheuttamaan elektroniikan käytön 
lisääntymiseen. Siirtymä Teollisuus 4.0- ja 5G-tek-
nologioihin sekä ympäristöteknologiasektorin 
kasvu luovat uusia mahdollisuuksia elektroniikan 
sopimusvalmistuksen alalla. Myös väestön kasvu ja 
ikääntyminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia esi-
merkiksi terveydenhuoltoteknologian alueella. 
Elektroniikan sopimusvalmistus on erittäin frag-
mentoitunut teollisuuden ala, jolla on konsolidoin-
tipotentiaalia. 

Taloudellinen tulos  

Huhti–kesäkuu 2021 

Huhti–kesäkuussa 2021 liikevaihto kasvoi vertailu-
kaudesta 49 prosenttia ja oli 33,6 milj. euroa (22,6 
milj. euroa). Liikevaihdon vahvan kasvun taustalla 
oli pääasiassa Intian tehtaiden liiketoiminnan posi-
tiivinen kehitys. 

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) kasvoi 
103 % vertailukaudesta ja oli 4,3 milj. euroa (2,1 

milj. euroa). Huhti–kesäkuun oikaistu liikevoitto 
(EBIT) oli 4,5 milj. euroa (2,8 milj. euroa).  Kasvua 
edellisvuodesta oli 63 %. Oikaistu liikevoittomargi-
naali oli 13,4 % (12,2 %). Kauden tulos lähes kol-
minkertaistui vertailukaudesta ja oli 3,2 milj. euroa 
(1,2 milj. euroa). 
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Tammi–kesäkuu 2021 

Tammi–kesäkuussa 2021 liikevaihto kasvoi vertai-
lukaudesta 52 prosenttia ja oli 71,3 milj. euroa 
(46,9 milj. euroa). Liikevaihdon vahvan kasvun 
taustalla oli pääasiassa Intian tehtaiden liiketoi-
minnan positiivinen kehitys. 

Tammi–kesäkuun liikevoitto (EBIT) kasvoi 130 % 
vertailukaudesta ja oli 9,8 milj. euroa (4,3 milj. eu-
roa). Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 10,2 milj. euroa 

(5,4 milj. euroa).  Kasvua edellisvuodesta oli 89 %. 
Oikaistu liikevoittomarginaali oli 14,3 % (11,6 %).  

Henkilöstökulut olivat 8,2 milj. euroa (6,7 milj. eu-
roa), liiketoiminnan muut kulut 2,9 milj. euroa (2,3 
milj. euroa) ja poistot 1,6 milj. euroa (1,6 milj. eu-
roa). 

Kauden tulos lähes kolminkertaistui vertailukau-
desta ja oli 7,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa).  

Tase, rahoitus ja rahavirta 

Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 86,9 
milj. euroa (68,7 milj. euroa). Konsernin oma 
pääoma oli katsauskauden päättyessä 47,8 milj. 
euroa (22,8 milj. euroa).  

Vieras pääoma pieneni vertailukaudesta 39,1 milj. 
euroon (45,8 milj. euroa), josta 9,7 milj. euroa 
(22,5 milj. euroa) oli korollista vierasta pääomaa. 
Vieraan pääoman pieneneminen edellisvuodesta 
johtui pääasiassa emoyhtiön lainan 10 miljoonan 
euron takaisinmaksusta joulukuussa 2020. Korolli-
nen nettovelka oli 5,7 miljoonaa euroa (14,0 milj. 
euroa).  

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 5,7 
milj. euroa (15,1 milj. euroa) ja pitkäaikaiset korot-
tomat velat 1,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa). Lyhyt-
aikaiset korolliset velat olivat 4,0 milj. euroa (7,4 
milj. euroa). Korollisista veloista 2,2 milj. euroa 
(1,0 milj. euroa) kohdistuu Intian tytäryhtiöön. 
Muut korolliset velat 2,7 milj. euroa (13,0 milj. eu-
roa) ovat suomalaisen pankin myöntämiä pankki-
lainoja ja limiittejä.  

Konsernin lainojen keskeisiä kovenantteja ovat 
omavaraisuusaste sekä konsernin korollinen velka 
suhteessa EBITDAhan, ja niiden toteutumista seu-
rataan puolivuosittain. Kovenanttien tarkastelu-
hetkellä 30.6.2021 korollisten velkojen ja EBITDAn 
suhteen tavoitetaso oli alle 3,0 ja omavaraisuusas-
teen yli 30 %. Yhtiö täytti nämä kovenanttiehdot, 
sillä tarkasteluhetkellä yhtiön toteutunut tunnus-
luku korolliset velat/EBITDA oli 0,4 ja omavarai-
suusaste 55 %.  

Intialaisen pankin myöntämien lainojen osalta yh-
tiö on sitoutunut noudattamaan tavanomaisia ko-
venanttiehtoja ja pankin yleisiä lainaehtoja.  

Kesäkuun 2021 lopussa yhtiön taloudellinen ti-
lanne oli hyvä. Omavaraisuusaste nousi 55,0 %:iin 
(33,2 %).  Kasvu johtui pääasiassa hyvästä kannat-
tavuudesta. Nettovelkaantumisaste oli 12,0 % 
(61,2 %). 

Laskennallisiin verosaamisiin on kirjattu 0,3 milj. 
euron (0,0 milj. euroa) suuruinen erä, joka liittyy 
emoyhtiön historiallisiin vahvistettuihin tappioihin, 
sekä 0,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa), joka liittyy 
merkintäetuoikeusannin transaktiokuluihin. 

Konsernin kassatilanne tilikaudella oli hyvä. 
30.6.2021 konsernin rahavarat olivat 3,9 milj. eu-
roa (8,5 milj. euroa), minkä lisäksi konsernilla oli 
nostamaton pankkilaina ja luottolimiitti arvoltaan 
6,0 milj. euroa.  

Konsernin maksuvalmiutta kuvaava quick ratio oli 
0,9 (1,0), ja current ratio oli 2,0 (1,6).  

Varaston arvo kauden lopussa oli 32,8 milj. euroa 
(17,5 milj. euroa). 

Liiketoiminnan rahavirta oli 3,7 milj. euroa (4,2 
milj. euroa). Rahavirtaan vaikutti negatiivisesti 
käyttöpääoman muutos -5,5 miljoonaa euroa. 
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Investoinnit 

Tammi–kesäkuussa 2021 konsernin tehdasinves-
toinnit olivat yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (0,9 
milj. euroa) ja käsittivät Intian tehtaan meneillään 
olevan laajennuksen, Slovakian laiteinvestoinnit 
sekä investoinnit Viron kokoonpanolinjoihin.  

Incap ilmoitti toukokuussa päättäneensä inves-
toida kolmanteen tehtaaseen Tumkurissa, Intian 

Karnatakan osavaltiossa. Rakentamisen on tarkoi-
tus alkaa vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä, 
ja uusi tehdas on määrä avata vuoden 2022 toisen 
neljänneksen aikana. 

 

 

Tutkimus ja kehitys

Yhtiö kehittää tuotteita ja palveluita osana nor-
maalia liiketoimintaa, ja tuotekehityksen kulut si-
sältyvät liiketoimintakuluihin. 

Henkilöstö 

Kesäkuun 2021 lopussa Incap-konsernin henkilös-
tömäärä oli 2 029 (1 297). Henkilöstöstä 73,0 % 
(58,1 %) työskenteli Intiassa, 4,8 % (7,0 %) Virossa, 
9,8 % (16,4 %) Isossa-Britanniassa, 12,3 % (18,5 %) 
Slovakiassa ja 0,1 % (0,1 %) Suomessa.  

Kesäkuun lopussa Incapin henkilöstöstä oli naisia 
489 (381) ja miehiä 1 540 (916). Keskimääräinen 
henkilöstömäärä tammi–kesäkuussa oli 1 905 (1 
293).  

Johto ja organisaatio  

Kesäkuun 2021 lopussa Incapin johtoryhmän jäse-
net olivat toimitusjohtaja Otto Pukk; Intian toimin-
tojen ja APAC-alueen myynnin johtaja Murthy Mu-
nipalli; CFO Antti Pynnönen; Viron toimintojen joh-
taja Greg Grace; ja Jamie Maughan, Ison-Britan-
nian ja Slovakian toimintojen johtaja. 

Konsernilla on tuotantolaitokset Virossa, Intiassa, 
Slovakiassa ja Isossa-Britanniassa sekä ostotoimin-
toja Hong Kongissa. Taloushallinto, hankinta, 
myynti, IT ja viestintä koordinoidaan keskitetysti 
yhtiön pääkonttorissa Suomessa.  
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Varsinainen yhtiökokous 2021 

Incap Oyj:n 27.4.2021 pidetty varsinainen yhtiöko-
kous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päätty-
neeltä tilikaudelta ja myönsi vastuuvapauden halli-
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous 
päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 
osinkoa ei jaeta vuoden 2020 tuloksesta ja että tili-
kauden tulos jätetään yhtiön omaan pääomaan. 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päät-
tämään uusien osakkeiden ja muiden erityisten uu-
siin yhtiön osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien an-
tamisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuu-
tus koskee enintään 584 932 uutta osaketta ja se 
on voimassa yhden vuoden varsinaisesta yhtiöko-
kouksesta lukien. 

Uudet osakkeet voidaan antaa yhtiön osakkeen-
omistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omis-
tavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etu-
oikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla suun-
natulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy, kuten yhtiön 

pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen 
tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen 
liittyvien järjestelyiden toteuttaminen, investoin-
tien ja liiketoiminnan rahoittaminen taikka osak-
keiden käyttäminen osana yhtiön kannustusjärjes-
telmien toteuttamista hallituksen päättämällä ta-
valla ja sen päättämässä laajuudessa.  

Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa 
antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saa-
maan joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön uu-
sia osakkeita. Uusien osakkeiden merkintähinta 
voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepää-
omaan siten kuin hallitus päättää. Hallitus päättää 
myös muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien 
antamiseen liittyvistä ehdoista. 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ovat koko-
naisuudessaan saatavilla yhtiön internet-sivuilla 
osoitteessa https://incapcorp.com/yhtiokokous.  

 

Hallitus ja tilintarkastaja 

27.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti 
hallituksen jäsenmääräksi neljä (4). Yhtiökokous 
päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan nykyiset 
jäsenet Carl-Gustaf von Troil, Päivi Jokinen, Ville 
Vuori ja Kaisa Kokkonen. Varsinaisen yhtiökokouk-
sen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouk-
sessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ville Vuo-
ren. 

Tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy valittiin edel-
leen yhtiön tilintarkastajaksi ja KHT Bengt Nyholm 
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. 
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Osake ja osakkeenomistajat 

Incap Oyj:llä on yksi osakelaji, ja osakkeiden lu-
kumäärä 30.6.2021 oli 5 849 327 (31.12.2020:  
5 820 224). 

Tammi–kesäkuussa 2021 osakkeen kurssi vaihteli 
17,20 ja 43,00 euron välillä (9,94 ja 21,20). Päätös-
kurssi 30.6.2021 oli 36,35 euroa (31.12.2020: 
18,45). Yhtiön markkina-arvo 30.6.20201 oli 212,6 

miljoonaa euroa (67,0). Kesäkuun lopussa yhtiössä 
oli 4 227 osakasta (3 917). Osakkeista 12,4 % (7,5  
%) oli hallintarekisteröityjä ja 2,9 % (0,6 %) ulko-
maisessa omistuksessa. Yhtiöllä ei ole hallussaan 
omia osakkeita. 

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2021 

  Osakkeita kpl Omistusosuus, % 

Oy Etra Invest Ab 1 137 333 19,44 % 

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 566 810 9,69 % 

Joensuun Kauppa ja Kone Oy 539 603 9,23 % 

Laakkonen Mikko  291 009 4,98 % 

Danske Bank A/S Helsinki branch 285 890 4,89 % 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 261 308 4,47 % 

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 200 411 3,43 % 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 169 633 2,90 % 

Kakkonen Kari 133 333 2,28 % 

K22 Finance Oy 132 312 2,26 % 

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 3 717 642 63,57 % 
 

Liputusilmoitukset 

Tammi–kesäkuun 2021 aikana yhtiö ei ole vastaan-
ottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. 

pykälän 10 mukaisia ilmoituksia omistusosuuden 
muutoksesta.   
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Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä yleisiä 
riskejä ovat asiakaskysynnän kehitys, sopimusval-
mistuksen hintakilpailu, asiakashankinnan 

onnistuminen, raaka-aineiden ja komponenttien 
saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen riittävyys ja 
maksuvalmius sekä valuuttojen arvon vaihtelu.

COVID-19:n aiheuttamat riskit 

COVID-19-pandemian kehityksellä ja sen hillitse-
miseksi toteutetuilla toimenpiteillä voi olla kieltei-
nen vaikutus Incapin lyhyen aikavälin tulokseen. 
Liikkumisrajoitukset on poistettu Incapin toiminta-
maissa, ja Incapin tehtaat toimivat täydellä kapasi-
teetilla. Henkilöstön terveydestä ja turvallisuu-
desta huolehditaan tiukoilla turvatoimenpiteillä.  

Koska pandemiatilanne voi kuitenkin muuttua no-
peasti, se voi vielä aiheuttaa Incapin toiminnalle ly-
hyen aikavälin riskejä, jotka liittyvät laajempaan ta-
louskehitykseen ja yhtiön asiakkaiden toimialojen 
kehitykseen, toimitusketjuihin ja logistiikkaan sekä 
henkilöstön terveyteen ja saatavuuteen.  

 

Asiakasriskit 

Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialo-
jen suhdannevaihtelut vaikuttavat Incapin palvelui-
den kysyntään ja taloudelliseen asemaan. Asiakkai-
den kysyntään ja maksukykyyn liittyviä riskejä seu-
rataan ja arvioidaan asiakaskohtaisesti. Yhtiön 
johto pitää asiakkuuksien hallintaa huomattavan 
tärkeänä ja kiinnittää siihen erityistä huomiota. 

Yhtiön liikevaihto jakautuu usealle eri asiakasseg-
mentille, mikä tasapainottaa eri toimialojen suh-
danteiden vaihtelujen vaikutuksia. Vuoden 2021 
ensimmäisellä puoliskolla neljä suurinta asiakasta 

tuotti 62,6 % (50,8 %) yhtiön liikevaihdosta. Yhtiön 
asiakkaista 10 (11) tuotti vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla yli miljoonan euron liikevaihdon.  

Elektroniikan sopimusvalmistus on äärimmäisen 
kilpailtu toimiala, jossa on jatkuva paine kustan-
nustason hallintaan. Incap on onnistunut tehosta-
maan toimintaansa ja vähentämään kustannuksi-
aan.  

 

 

Taloudelliset riskit 

Yhtiön rahoitustilanne on tällä hetkellä hyvä, eikä 
rahoituksen tai käyttöpääoman riittävyys muo-
dosta merkittävää riskiä. Yhtiö ei kirjannut luotto-
tappioita vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. 

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvolla on merkittävä 
vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä 
kautta muun muassa omavaraisuusasteeseen. Ti-
linpäätöksessä 2020 tehtyjen arvostuslaskelmien 

perusteella tytäryhtiöiden osakkeiden arvonlasku-
kirjaukseen ei ole tarvetta. 

Incapin toiminnassa käytetyt tärkeimmät valuutat 
ovat euro, Intian rupia, Ison-Britannian punta ja 
Yhdysvaltain dollari. Näiden valuuttojen ja euron 
välisten valuuttakurssien muutoksilla voi olla nega-
tiivinen vaikutus Incapin liikevaihtoon, tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. 
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Intian veroviranomaisen vuonna 2018 tekemässä 
verotarkastuksessa tilikausien 2015–2016 ajalta 
tutkitaan konsernin sisäisten erien vähennyskel-
poisuutta. Yhtiö on kirjannut tästä tilikaudella 2018 
tuloslaskelmaan veroina ja korkokuluina yhteensä 
0,5 miljoonan euron varauksen. Yhtiön IFRIC 
23:een (epävarmat veropositiot) perustuvan ar-
vion perusteella on kirjattu lisäksi 1,2 miljoonan 

euron varaus vuonna 2019 ja siten kokonaisva-
rauksen määrä kesäkuun 2021 lopussa oli noin 1,6 
miljoonaa euroa. Tapaus on edelleen esitutkin-
nassa, ja mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärryk-
seen paikallisen veroviranomaisen kanssa, yhtiö 
tulee viemään asian seuraavan tason viranomai-
selle. Yhtiö arvioi, että tehdyt varaukset kattavat 
mahdollisen veroriskin. 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia. 

Strategia ja tavoitteet 

Incapin kasvustrategia perustuu sen yrittäjähenki-
seen ja asiakaslähtöiseen kulttuuriin, joustavaan 
toimintamalliin ja kustannusten hallintaan yhtiön 
toimintaan syvälle juurtuneena ajattelutapana. Yh-
tiö haluaa vauhdittaa toimialansa konsolidaatiota 
ja siten hyödyntää alan kasvupotentiaalia 

kustannustehokkuutensa ja pitkän aikavälin kan-
nattavuutensa säilyttäen. Jatkaakseen vahvaa kehi-
tystään yhtiö keskittyy kolmeen strategiseen teki-
jään: kasvuun, kannattavuuteen ja toiminnan ke-
hittämiseen.  

Taloudellinen raportointi vuonna 2021 

Vuonna 2021 Incap julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta 27.10.2021.  

 

Helsingissä 28.7.2021 

INCAP OYJ 
Hallitus 

 

Lisätietoja: 
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.incapcorp.com   
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Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikat-
saukset -standardin mukaisesti. Tiedotteen laatimi-
sessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita 
kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Tiedotteen 

vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaa-
vaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Tämän 
puolivuosikatsauksen puolivuosittaiset luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

(1 000 euroa) 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
LIIKEVAIHTO 71 306 46 858 106 494 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 2 979 -31 723 
Liiketoiminnan muut tuotot 148 168 1 062 
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -52 021 -32 116 -73 617 
Henkilöstökulut -8 185 -6 706 -14 315 
Poistot ja arvonalentumiset -1 566 -1 576 -3 347 
Liiketoiminnan muut kulut -2 893 -2 344 -4 406 
LIIKEVOITTO/-TAPPIO 9 768 4 253 12 594 
Rahoitustuotot ja -kulut -98 -604 -1 086 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 9 670 3 649 11 508 
Tuloverot -1 915 -935 -2 290 
KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 7 756 2 714 9 218  

   
Osakekohtainen tulos, euroa  1,33 0,62 2,02 
 

 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan (työsuhde-etuuksien  
uudelleenarvostus) 22 -40 -14 
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:     
    Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 663 -1 801 -2 965 
    Muut laajan tuloksen erät netto 685 -1 840 -2 980 
KOKONAISTULOS 8 440 874 6 239 
Kokonaistuloksen jakautuminen:    
    Emoyhtiön osakkeenomistajille 8 440 874 6 239 
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Konsernitase 

(1 000 euroa) 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 
VARAT 

   

PITKÄAIKAISET VARAT 
   

Pitkäaikaiset käyttöomaisuushyödykkeet 8 947 5 992 6 825 
Käyttöoikeusomaisuus 4 171 4 603 4 584 
Liikearvo 7 390 6 993 7 086 
Muut aineettomat hyödykkeet 4 620 5 039 4 640 
Muut rahoitusvarat 4 4 4 
Laskennalliset verosaamiset 752  744 
Muut saamiset 231 332 205 
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 26 115 22 963 24 087  

   
LYHYTAIKAISET VARAT    
Vaihto-omaisuus 32 755 17 490 24 176 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 088 19 678 24 202 
Rahavarat 3 911 8 530 3 899 
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 60 754 45 698 52 278  

   
VARAT YHTEENSÄ 86 869 68 661 76 365  

   
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 1 000 1 000 1 000 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 751 11 028 21 491 
Muuntoero -3 966 -3 464 -4 629 
Kertyneet voittovarat 27 023 14 258 20 719 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 47 807 22 822 38 580  

   
PITKÄAIKAISET VELAT    
Korottomat velat 1 619 1 619 1 619 
Korolliset velat 5 686 15 096 6 103 
Laskennalliset verovelat 865 868 881 
PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 8 171 17 583 8 604  

   
LYHYTAIKAISET VELAT    
Ostovelat ja muut velat 26 925 20 852 25 494 
Korolliset velat 3 966 7 405 3 687 
LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ 30 891 28 257 29 181 
VELAT YHTEENSÄ 39 061 45 840 37 785 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 86 869 68 661 76 365 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

(1 000 euroa) 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 9 768 4 253 12 594 
Oikaisut liikevoittoon 1 693 1 780 3 667 
Käyttöpääoman muutos -5 493 -332 -7,850 
Maksetut korot ja maksut  -322 -481 -954 
Saadut korot 0 2 5 
Maksetut verot ja veronpalautukset -1 962 -1 019 -2 752 
Liiketoiminnan rahavirta 3 685 4 204 4 709  

   
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 638 -871 -2 793 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla -650 -6 679 -6 679 
Investointien rahavirta -3 288 -7 550 -9 471  

   
Rahoituksen rahavirta    
Osakeanti   10 913 
Osakeanteihin liittyvät transaktiomenot   -563 
Lainojen nostot 2 102 13 961 14 456 
Lainojen takaisinmaksut -1 954 -7 681 -20 693 
Vuokrasopimusvelkojen maksut -671 -557 -1,188 
Rahoituksen rahavirta -523 5 723 2 926  

   
Rahavarojen muutos -126 2 378 -1 836 
Rahavarat tilikauden alussa 3 899 6 163 6 163 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 138 -11 -428  

   
Rahavarat tilikauden lopussa 3 911 8 530 3 899 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

(1 000 euroa) 

Osake- 
pääoma  

Sijoitetun vapaan 
oman pääoman 

rahasto 

Muunto- 
erot 

Kertyneet 
voittovarat  

Oma  
pääoma 

yhteensä 
Oma pääoma 1.1.2021 1 000 21 491 -4 629 20 719 38 580 
Tilikauden tulos    7 756 7 756 
Muuntoerot   663  663 
Liiketoimet omistajien kanssa1)   694  26 721 
Muut muutokset2)  1 566  -1 478 88 
Oma pääoma 30.6.2021 1 000 23 751 -3 966 27 023 47 807  

     
Oma pääoma 1.1.2020 1 000 11 028 -1 664 11 519 21 883 
Tilikauden tulos    2 714 2 714 
Muuntoerot   -1 801  -1 801 
Muut muutokset2)    24 24 
Oma pääoma 30.6.2020 1 000 11 028 -3 464 14 258 22 822 
 
1) Suunnattu osakeanti AWS Electronicsin entisille omistajille osana kauppahintaa ja henkilöstön osakeomistus-
ohjelmatyösuorituksen arvo. 
2) Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus, UK:n ja Slovakian yksiköihin liittynyt voittovarojen siirto taseen erien 
välillä ja tytäryhtiön hankintamenon oikaisu. 
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Konsernin tunnusluvut ja vastuusitoumukset 
 

1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Liikevaihto, milj. euroa 71,3 46,9 106,5 
Liikevoitto/-tappio, milj. euroa 9,8 4,3 12,6 
    % liikevaihdosta 13,7 9,1 11,8 
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 9,7 3,6 11,5 
    % liikevaihdosta 13,6 7,8 10,8 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   39,0 26,1 34,8 
Oman pääoman tuotto (ROE), %           35,9 24,3 30,5 
Omavaraisuusaste, % 55,0 33,2 50,5 
Nettovelkaantumisaste, % 12,0 61,2 15,3 
Korollinen nettovelka, milj. euroa 5,7 14,0 5,9 
Quick ratio 0,9 1,0 1,0 
Current ratio 2,0 1,6 1,8 
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana* 5 852 292 4 403 172 4 565 015 
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 1,33 0,62 2,02 
Oma pääoma/osake, euroa 8,17 5,18 6,59 
Osakekohtainen osinko, euroa 0 0 0 
    Osinko tuloksesta, % 0 0 0 
Hinta-/voittosuhde (P/E-luku)  27,4 24,9 9,1 
Osakkeen kurssikehitys     
    Katsauskauden alin kurssi, euroa 17,20 9,94 8,51 
    Katsauskauden ylin kurssi, euroa 43,00 21,20 19,20 
    Katsauskauden keskikurssi, euroa 30,00 15,04 13,92 
    Katsauskauden päätöskurssi, euroa 36,35 15,35 18,45 
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 212,6 67,0 107,4 
Osakkeiden vaihto, kpl 1 574 237 1 280 184 1 911 231 
Osakkeiden vaihto, % 26,9 29,3 32,8 
Investoinnit, milj. euroa 3,3 7,5 9,5 
    % liikevaihdosta 4,6 16,1 8,9 
Henkilöstö keskimäärin 1,905 1 293 1 424 
Henkilöstö kauden lopussa 2,029 1 297 1 902 
VASTUUSITOUMUKSET, milj. euroa    
OMASTA VELASTA    
Kiinnitykset 22,4 20,4 21,5 
Rahoitusyhtiölle myytävien laskusaatavien takaisinostovastuu 0,0 3,0 0,2 
Taseen ulkopuoliset vastuut        0,2 0,7 0,6 
Liiketoimet lähipiirin kanssa 

   

Yhtiöllä ei ole liiketoimia lähipiirin kanssa. 
   

 

* Osakkeiden määrän kasvun syy oli AWS Electronics Groupin yritysostoon liittynyt kauppahinnan maksu Incapin osakkeina ja marras-
kuussa 2020 toteutettu merkintäetuoikeusanti. 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Tilikauden tulos 7 756 2 714 9 218 
Vertailukelpoinen tilikauden tulos 15 511 5 429  
Rahoituskulut 654 1 102 1 678 
Vertailukelpoiset rahoituskulut 1 308 2 205  
Tuloverot 1 915 935 2 290 
Vertailukelpoiset tuloverot 3 830 1 869  
Tuotto 20 649 9 503 13 187 
Oma pääoma 47 807 22 822 38 580 
Pitkäaikaiset korolliset velat 5 686 15 096 6 103 
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 966 7 405 3 687 
Sijoitettu pääoma 57 459 45 323 48 371 
Sijoitettu pääoma, raportointikauden ja edellisen tilikauden 
lopun keskiarvo 52 915 36 387 37 911 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  39,0 26,1 34,8 
 

Oman pääoman tuotto, % 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Tilikauden tulos 7 756 2 714 9 218 
Vertailukelpoinen tilikauden tulos 15 511 5 429  
Oma pääoma 47 807 22 822 38 580 
Oma pääoma raportointikauden ja edellisen tilikauden lopun 
keskiarvo 43 194 22 352 30 232 
Oman pääoman tuotto, %  35,9 24,3 30,5 
 

Omavaraisuusaste, % 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Oma pääoma yhteensä 47 807 22 822 38 580 
Taseen loppusumma 86 869 68 661 76 365 
Omavaraisuusaste, % 55,0 33,2 50,5 
 

Nettovelkaantumisaste, % 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Korollinen nettovelka 5 741 13 971 5 891 
Oma pääoma 47 807 22 822 38 580 
Nettovelkaantumisaste, % 12,0 61,2 15,3 
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Korollinen nettovelka 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Pitkäaikaiset korolliset velat 5 686 15 096 6 103 
Lyhytaikaiset korolliset velat 3 966 7 405 3 687 
Korolliset velat 9 652 22 501 9 791 
Rahat ja pankkisaamiset -3 911 -8 530 -3 899 
Korollinen nettovelka 5 741 13 971 5 891 
 

Rahoitusomaisuus 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 088 19 678 24 202 
Rahat ja pankkisaamiset 3 911 8 530 3 899 
Rahoitusomaisuus 27 999 28 208 28 101 
 

Quick ratio 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Rahoitusomaisuus 27 999 28 208 28 101 
Lyhytaikaiset velat 30 891 28 257 29 181 
Lyhytaikainen vieras pääoma 30 891 28 257 29 181 
Quick ratio 0,9 1,0 1,0 
 

Current ratio 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Rahoitusomaisuus 27 999 28 208 28 101 
Vaihto-omaisuus 32 755 17 490 24 176 
Lyhytaikaiset velat 30 891 28 257 29 181 
Lyhytaikainen vieras pääoma 30 891 28 257 29 181 
Current ratio 2,0 1,6 1,8 
 

Investoinnit 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Käyttöomaisuuden lisäykset 3 288 7 550 9 471 
Investoinnit 3 288 7 550 9 471 
 

Oikaistu liikevoitto 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 
Liikevoitto 9 768 4 253 12 594 
Kertaluonteiset kulut 204 51 74 
Hankintamenon allokointien poistot 258 1 100 1 906 
Oikaistu liikevoitto 10 231 5 404 14 573 
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Tunnuslukujen laskentasäännöt 

 

Vaihtoehtoinen tunnusluku Laskentasääntö Käyttötarkoitus 
Vertailukelpoinen tilikauden 
tulos 

Puolivuosikauden tulos x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoi-
suutta koko vuoden lukuun nähden. 

Vertailukelpoiset rahoitus-
kulut 

Puolivuosikauden rahoituskulut x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoi-
suutta koko vuoden lukuun nähden. 

Vertailukelpoiset tuloverot Puolivuosikauden tuloverot x 2 Tunnusluku parantaa vertailukelpoi-
suutta koko vuoden lukuun nähden. 

Sijoitetun pääoman tuotto-
% 

100 x (Tilikauden tulos + rahoituskulut 
+ verot) / (Oma pääoma + korolliset ra-
hoitusvelat (raportointikauden ja edel-
lisen tilikauden lopun keskiarvo)) 

Tunnusluku antaa tietoa sijoitetun 
pääoman tuoton seuraamiseen. 

Oman pääoman tuotto-% 100 x Tilikauden tulos / Oma pääoma 
(raportointikauden ja edellisen tilikau-
den lopun keskiarvo) 

Tunnusluku antaa tietoa oman pää-
oman tuoton seuraamiseen. 

Omavaraisuusaste, % 100 x Oma pääoma / (Taseen loppu-
summa - saadut ennakot) 

Tunnusluku antaa tietoa konsernin 
käyttämästä velkarahoituksesta omai-
suutensa rahoittamiseksi. 

Nettovelkaantumisaste, % 100 x Nettovelka / Oma pääoma Tunnusluku antaa kuvan konsernin vel-
kaantuneisuudesta. 

Korollinen nettovelka Korolliset velat - kassavarat Tunnusluku antaa kuvan konsernin ul-
koisen velkarahoituksen kokonaismää-
rästä. 

Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset + 
kassavarat 

Osatekijää käytetään Quick ration las-
kemisessa, ja se kertoo konsernin juok-
sevien menojen kattamiseen tarvitta-
van omaisuuden. 

Quick ratio Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikainen vie-
ras pääoma - lyhytaikaiset saadut en-
nakot) 

Tunnusluku antaa tietoa yrityksen 
maksuvalmiudesta. 

Current ratio Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus / 
Lyhytaikainen vieras pääoma 

Tunnusluku antaa tietoa yrityksen 
maksuvalmiudesta. 

Investoinnit Käyttöomaisuuden arvonlisäverotto-
mat hankinnat, joista ei ole vähennetty 
investointitukia 

Tunnusluku antaa tietoa konsernin ta-
seeseen kirjatuista investoinneista. 

Oikaistu liikevoitto Liikevoitto ilman kertaluonteisia kuluja 
ja hankintamenojen allokointeihin liit-
tyviä poistoja 

Tunnusluku antaa tiedon liikevoitosta, 
josta on oikaistu yritysostoon liittyvät 
menot. 
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Muut tunnusluvut Laskentasääntö  

Osakekohtainen tulos Tilikauden tulos / Tilikauden keskimää-
räinen osakkeiden osakeantioikaistu 
lukumäärä 

 

Oma pääoma/osake Oma pääoma / Osakkeiden osakeanti-
oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 

 

Osakekohtainen osinko Tilikaudelta jaettu osinko / Osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä tilinpää-
töspäivänä 

 

Osinko tuloksesta 100 x osakekohtainen osinko / Osake-
kohtainen tulos 

 

Osakekannan markkina-arvo Katsauskauden päätöspäivän viimei-
nen kaupantekokurssi x ulkona olevien 
osakkeiden lukumäärä 

 

Henkilöstö keskimäärin Keskiarvo kuukausien lopussa laske-
tuista henkilökunnan lukumääristä 
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