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INCAP LYHYESTI
Olemme globaali elektroniikan
sopimusvalmistaja, joka tarjoaa
valmistuspalveluita keskitetys .
Luote una kumppanina olemme
asiakkaidemme tukena koko
valmistusarvoketjun läpi – oli kyse
si en suurista monikansallisista
yh öistä, keskisuurista yrityksistä tai
pienistä startupeista.
Tarjoamme uusinta teknologiaa
vahvan yri äjähenkisen ilmapiirin ja
eri äin osaavan henkilöstömme
voimin. Palveluihimme kuuluvat
materiaalihankinta, prototyyppien
valmistus, tuotannon ylösajo, sarjavalmistus, loppukokoonpano, testaus
ja logis ikka.
Toimimme Suomessa, Virossa,
In assa, Isossa-Britanniassa,
Slovakiassa ja Hongkongissa ja työllistämme noin 1 900 työntekijää.
Incapin osake on ollut lista una
Helsingin Pörssissä vuodesta 1997.
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2020
SUURTEN TAPAHTUMIEN VUOSI

AWS Electronics Groupin yritysosto ja onnistunut integraa o oli
vuoden 2020 merki ävin tapahtuma.

tehtaan posi ivisesta kehityksestä ja osaltaan myös AWS:n
onnistuneen integraa on tuomista synergiavaikutuksista.

Incap-konsernin liikevaihto oli 106,5 milj. euroa; kasvu
edellisvuodesta oli 50 % (2019: 71,0 milj. euroa). Liikevaihdon
kasvu johtui suurelta osin AWS Electronics Groupin yritysostosta,
mu a toisella vuosipuoliskolla oli myös vahvaa orgaanista kasvua.

Vuonna 2020 Incap investoi In an tehtaansa lisälaajennukseen.
Muita investointeja olivat Slovakian laiteinvestoinnit sekä
investoinnit Viron uusiin kokoonpanolinjoihin.

Kanna avuus pysyi vahvana. Oikaistu liikevoi o (EBIT) oli 14,6
milj. euroa (10.8 milj. euroa) eli 13,7 % liikevaihdosta (15,2 %).
Kanna avuuden parantuminen johtui ennen kaikkea In an

Marraskuussa 2020 Incap toteu menestyksekkääs
merkintäetuoikeusannin, jonka avulla yh ö pystyi vahvistamaan
pääomarakenne aan, tase aan ja rahoitusasemaansa.
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71,0
10,1
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1,1
834
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„

Aloitamme vuoden 2021 vahvan
tilauskannan turvin. Vahva
taloudellinen asemamme valmistaa
meitä kasvustrategiamme
toteuttamiseen ja investoimiseen
sekä orgaaniseen että
epäorgaaniseen kasvuun.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
MENESTYKSEKÄS VUOSI INCAPILLE
OTTO PUKK
Toimitusjohtaja

Meille kaikille, niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin, 2020 oli
haastava vuosi koronaviruspandemian puhkeamisen takia.
Incapille toimintaympäristö aiheu jonkin aikaa merki ävää
epävarmuu a. Vuoden aikana toimintamme keski yi
henkilöstömme turvallisuuden ja asiakastoimitusten
varmistamiseen. Pandemiasta johtuva liikkumiskielto ja siitä
seuranneet tehtaiden sulkemiset olivat haaste, joka olisi saa anut
hidastaa suunnitelmiemme toteutumista, mu a yleises voin
tyytyväisenä todeta, e ä onnistuimme löytämään ratkaisut
haasteisiin ja pysymään kasvustrategiamme mukaisella polulla.
Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi 50 prosen a
edellisvuodesta, ja oikaistu liikevoi omme kasvoi 35 prosen a.
Tämä johtui etupäässä AWS Electronics Groupin ostosta, mu a
toisella vuosipuoliskolla kasvoimme myös vahvas orgaanises .
Kanna avuuden parantuminen johtui ennen kaikkea In an
tehtaan posi ivisesta kehityksestä ja osaltaan myös AWS:n
onnistuneen integraa on tuomista synergiavaikutuksista. In an
tehtaan pandemiasta johtuneen sulkemisen jälkeen saimme
lausruuhkan nopeas pure ua, ja toiminta kasvoi aiemmin
arvioitua voimakkaammin nykyisten asiakkaiden kysynnän kasvun
ansiosta.

2021, jolloin kokonaispinta-ala kasvaa 16 000 neliömetriin.
Vuoden 2020 aikana investoimme myös Slovakiassa uusiin
lai eistoihin ja Virossa uusiin kokoonpanolinjoihin.
Koska olemme globaalis toimiva elektroniikan sopimusvalmistaja
ja kasvava organisaa o, toimintamme on oltava kestävää, jo a
saavutamme tavoi eemme. Siksi aloi mme vuonna 2020
yritysvastuuohjelman. Haluamme o aa sidosryhmiemme tarpeet
ja odotukset en stäkin paremmin huomioon, ja tavoi eenamme
on maksimoida toimintamme posi iviset vaikutukset sekä
minimoida nega iviset taloudelliset, sosiaaliset ja
ympäristövaikutukset. Ohjelman tuloksena o mme käy öön
myös päivitetyn ee sen ohjeistuksen, ja aiomme vuoden 2021
aikana tarjota siihen lii yvää koulutusta kaikille Incapin
työntekijöille. Yritysvastuuohjelma toimi myös oste ujen
tehtaiden integraa on apuna ja pohjana yhteisten prosessien
luomiselle. Olen varma, e ä ohjelmasta on apua meille myös
tulevaisuudessa edistäessämme ainutlaatuista
yrityskul uuriamme. Vastuunkanto on olennainen osa
yri äjähenkistä kul uuriamme ja päivi äisen toimintamme
perusta.

Tammikuussa Isosta-Britanniasta ostamamme AWS Electronics
Groupin integroin toteute in suunnitelmien mukaises .

AWS Electronics Groupin oston ja In an sekä Viron rekrytoin en
ansiosta Incapin henkilöstön määrä on kasvanut 834:sta
1 902:een. On hienoa nähdä, kuinka Incap-perhe kasvaa, ja
toivotan kaikki tervetulleiksi mukaan. Haluan myös kii ää kaikkia
työntekijöitämme heidän suurenmoisesta sitkeydestään ja
joustavuudestaan tämän vaikean vuoden aikana sekä
asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme heidän Incapia kohtaan
osoi amastaan luo amuksesta.

Marraskuussa toteu mme onnistunees 10,9 miljoonan euron
suuruisen merkintäetuoikeusan mme. Annin avulla pystyimme
vahvistamaan pääomarakenne amme, tase amme ja
rahoitusasemaamme ja näin luomaan edellytykset
kasvustrategiamme toteu amiselle. Ylimerki y an kertoo
vahvasta luo amuksesta kasvustrategiaamme. Elektroniikan
sopimusvalmistus on edelleen eri äin fragmentoitunut ala, jolla
haluamme olla ak ivinen toimija.

Aloitamme vuoden 2021 vahvan lauskannan turvin, mikä tukee
kasvutavoi eitamme. Kartoitamme edelleen mahdollisuuksia
ostaa yrityksiä, joiden yrityskul uuri sopisi omaamme, ja jotka
tarjoaisivat mahdollisuuden maan eteelliselle laajentumiselle.
Merkintäetuoikeusan mme ja sitä seuranneen lainojen
takaisinmaksun jälkeen taloudellinen asemamme on vahva, mikä
valmistaa meitä kasvustrategiamme toteu amiseen ja
investoimiseen sekä orgaaniseen e ä epäorgaaniseen kasvuun.

Vuonna 2020 kasvustrategiamme pääetapit olivat AWS Electronics
Groupin osto ja menestyksekäs integroin , ylimerki y osakean
ja vahva orgaaninen kasvu sekä ilmoituksemme
kapasitee lisäyksistä tehtaillamme, ennen kaikkea In assa.

Yritysostojen avulla tapahtuvan kasvun mahdollisuuksien lisäksi
olemassa olevien ja uusien asiakkaidemme kysyntä jatkuu
erityises In assa hyvänä. Elokuussa ilmoi mme In an
tehtaamme lisälaajennuksesta. Laajennus etenee hyvin.
Arvioimme alkuperäisen laajennuksen valmistuvan alkuvuodesta
2021. Lisälaajennuksen arvioimme valmistuvan loppuvuodesta
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Markkinoiden ak ivisuus pysyi vuonna 2020 korkealla tasolla
pandemiasta huolima a. Pitkällä aikavälillä elektroniikan
sopimusvalmistuksen kasvua edistää elektroniikan käytön
kasvu, jota tukevat digitalisaa on kaltaiset megatrendit.
Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä ja markkinoiden
ak ivisuus ovat pysyneet hyvinä huolima a
koronaviruspandemiasta ja sen kielteisistä vaikutuksista e yihin
aloihin, kuten autoteollisuuteen. Pandemia ja sen hillitsemiseksi
toteutetut toimenpiteet ovat aiheu aneet joitakin
toimintaympäristöön lii yviä haasteita. Liikkumisrajoitukset
sulkivat In an tehtaamme kokonaan ja Isossa-Britanniassa
sijaitsevan tehtaamme osi ain. Liikkumis- ja matkustusrajoitukset ovat myös aiheu aneet haasteita globaaleissa
toimitusketjuissa. Incap ei ole kuitenkaan kärsinyt merki ävistä
häiriöistä komponen en saatavuudessa tai logis ikassa.
Pandemian vaikutus Incapin toimintaympäristöön alkoi hiipua
vuoden ensimmäisen puoliskon loppupuolella, kun
liikkumisrajoitukset poiste in ja matkustusrajoituksia
höllenne in.
Elektroniikan sopimusvalmistuksen asiakkaat ovat edelleen
eri äin hinta etoisia ja odo avat valmistuskumppaneiltaan
jatkuvaa tehostamista sekä kilpailukyvyn ylläpitoa. Vuoden 2020
loppupuolella globaali kysynnän kasvu alkoi jonkin verran
vaikeu aa elektroniikkakomponen en ja -materiaalien
saatavuu a. Yh ö uskoo, e ä kyky sopeutua muutoksiin nopeas
on keskeisin tekijä elektroniikkateollisuudessa menestymisessä
nyt ja tulevaisuudessa. Sopeutumiskykyä tarvitaan niin uusien
tuo eiden ja tuotantomenetelmien kuin uusien ideoidenkin
kehi ämiseen ja käy ööno oon. Yh ö näkee markkinoiden
kehi yvän pitkällä aikavälillä myönteises , sillä elektroniikkaa
käytetään yhä enemmän uudenlaisissa käy ökohteissa kuten
kevyen liikenteen kulkuvälineissä ja muissa arkipäivän lai eissa.
Pitkällä aikavälillä elektroniikan sopimusvalmistuksen kasvu
perustuu megatrendien kuten digitalisaa on aiheu amaan
elektroniikan käytön lisääntymiseen. Siirtymä Teollisuus 4.0- ja
5G-teknologioihin sekä ympäristöteknologiasektorin kasvu luovat
uusia mahdollisuuksia elektroniikan sopimusvalmistuksen alalla.
Myös väestön kasvu ja ikääntyminen tarjoavat uusia
mahdollisuuksia esimerkiksi terveydenhuoltoteknologian alueella.
Elektroniikan sopimusvalmistus on eri äin fragmentoitunut
teollisuuden ala, jolla on konsolidoin poten aalia.
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LIIKETOIMINTAKATSAUS
Kasvun vuosi

2020 oli Incapille merki ävien saavutusten vuosi, johon kuului
AWS Electronics Groupin osto, ylimerki y osakean ja uusia
investointeja yh ön tehtaisiin.

liikevaihdosta (15,2 %). Vahva kanna avuus johtui ennen kaikkea
In an tehtaan posi ivisesta kehityksestä ja osaltaan myös AWS:n
onnistuneen integraa on tuomista synergiavaikutuksista.

Liikevaihto kasvoi 50 % edellisvuodesta ja oli 106,5 milj. euroa
(2019: 71,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui suurelta osin
AWS Electronics Groupin yritysostosta, mu a toisella
vuosipuoliskolla oli myös vahvaa orgaanista kasvua. Oikaistu
liikevoi o (EBIT) oli 14,6 milj. euroa (10.8 milj. euroa) eli 13,7 %

Vuoden 2020 lopussa Incap-konsernin henkilöstömäärä oli 1 902
(834). Henkilöstöstä 71,2 % (88,6 %) työskenteli In assa, 5,1 %
(11,3 %) Virossa, 10,8 % (0 %) Isossa-Britanniassa, 12,8 % (0 %)
Slovakiassa ja 0,1 % (0,1 %) Suomessa.

VIRON TEHDAS
Incapin Viron Kuressaaressa sijaitsevan tehtaan tuotanto on
monipuolista, teknises edistyny ä ja kustannustehokasta.
Tehdas sijaitsee lähellä Euroopan markkinoita ja palvelee yh ön
globaalia asiakaskuntaa. Sen sijain mahdollistaa nopeat
toimitukset Skandinavian ja Keski-Euroopan markkinoille.
Viron tehdas on erikoistunut prototyyppien ja esisarjojen
valmistukseen, piirilevykokoonpanoon, volyymituotantoon,

tuo eiden loppukokoonpanoon, testaukseen ja logis ikkaan sekä
myynnin jälkeisiin palveluihin. Tehtaan palveluihin kuuluvat myös
yh ön asiakkaiden tuotannon halli u ylösajo sekä hankinta- ja
ostotoiminta.
Incapin Viron tehdas on toiminut vuodesta 2000, ja sen pinta-ala
on 7 300 neliömetriä. 31.12.2020 Viron tehtaassa työskenteli 97
henkilöä.

INTIAN TEHDAS
Incapin Tumkurin tehdas In assa on erikoistunut elektroniikan ja
valmiiden lopputuo eiden valmistukseen erityises automaa on,
sähköntuotannon ja etoliikenteen alalla toimiville
teollisuusasiakkaille. Asiakkaina on paljon maailmanlaajuises
toimivia elektroniikkalai eiden valmistajia, joiden pääpaikka on
Euroopassa, mu a joilla on tuotantoa Aasiassa. Kansainvälisten
asiakkaiden lisäksi Tumkurin tehdas palvelee myös In an
markkinoita.
Tumkurin tehdas valmistaa muun muassa vaihtosuuntaajia, UPSlai eita ja piirilevyjä pol oaine- ja käteisautomaa eihin, ja sen

palveluihin kuuluu piirilevyjen ladonta ja sarjatuotanto,
lopputuo eiden kokoonpano, prototyyppien suunni elu ja
valmistus, testaus ja magnee ladonta.
Yh ön elektroniikan sopimusvalmistustoiminta In assa alkoi
vuonna 2007. 31.12.2020 Incapin In an tehtaassa työskenteli
1 355 henkilöä. Incap on edo anut kasva avansa Tumkurin
tehtaan tuotantokapasitee a. Tehtaan laajennustöiden myötä
kokonaispinta-ala kasvaa lähes 16 000 neliömetriin arviolta
vuoden 2021 loppuun mennessä.

ISON-BRITANNIAN TEHDAS
Incapin Ison-Britannian Newcastle-under-Lymessä sijaitseva
tehdas on palvellut puolustus-, turvallisuus- ja avaruusteollisuu a
yli 20 vuo a. Tehtaan asiakkaisiin kuuluu globaaleja yrityksiä,
jotka toimivat Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois- Amerikassa.
Tehtaan palveluihin kuuluu piirilevykokoonpano,
sähkömekaaninen kokoonpano sekä kaapeli- ja
johtosarjakokoonpano. Tarjoomaan kuuluvat myös ylläpito-,

korjaus- ja kunnostuspalvelut. Lisäksi tehtaassa on erillinen,
nopeas valmiste aviin prototyyppeihin ja esisarjoihin
keski ynyt yksikkö.
Ison-Britannian tehdas on toiminut vuodesta 1974, ja tehtaan
pinta-ala on 4 400 neliömetriä. 31.12.2020 tehtaassa työskenteli
205 henkilöä.

SLOVAKIAN TEHDAS
Incapin Slovakian Námestovossa sijaitsevan tehtaan asiakaskunta
koostuu globaaleista yrityksistä, jotka toimivat Euroopassa.
Tehtaan palveluihin kuuluvat muun muassa erikoistuneet
piirilevykokoonpanot, volyymituotanto ja sähkömekaaninen
kokoonpano. Lisäksi tehtaassa on autoteollisuuden tarpeisiin
keski ynyt halli.

Slovakian tehtaalla on kokemusta elektroniikan valmistuksesta
vuodesta 2008. Tehtaan pinta-ala on 5 200 neliömetriä, ja
31.12.2020 tehtaassa työskenteli 244 henkilöä.
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Vuonna 2020 tehdasinvestoinnit olivat
yhteensä 2,8 miljoonaa euroa (1,1 milj.
euroa) ja käsittivät Intian tehtaan
meneillään olevan laajennuksen, Slovakian
laiteinvestoinnit sekä investoinnit Viron
kokoonpanolinjoihin.

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
VUODESTA 2020
Incap Oyj on globaali elektroniikan sopimusvalmistaja, joka tarjoaa
valmistuspalveluita keskitetys . Luote una kumppanina Incap on
asiakkaidensa tukena koko valmistusarvoketjun läpi – oli kyse si en
suurista monikansallisista yh öistä, keskisuurista yrityksistä tai
pienistä startupeista. Incap tarjoaa uusinta teknologiaa vahvan

yri äjähenkisen ilmapiirin ja eri äin osaavan henkilöstönsä
voimin. Incapilla oli vuoden 2020 lopussa toimintaa Suomessa,
Virossa, In assa, Isossa-Britanniassa, Slovakiassa ja Hong Kongissa.
Yh ön liikevaihto vuonna 2020 oli 106,5 miljoonaa euroa, ja
henkilöstön määrä vuoden 2020 lopussa oli 1 902.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä ja markkinoiden
ak ivisuus pysyivät vuonna 2020 hyvinä huolima a
koronaviruspandemiasta. Asiakkaat ovat edelleen eri äin
hinta etoisia ja odo avat valmistuskumppaneiltaan jatkuvaa
tehostamista sekä kilpailukyvyn yllap
̈ itoa. Komponen en
hintatasossa ei tapahtunut vuonna 2020 merki äviä muutoksia,
eikä alalla esiintynyt erityistä hintapaine a. Pitkällä aikavälillä
elektroniikan sopimusvalmistuksen kasvu perustuu megatrendien

kuten digitalisaa on aiheu amaan elektroniikan käytön
lisääntymiseen. Siirtymä Teollisuus 4.0- ja 5G-teknologioihin sekä
ympäristöteknologiasektorin kasvu luovat uusia mahdollisuuksia
elektroniikan sopimusvalmistuksen alalla. Myös väestön kasvu ja
ikääntyminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi
terveydenhuoltoteknologian alueella. Elektroniikan
sopimusvalmistus on eri äin fragmentoitunut teollisuuden ala,
jolla on konsolidoin poten aalia.

LIIKEVAIHTO JA TULOS
Incapin taloudellinen tulos kehi yi vuonna 2020 suotuisas
ensisijaises In an tehtaan korkean ak ivisuuden ansiosta.
Liikevaihto kasvoi pääasiassa tammikuussa 2020 toteutuneen AWS
Electronicsin yritysoston ansiosta. Orgaanises liikevaihto pysyi
edellisvuoden tasolla.
Vuonna 2020 liikevaihto kasvoi 50 % vuodesta 2019 ja oli 106,5
milj. euroa (71,0 milj. euroa). Vertailukelpoisin valuu akurssein
liikevaihto kasvoi 55 %.
Vuoden 2020 liikevoi o (EBIT) oli 12,6 milj. euroa (10,1 milj.
euroa). Kertaluonteiset kulut sekä AWS:n yritysoston
hankintamenon kohdistamiseen (PPA) lii yvät poistot olivat 2,0
milj. euroa (0,7 milj. euroa).
Oikaistu liikevoi o (EBIT) oli 14,6 milj. euroa (10.8 milj. euroa) eli
13,7 % liikevaihdosta (15,2 %).

Henkilöstökulut kasvoivat 176 % edellisvuodesta AWS:n
yritysoston vuoksi ja olivat 14,3 milj. euroa eli 13,4 % liikevaihdosta
(5,2 milj. euroa, 7,3 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan muut kulut
olivat 4,4 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Materiaalikulut kasvoivat
etupäässä AWS:n yritysostosta johtuneen toiminnan laajentumisen
vuoksi ja olivat 73,6 milj. euroa eli 69,1 % liikevaihdosta (51,0 milj.
euroa, 71,8 % liikevaihdosta).
Vuoden 2020 lopussa varastojen arvo oli 24,2 miljoonaa euroa
(2019 lopussa 10,8 milj. euroa).
Ne orahoituskulut olivat 1,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Poistot
olivat 3,3 milj. euroa (1,4 milj. euroa). Kasvuun vaiku vat AWS
Electronics Groupin yritysoston hankintamenoon kohdistuneet
poistot.
Kauden tulos oli 9,2 milj. euroa (6,3 milj. euroa). Osakekohtainen
tulos oli 2,02 euroa (1,44 euroa).

AWS ELECTRONICS GROUPIN YRITYSOSTO
Incap ilmoi 23.1.2020 allekirjoi aneensa sopimuksen AWS
Electronics Groupin koko osakekannan hankinnasta. AWS
Electronics Group on elektroniikan sopimusvalmistaja, jolla on
tuotantolaitokset Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa. Yh ön luvut
sisältyvät Incap-konsernin raportoin in 23.1.2020 alkaen.

Velaton ostohinta oli 15,9 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta oli 0,6
miljoonaa euroa. Yrityskauppa rahoite in 13 miljoonan euron
vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja makse in käteisellä lukuun
o ama a 0,7 miljoonan euron osuu a, joka makse in Incapin
osakkeina.

INVESTOINNIT
Vuonna 2020 tehdasinvestoinnit olivat yhteensä 2,8 miljoonaa
euroa (1,1 milj. euroa) ja käsi vät In an tehtaan meneillään
olevan laajennuksen, Slovakian laiteinvestoinnit sekä investoinnit
Viron kokoonpanolinjoihin.

AWS Electronics Groupin yritysostosta makse in 6,7 miljoonaa
euroa (0,0 milj. euroa).
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TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS
Yh ö kehi ää tuo eita ja palveluita osana normaalia liiketoimintaa,
ja tuotekehityksen kulut sisältyvät liiketoimintakuluihin.

TASE, RAHOITUS JA RAHAVIRTA
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2020 oli 76,4 milj. euroa
(36,5 milj. euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden
pää yessä 38,6 milj. euroa (21,9 milj. euroa). Emoyh ön oma
pääoma oli 28,1 milj. euroa (14,7 milj. euroa).

suhteen tavoitetaso oli alle 3.0 ja omavaraisuusasteen yli 30 %.
Yh ö täy nämä kovenan ehdot, sillä tarkasteluhetkellä yh ön
toteutunut tunnusluku korolliset velat/EBITDA oli 0,6 ja
omavaraisuusaste 50,5 %.

Vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 37,8 milj. euroon (14,6 milj.
euroa), josta 9,8 milj. euroa (5,6 milj. euroa) oli korollista vierasta
pääomaa. Vieraan pääoman kasvu edellisvuodesta johtui pääosin
AWS Electronicsin yritysostosta. Korollinen ne ovelka oli 5,9
miljoonaa euroa (-0.6 milj. euroa).

In alaisen pankin myöntämien lainojen osalta yh ö on sitoutunut
nouda amaan tavanomaisia kovenan ehtoja ja pankin yleisiä
lainaehtoja.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 6,1 milj. euroa (2,3
milj. euroa) ja koro omat velat 1,6 milj. euroa (1,6 milj. euroa).
Lyhytaikaiset korolliset velat olivat 3,7 milj. euroa (3,2 milj. euroa).
Korollisista veloista 1,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa) kohdistuu In an
tytäryh öön sekä 0,2 milj. euron laskuluo o Ison-Britannian ja
Slovakian tytäryh öihin. Muita velkoja ovat 3,0 milj. euroa (0 milj.
euroa) suomalaisen pankin myöntämiä pankkilainoja ja limii ejä
sekä 0,0 milj. euroa (1,2 milj. euroa) Virossa käyte yä
factoringrahoitusta.
Konsernin lainojen keskeisiä kovenan eja ovat omavaraisuusaste
sekä konsernin korollinen velka suhteessa EBITDAhan, ja niiden
toteutumista seurataan puolivuosi ain. Kovenan en
tarkasteluhetkellä 31.12.2020 korollisten velkojen ja EBITDAn

Vuoden 2020 lopussa yh ön taloudellinen lanne pysyi hyvänä.
Omavaraisuusaste laski 50,5 %:iin (60,0 %). Ne ovelkaantumisaste
oli 15,3 % (-2,7 %). Lasku johtui pääasiassa AWS:n yritysostoon
lii yvästä velkaantuneisuuden kasvusta.
Konsernin kassa lanne likaudella oli hyvä. 31.12.2020 konsernin
rahavarat olivat 3,9 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Konsernin
maksuvalmiu a kuvaava quick ra o oli 1,0 (1,6), ja current ra o oli
1,8 (2,6).
Laskennallisiin verosaamisiin on kirja u 0,3 milj. euron (0 milj.
euroa) suuruinen erä, joka lii yy emoyh ön historiallisiin
vahviste uihin tappioihin sekä 0,1 milj. euroa (0 milj. euroa) lii yen
merkintäetuoikeusannin transak okuluihin.
Liiketoiminnan rahavirta oli 4,7 milj. euroa (7,3 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ
Vuoden 2020 lopussa Incap-konsernin henkilöstömäärä oli 1 902
(834). Henkilöstöstä 71,2 % (88,6 %) työskenteli In assa, 5,1 %
(11,3 %) Virossa, 10,8 % (0 %) Isossa-Britanniassa, 12,8 % (0 %)
Slovakiassa ja 0,1 % (0,1 %) Suomessa. Vuoden lopussa 444 Incapin
henkilöstöstä oli naisia (141) ja 1 458 miehiä (693). Henkilöstön

keski-ikä oli 32 vuo a (29). Keskimääräinen henkilöstömäärä
vuoden aikana oli 1 424 (830).
Vakinaisessa työsuhteessa oli 667 (238) ja määräaikaisessa 1 235
(596) henkilöä.

YHTIÖN JOHTO JA ORGANISAATIO
AWS Electronics Groupin yritysoston ja integroinnin jälkeen Incapkonsernin johtoryhmän jäseneksi nimite in 22.12.2020 Jamie
Maughan. Vuoden 2020 lopussa Incapin johtoryhmän jäsenet
olivat toimitusjohtaja O o Pukk; In an toimintojen ja APAC-alueen
myynnin johtaja Murthy Munipalli; CFO An Pynnönen; Viron
toimintojen johtaja Greg Grace; ja Jamie Maughan, Ison-Britannian
ja Slovakian toimintojen johtaja.

Konsernilla on tuotantolaitokset Virossa, In assa, Slovakiassa ja
Isossa-Britanniassa sekä ostotoimintoja Hong Kongissa. Konsernin
tehtaat Virossa, In assa, Slovakiassa ja Isossa-Britanniassa toimivat
tulosyksikköinä, jotka vastaavat varsinaisen laus-toimitusprosessin
lisäksi myös tarjoustoiminnasta ja hinnoi elusta konsernin
ohjeistuksen mukaises . Taloushallinto, hankinta, myyn , IT ja
vies ntä hoidetaan keskitetys yh ön pääkon orissa Suomessa.

LAADUNVARMISTUS JA YMPÄRISTÖASIAT
Incap-konsernin kaikissa liiketoimintayksiköissä on käytössä
ympäristö- ja laatujärjestelmä. Kaikkien liiketoimintayksiköiden
ympäristöjärjestelmät vastaavat ISO 14001:2015 -standardia, ja
laatujärjestelmät ovat ISO 9001:2015 -standardin mukaisia. Lisäksi
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kaikilla tehtailla on lääke eteellisten lai eiden valmistukseen
tarvi ava ISO 13485/2016 -ser ﬁkaa . Viron ja Slovakian tehtailla
on ISO 45001:2018 -standardin mukainen työterveys- ja
työturvallisuusjärjestelmä.
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VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020
Incap Oyj:n 20.4.2020 pide y varsinainen yh ökokous vahvis
linpäätöksen 31.12.2019 pää yneeltä likaudelta ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yh ökokous pää hallituksen ehdotuksen mukaises , e ä hallitus
valtuutetaan pää ämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta
yhdessä tai useammassa erässä voi ovaroista likaudelta
1.1.2019–31.12.2019 vahvistetun yh ön linpäätöksen perusteella
siten, e ä tämän valtuutuksen perusteella jae avan osingon
kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,35 euroa osakkeelta.
Valtuutus on voimassa yh ön seuraavan varsinaisen
yh ökokouksen alkuun as . Mikäli hallitus pää ää käy ää
valtuutusta, yh ö julkistaa erillisen päätöksen jae avan osingon
määrästä sekä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivästä.
Varsinainen yh ökokous valtuu hallituksen pää ämään uusien
osakkeiden ja muiden erityisten uusiin yh ön osakkeisiin
oikeu avien oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen

mukaises . Valtuutus koski enintään 436 516 uu a osake a ja oli
voimassa yhden vuoden varsinaisesta yh ökokouksesta lukien.
Uudet osakkeet voidaan antaa yh ön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yh ön osakkeita tai
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhdellä tai useammalla
suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yh ön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yh ön pääomarakenteen kehi äminen,
yrityskauppojen tai muiden yh ön liiketoiminnan kehi ämiseen
lii yvien järjestelyiden toteu aminen, investoin en ja
liiketoiminnan rahoi aminen taikka osakkeiden käy äminen osana
yh ön kannustusjärjestelmien toteu amista hallituksen
pää ämällä tavalla ja sen pää ämässä laajuudessa.
Varsinaisen yh ökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan
saatavilla yh ön internet-sivuilla osoi eessa
h ps://incapcorp.com/yh okokous.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2020
Incap Oyj:n 23.10.2020 pide y ylimääräinen yh ökokous valtuu
yh ön hallituksen pää ämään osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista hallituksen
ehdotuksen mukaises . Valtuutuksen nojalla voi in antaa enintään
1 455 056 uu a osake a. Osakkeet tarjo in yh ön
osakkeenomistajille merki äviksi siinä suhteessa kuin he
osakeannin täsmäytyspäivänä omis vat yh ön osakkeita. Yh ön
hallituksella oli oikeus pää ää osakkeenomistajien ensisijaisen
merkintäoikeuden nojalla mahdollises merkitsemä ä jääneiden
osakkeiden tarjoamisesta osakkeenomistajille tai muille tahoille.

Hallitus valtuute in pää ämään kaikista muista osakeannin
ehdoista.
Valtuutus ei kumonnut aikaisempia hallitukselle anne uja
valtuutuksia pää ää osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeu avien
erityisten oikeuksien antamisesta.
Ylimääräisen yh ökokouksen päätökset ovat kokonaisuudessaan
lue avissa yh ön internet-sivuilla osoi eessa
h ps://incapcorp.com/yh okokous/

MERKINTÄETUOIKEUSANTI 2020
Incap Oyj:n 23.10.2020 pide y ylimääräinen yh ökokous valtuu
yh ön hallituksen pää ämään osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisesta osakeannista hallituksen
ehdotuksen mukaises . Edellä mainitun valtuutuksen nojalla yh ön
hallitus pää 26.10.2020 laskea liikkeeseen enintään 1 455 056
yh ön uu a osake a osakkeenomistajien merkintäetuoikeu a
nouda aen.
Incap ilmoi osakeannin lopullisen tuloksen 19.11.2020.
Osakeannissa merki in yhteensä 2 487 694 uu a osake a, joka
vastaa noin 171 prosen a tarjotuista 1 455 056 osakkeesta. Annin
tuloksena yh ön osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 4 365 168
osakkeesta 5 820 224 osakkeeseen. Merkintähinta oli 7,50 euroa
tarjotulta osakkeelta, ja yh ö sai osakeannista noin 10,9 miljoonan
euron bru otuotot.

Osakeannin tarkoituksena oli luoda edellytykset yh ön strategian
mukaiselle kasvulle sekä liiketoiminnan kehi ämiselle. Tavoi eena
oli vahvistaa yh ön pääomarakenne a, tase a ja rahoitusasemaa.
Osakeannilla kerä ävät varat oli tarkoitus käy ää yh ön lainojen
takaisinmaksuun, mahdollisiin tuleviin yritysostoihin ja yleisiin
yh öoikeudellisiin tarkoituksiin. Varoja oli tarkoitus käy ää
ensisijaises yh ön 13 miljoonan euron lainan lyhentämiseen
yh ön hallituksen myöhemmin pää ämä määrä ja tämän jälkeen
mahdollisiin tuleviin yritysostoihin ja yleisiin yh öoikeudellisiin
tarkoituksiin.
Hallitus pää
eurolla.

joulukuussa 2020 lyhentää lainaa 10,0 miljoonalla

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
20.4.2020 pide y varsinainen yh ökokous pää hallituksen
jäsenmääräksi neljä (4). Yh ökokous pää , e ä hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Ville Vuori, Carl-Gustaf von Troil ja Päivi
Jokinen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Kaisa Kokkonen.
Varsinaisen yh ökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa hallituksen jäsenet valitsivat hallituksen
puheenjohtajaksi Ville Vuoren.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 23 kertaa, ja kaikki hallituksen
jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin.
Tilintarkastusyh ö Ernst & Young Oy vali in edelleen yh ön
lintarkastajaksi ja KHT Bengt Nyholm päävastuulliseksi
lintarkastajaksi.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
Incap Oyj nouda aa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n
hallinnoin koodia. Yh ö on julkaissut erillisen
arvopaperimarkkinalain mukaisen selvityksen hallinto- ja
ohjausjärjestelmästään hallituksen toimintakertomuksen ja
vuosikertomuksen julkaisemisen yhteydessä. Rapor on saatavilla

myös yh ön internet-sivulla.
Listayh öiden hallinnoin koodi on saatavilla
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla osoi eessa
www.cgﬁnland.ﬁ.
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OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji, ja osakkeiden lukumäärä
katsauskauden pää yessä oli 5 820 224 (31.12.2019: 4 365 168).

9,0 % (5,1 %) oli hallintarekisteröityjä ja 0,7 % (0,4 %) ulkomaisessa
omistuksessa. Yh öllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Vuonna 2020 osakkeen kurssi vaihteli 8,51 ja 19,20 euron välillä
(7,18 ja 23,00). Päätöskurssi 30.12.2020 oli 18,45 euroa (16,90).
Yh ön markkina-arvo 30.12.2020 oli 107,4 miljoonaa euroa (73,8).
Vuoden lopussa yh össä oli 3 931 osakasta (3 671). Osakkeista

Vuoden 2020 lopussa Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omis vat yhteensä 55 638
osake a eli 0,96 % osakekannasta (40 604 eli 0,93 %).

LIPUTUSILMOITUKSET
Vuoden 2020 aikana yh ö vastaano seuraavan
Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän 10 mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta:

Incap vastaano 27.1.2020 Arvopaperimarkkinalain mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyh ö
Ilmarisen omistus- ja ääniosuus Incap Oyj:ssä oli ali anut 5
prosen n liputusrajan.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Vuoden 2020 aikana ei ollut olennaisia liiketapahtumia
lähipiirin kanssa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT
Incapin hallitus pää toukokuussa 2020 perustaa osakepohjaisen
pitkän aikavälin kannus njärjestelmän yh ön toimitusjohtaja O o
Pukkille. Kannus njärjestelmän tarkoituksena on tukea Incapin
strategiaa ja kannustaa toimitusjohtajaa yh ön aiemmin kuluvana
vuonna toteu aman AWS Electronics Groupin hankinnan jälkeisen
integraa on tehokkaassa toteu amisessa. Yh öllä ei ole ollut
aikaisemmin osakepohjaista kannus njärjestelmää toimitusjohtaja
O o Pukkille. Kannus njärjestelmän perusteella makse ava
mahdollinen palkkio maksetaan kokonaan Incapin uusina
osakkeina.

Kannus njärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan vuonna
2022 pide ävän yh ön varsinaisen yh ökokouksen hyväksy yä
yh ön linpäätöksen likaudelta 1.1.2021–31.12.2021. Palkkiona
makse uja osakkeita ei saa luovu aa osakkeille asetetun 12
kuukauden luovutusrajoitusjakson aikana palkkion maksamisesta.
Kannus njärjestelmän toteu amiseksi yh ön hallitus pää
suunnatusta maksu omasta osakeannista yh ön toimitusjohtajalle
yh ön varsinaisen yh ökokouksen 20.4.2020 hallitukselle antaman
valtuutuksen nojalla. Osakkeiden antaminen toteutetaan
kannus njärjestelmän ehtojen toteutuessa.

Toimitusjohtajan kannus njärjestelmän ansaintajaksoon sisältyi
tuolloin kuluva ja seuraava yh ön likausi ansaintajakson
pää yessä 31.12.2021. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta
yh ön liikevoiton kehi ymiseen perustuvan suoriteperusteisen
palkkion, joka on suuruudeltaan enintään 5 730 yh ön uu a
osake a edelly äen, e ä toimitusjohtaja on palkkion
maksuhetkellä edelleen toimisuhteessa yh öön.

Jos yh ö pää ää ansaintajakson alkamisen jälkeen ja ennen
palkkion maksamista yh ön osakkeiden tai op o-oikeuksien tai
muiden yh ön osakkeisiin oikeu avien erityisten oikeuksien
maksamisesta siten, e ä osakkeenomistajilla on
merkintäetuoikeus, palkkio korotetaan kertomalla ansai ujen
osakkeiden lukumäärä osakeannin kertoimella tai muulla
hallituksen pää ämällä tavalla.

EI-TALOUDELLISET TIEDOT
Tämä hallituksen toimintakertomuksen ei-taloudelliset edot osio pohjautuu Incapin yritysvastuuohjelmaan, joka on kuva u
tarkemmin Incapin yritysvastuurapor ssa vuoden 2020
vuosikertomuksen yhteydessä.
Incapin yritysvastuu koskee vastuuta sen taloudellisista,
sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Incapille yritysvastuu
tarkoi aa, e ä yritys yli ää lakisääteiset vaa mukset ja o aa
huomioon sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset.
Yritysvastuuohjelman perustaksi yh ö on määritellyt ee sen
ohjeistuksen (Code of Conduct), joka koskee kaikkia sen
työntekijöitä ja toimi ajia. Yritysvastuutoimien toteu amista
tukevat yh ön laadunvarmistus- ja ympäristöjärjestelmät.
Liiketoiminnan kuvaus
Incap tarjoaa tehtaidensa ja organisaa onsa avulla elektroniikan
sopimusvalmistuspalveluita. Incapin palveluihin kuuluvat
materiaalihankinta, prototyyppien valmistus, tuotannon ylösajo,
sarjavalmistus, loppukokoonpano, testaus ja logis ikka. Yh ön
valmistusosaaminen ka aa elektroniikan lisäksi
loppukokoonpanon täysin valmiiksi tuo eeksi.
Incapin liiketoiminta ka aa Euroopan, Pohjois-Amerikan sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueen markkinat. Yh öllä on tehtaat
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Virossa, In assa, Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa sekä
hankintatoimintoja Hongkongissa. Incapin tehtaat vastaavat
varsinaisen laustoimitusprosessin lisäksi myös
tarjoustoiminnasta ja hinnoi elusta konsernin ohjeiden mukaan.
Konsernijohto koordinoi myös myyn ä ja hankintaa. Incapin
tehokas toimintamalli perustuu hajaute uun organisaa oon,
jossa valmistusyksiköt toimivat itsenäises ja yri äjähenkises .
Toimintamalli mahdollistaa nopeamman päätöksenteon,
vastuunkannon sekä ke erän reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin ja
lyhyemmän läpimenoajan asiakkaiden tuo eille.

Ihmisoikeuksien kunnioi aminen ja korrup on
vastaiset toimet
Incap nouda aa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallista
julistusta, YK:n globaalia sopimusta, Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) julistusta työelämän perusperiaa eista ja -oikeuksista sekä
OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille.
Incap ei käytä pakkotyö- tai lapsityövoimaa, ja yh ön periaa eena
on edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja monimuotoisuu a. Incap
kunnioi aa sitoutumisvapau a, eikä yritys siedä minkäänlaista
häirintää tai kiusaamista. Incapin liiketoimintae ikka keski yy
reiluun kilpailuun, nollatoleranssiin korrup on ja lahjonnan osalta
sekä rahanpesun estämiseen.
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Osana ihmisoikeuksien kunnioi amista Incap nouda aa
toiminnassaan myös poli ikkaa, joka koskee konﬂik alueiden
mineraaleja. Incap on sitoutunut varmistamaan, e ä sen tuo eet ja
prosessit eivät sisällä konﬂik mineraaleja, sellaisina kuin ne on
määritelty EU:n konﬂik mineraaliasetuksessa ja Yhdysvaltain
konﬂik mineraaleja koskevassa Dodd-Frank-lain pykälässä 1502.
Vuonna 2020 ei raportoitu yhtään edellä maini ujen lakien,
säädösten tai periaa eiden rikkomusta.
Ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien kunnioi aminen sekä
korrup on vastainen periaate sisältyvät Incapin ee seen
ohjeistukseen. Tavoi eena on, e ä kaikki Incapin työntekijät saavat
ee seen ohjeistukseen lii yvän koulutuksen vuoden 2021 aikana.
Yh ö vaa i toimi ajiaan nouda amaan toimi ajille suunnatun
ee sen ohjeistuksen mukaisia periaa eita.

Sosiaalinen vastuu
Incapin sosiaalinen vastuu korostaa työntekijöiden hyvinvoin a sekä
oikeudenmukaista ja ee stä käy äytymistä kaikkia sidosryhmiä
kohtaan. Incap tarjoaa työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet ja
laisuuksia kehi yä edelleen. Incap haluaa ak ivises tukea
paikallisten yhteisöjen kestävää kehitystä.
Incapin ee nen ohjeistus määri elee ee set käytännöt,
oikeudenmukaisen kohtelun ja ehtojen perusteet sekä sisäises e ä
ulkopuolia sidosryhmiä kohtaan. Ohjeistuksessa kerrotaan, miten
Incapin työntekijöiden odotetaan käy äytyvän päivi äisessä
työssään, ja esitetään periaa eet, jotka au avat heitä tekemään
ee ses kestäviä päätöksiä.
Incap pyrkii tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työpaikan kaikille
työntekijöille ja toteu amaan rii ävät toimenpiteet
onne omuuksien ja loukkaantumisten estämiseksi. Incap odo aa
kaikkien kunnioi avan ja nouda avan työterveys- ja
työturvallisuuslakia ja -määräyksiä sekä raportoivan kaikista
tapauksista, läheltä pi -tapauksista tai terveys- ja
turvallisuusriskeistä. Tavoi eena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2020
ei raportoitu yhtään työtapaturmaa.
Vuonna 2020 Viron ja Slovakian työntekijöistä 100 % kuului ISO
45001 ja työturvallisuusjärjestelmän piiriin. Yh ön tavoi eena on
ser ﬁoida myös In an ja Iso-Britannian tehtaan toiminnot vuoden
2021 aikana.

Henkilöstön kehi ämisellä, urapolkujen edistämisellä ja
koulutusmahdollisuuksien tarjoamisella on tärkeä rooli Incapin
työntekijöiden mo vaa on ja työhyvinvoinnin varmistamisessa.
Incap järjestää työntekijöilleen laajan valikoiman
koulutusmahdollisuuksia perehdy ämisestä koulutuksesta
prosessien parantamiseen ja johtamiseen lii yvään koulutukseen.
COVID-19-pandemia rajoi mahdollisuuksia järjestää ja osallistua
koulutuksiin ja koulutustunnit työntekijää koh laskivat edelliseen
vuoteen verra una.

Ympäristövastuu
Incap on sitoutunut toimimaan ympäristöystävällises ja
vastuullises . Toiminnassaan Incap keski yy resurssien ja
materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käy öön, joka saavutetaan
parantamalla jatkuvas kierrätysaste a, jätehuoltoa ja
energiaintensitee ä.
Tämän sitoumuksen täy ämiseksi Incap on o anut käy öön ISO
14001 -vaa musten mukaises ser ﬁoidun ympäristöjärjestelmän
(EMS). Incap nouda aa myös kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja
vaa muksia saastumisen ehkäisemiseksi ja luonnonvarojen ja
materiaalien kulutuksen vähentämiseksi. Incapin tavoi eena on
jatkuvas kehi ää ja parantaa prosessejaan ympäristön
suojelemiseksi ja säily ämiseksi.
Incapin toiminnassa ei tode u ympäristölakien tai -säännösten
rikkomista vuoden 2020 aikana.
Resurssien tehokkaan käytön ja jätemäärän minimoimiseksi Incap
op moi kaikkien raaka-aineiden käy öä tuotantoprosessissaan.
Painopiste on kierrätysasteen ja jätehuollon parantamisessa, joka
voidaan saavu aa vähentämällä raaka-ainejäte ä ja hylkäämistä
tuotantolinjoilla. Vaarallisen jä een kierrätysaste oli 100% vuonna
2020, ja vaara oman jä een kierrätysaste parani edellisvuodesta.
Incap pyrkii parantamaan energiaintensitee ä vähentämällä
energiankulutustaan. Tämä voidaan saavu aa käy ämällä modernia
tekniikkaa ja dataa, energiatehokkaita lai eita sekä älykästä
materiaalivirtaa ja logis ikkaa. Vuonna 2020 Incapin toiminnan
energiaintensitee laski ja oli 62 MWh/miljoonaa euroa (105
vuonna 2019).

RISKIENHALLINTA
Incap Oyj:n hallituksen hyväksymässä riskienhallintapoli ikassa
riskit on ryhmitelty toimintaympäristöön lii yviin riskeihin,
toiminnallisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin. Yh ön
riskienhallinta kohdistuu ensisijaises riskeihin, jotka uhkaavat

liiketoiminnan tavoi eita ja jatkuvuu a.
Liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi yh ö on valmis
o amaan halli uja riskejä konsernin riskienhallintakyvyn rajoissa.
Yh ö tarkistaa säännöllises vakuutuksensa osana riskien hallintaa.

LÄHIAJAN RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Yh ön liiketoimintaan ja toimialaan lii yviä yleisiä riskejä ovat
asiakaskysynnän kehitys, sopimusvalmistuksen hintakilpailu,
asiakashankinnan onnistuminen, raaka-aineiden ja
komponen en saatavuus ja hintakehitys, rahoituksen rii ävyys ja
maksuvalmius sekä valuu ojen arvon vaihtelu.
COVID-19:n aiheu amat riskit
COVID-19-pandemian kehityksellä ja sen hillitsemiseksi
toteutetuilla toimenpiteillä voi olla kielteinen vaikutus Incapin
lyhyen aikavälin tulokseen. Liikkumisrajoitukset on poiste u
Incapin toimintamaissa, ja Incapin tehtaat toimivat täydellä
kapasitee lla. Henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta
huolehditaan ukoilla turvatoimenpiteillä. Koska pandemia lanne
voi kuitenkin muu ua nopeas , se voi vielä aiheu aa Incapin
toiminnalle lyhyen aikavälin riskejä, jotka lii yvät laajempaan
talouskehitykseen ja yh ön asiakkaiden toimialojen kehitykseen,
toimitusketjuihin ja logis ikkaan sekä henkilöstön terveyteen ja
saatavuuteen.

Asiakasriskit
Maailmantalouden heilahtelut ja asiakastoimialojen
suhdannevaihtelut vaiku avat Incapin palveluiden kysyntään ja
taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden kysyntään ja maksukykyyn
lii yviä riskejä seurataan ja arvioidaan asiakaskohtaises . Yh ön
johto pitää asiakkuuksien hallintaa huoma avan tärkeänä ja
kiinni ää siihen erityistä huomiota.
Yh ön liikevaihto jakautuu usealle eri asiakassegmen lle, mikä
tasapaino aa eri toimialojen suhdanteiden vaihtelujen
vaikutuksia. Vuonna 2020 neljä suurinta asiakasta tuo 56,3 %
(77,1 %) yh ön liikevaihdosta. Yh ön asiakkaista 18 (10) tuo
vuonna 2020 yli miljoonan euron liikevaihdon. Elektroniikan
sopimusvalmistus on äärimmäisen kilpailtu toimiala, jossa on
jatkuva paine kustannustason hallintaan. Incap on onnistunut
tehostamaan toimintaansa ja vähentämään kustannuksiaan.
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Taloudelliset riskit
Yh ön rahoitus lanne on tällä hetkellä hyvä, eikä rahoituksen tai
käy öpääoman rii ävyys muodosta merki ävää riskiä. Yh ö ei
kirjannut luo otappioita vuonna 2020.
Tytäryh öiden osakkeiden arvolla on merki ävä vaikutus
emoyh ön omaan pääomaan ja sitä kau a muun muassa
omavaraisuusasteeseen. Tilinpäätöksessä 2020 tehtyjen
arvostuslaskelmien perusteella tytäryh öiden osakkeiden arvon
laskuun ei ole tarve a.
Incapin toiminnassa käytetyt tärkeimmät valuutat ovat euro,
In an rupia, Ison-Britannian punta ja Yhdysvaltain dollari. Näiden
valuu ojen ja euron välisten valuu akurssien muutoksilla voi olla
nega ivinen vaikutus Incapin liikevaihtoon, tulokseen ja
taloudelliseen asemaan.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia.

STRATEGIA JA TAVOITTEET
Incapin kasvustrategia perustuu sen yri äjähenkiseen ja
asiakaslähtöiseen kul uuriin, joustavaan toimintamalliin ja
kustannusten hallintaan yh ön toimintaan syvälle juurtuneena
aja elutapana. Yh ö haluaa vauhdi aa toimialansa konsolidaa ota
ja siten hyödyntää alan kasvupoten aalia kustannustehokkuutensa
ja pitkän aikavälin kanna avuutensa säily äen. Jatkaakseen vahvaa
kehitystään yh ö keski yy kolmeen strategiseen tekijään: kasvuun,
kanna avuuteen ja toiminnan kehi ämiseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2021
Incap arvioi, e ä vuoden 2021 liikevaihto ja oikaistu liikevoi o
(EBIT) ovat suurempia kuin vuonna 2020.
Arviot perustuvat oletukseen, e ei COVID-19-pandemia lanteessa,
valuu akursseissa tai komponen en saatavuudessa tapahdu
merki äviä muutoksia sekä Incapin asiakkaiden ennusteisiin ja
yh ön omaan arvioon liiketoiminnan kehityksestä.

HALLITUKSEN ESITYS TULOSTA
KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI
Emoyh ön likauden voi o on 2 502 977,11 euroa. Hallitus
ehdo aa istaina 27.4.2021 kokoontuvalle yh ökokoukselle, e ä
osinkoa ei jaeta vuoden 2020 tuloksesta ja e ä likauden tulos
jätetään yh ön omaan pääomaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020
Incap Oyj:n varsinainen yh ökokous on suunniteltu pide äväksi
istaina 27.4.2021 Helsingissä. Kutsu yh ökokoukseen julkaistaan
myöhemmin.
Helsingissä 24.3.2021
Incap Oyj
Hallitus
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In an veroviranomaisen vuonna 2018 tekemässä
verotarkastuksessa likausien 2015-2016 ajalta tutkitaan
konsernin sisäisten erien vähennyskelpoisuu a. Yh ö on kirjannut
tästä likaudella 2018 tuloslaskelmaan veroina ja korkokuluina
yhteensä 0,5 miljoonan euron varauksen. Yh ön IFRIC 23:een
(epävarmat veroposi ot) perustuvan arvion perusteella on
kirja u lisäksi 1,2 miljoonan euron varaus vuonna 2019 ja siten
kokonaisvarauksen määrä vuoden 2020 lopussa oli 1,6 miljoonaa
euroa. Yh ö arvioi, e ä tehdyt varaukset ka avat mahdollisen
veroriskin. Tapaus on edelleen esitutkinnassa, ja mikäli asiassa ei
päästä yhteisymmärrykseen paikallisen veroviranomaisen kanssa,
yh ö tulee viemään asian seuraavan tason viranomaiselle.
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LIIKEVOITTO (EBIT),
% LIIKEVAIHDOSTA

LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA

LIIKEVOITTO (EBIT), MILJ. EUROA

120

14

16

12

14

100

12

10

80

10

8

60

8

6

40

6

4

4

20

2

2

0

0

0

16

17

18

19

20

16

17

18

19

20

16

17

18

19

TULOS ENNEN VEROJA,
MILJ. EUROA

TULOS ENNEN VEROJA,
% LIIKEVAIHDOSTA

OSAKEKOHTAINEN TULOS
(EPS), EUROA

12

14

2.50

10

12

2.00

10

8
6
4

8

1.50

6

1.00

4

2
0

0.50

2
16

17

18

19

20

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
(ROI), %

0

16

17

18

19

20

0.00

40

40
35
30

50

25

25

40

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

20

OMAVARAISUUSASTE, %

30
20
10
0
16

17

18

19

20

INVESTOINNIT, MILJ. EUROA

70
60

1600

9

1400

6
5

800

4

20

3

16

17

18

19

20

19

20

600

200

1
0

18

400

2

10

17

1200
1000

30

16

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN

7

40

-10

10
8

50

20

70

35

19

19

60

30

18

18

80

50
45

17

17

NETTOVELKAANTUMISASTE, %

50

16

16

OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (ROE), %

45

0

20

16

17

18

19

20

0

16

17

18

INCAP | VUOSIKERTOMUS 2020 | KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA

19

20

15

„

Incap-konsernin liikevaihto
oli 106,5 milj. euroa vuonna
2020; kasvu edellisvuodesta
oli 50 %.

KONSERNITULOSLASKELMA

1 000 euroa

Liite

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuo eiden varastojen muutos
Aineiden ja tarvikkeiden käy ö
Henkilöstökulut
Poistot
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoi o

3
4
5
5
8
7
6

106 494
1 062
723
73 617
14 315
3 347
4 406
12 594

71 022
1 004
-408
50 987
5 178
1 384
3 983
10 086

Rahoitustuotot ja -kulut
Voi o ennen veroja

9

-1 086
11 508

-422
9 664

Tuloverot
Tilikauden voi o

10

-2 290
9 218

-3 390
6 274

-14

-34

-2 965
-2 980

-95
-128

Tilikauden laaja tulos yhteensä

6 239

6 146

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyh ön omistajille

6 239

6 146

2,02

1,44

2,02

1,44

4 565 015
4 570 745

4 365 168
4 365 168

Konsernin laaja tuloslaskelma
Muut laajan tuloksen erät
Erät, joita ei siirretä tuloslaskelmaan
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaiku eiseksi
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä
Muut laajan tuloksen erät, ne o

Emoyh ön omistajille kuuluvasta tuloksesta laske u osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos
Tulos per osake

11

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos
Tulos per osake

11

Osakkeiden keskimääräinen osakean oikaistu lukumäärä:
laimentamaton
laimenne u
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KONSERNITASE

1 000 euroa

Liite

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

6 825
4 584
7 086
4 640
4
744
205

4 853
2 463
894
13
4
147
203

24 087

8 576

24 176
24 202
3 899

10 845
10 891
6 163

Lyhytaikaiset varat yhteensä

52 278

27 899

Varat yhteensä

76 365

36 475

1 000
-4 629
21 491
20 719

1 000
-1 664
11 028
11 519

38 580

21 883

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käy öomaisuushyödykkeet
Käy öoikeusomaisuus
Liikearvo
Muut ainee omat hyödykkeet
Muut rahoitusvarat
Laskennalliset verosaamiset
Muut saamiset

12
12
13
13
14
15
17

Pitkäaikaiset varat yhteensä
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus
Myyn saamiset ja muut saamiset
Rahavarat

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Muuntoerot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voi ovarat

16
17
18

19

Oma pääoma yhteensä

18

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset koro omat velat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Laskennalliset verovelat

24
23
15

1 619
6 103
881

1 619
2 333
0

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset korolliset velat

24
23

25 494
3 687

7 405
3 234

Velat yhteensä

37 785

14 592

Oma pääoma ja velat yhteensä

76 365

36 475
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoi o yhteensä
Oikaisut liikevoi oon
Käy öpääoman muutos
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot ja veronpalautukset
Liiketoiminnan rahavirta
Investoin en rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja ainee omiin hyödykkeisiin
Tytäryh ön hankinnat
Investoin en rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Osakean
Osakeanteihin lii yvät transak omenot
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Vuokrasopimusvelkojen maksut
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat likauden alussa
Valuu akurssien muutosten vaikutus
Rahavarat likauden lopussa

Liite

27

2

19
19

28

18

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

12 594
3 667
-7 850
-954
5
-2 752
4 709

10 086
1 431
-1 260
-407
2
-2 537
7 315

-2 793
-6 679
-9 471

-1 123
-1 123

10 913
-563
14 456
-20 693
-1 188
2 926

3 507
-5 895
-561
-2 949

-1 836
6 163
-428
3 899

3 243
2 894
27
6 163
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LASKELMA KONSERNIN OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa

Osakepääoma

Oma pääoma 1.1.2020
Tilikauden tulos
Muuntoerot
Liiketoimet omistajien kanssa¹
Muut muutokset²
Oma pääoma 31.12.2020

1 000 euroa

1 000

Muuntoerot

11 028

-1 664

11 519
9 218

1 000

1 000

21 491

-4 629

32
-51
20 719

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto

Muuntoerot

Kertyneet
voi ovarat

11 028

-1 569

5 279
6 274

-95
1 000

11 028

-1 664

¹ Tiedot liiketoimet omistajien kanssa esitetään liite edossa 19 Omaa pääomaa koskevat liite edot
² Tiedot muista muutoksista esitetään liite edossa 19 Omaa pääomaa koskevat liite edot

20

Kertyneet
voi ovarat

-2 965
10 463

Osakepääoma

Oma pääoma 1.1.2019
Tilikauden tulos
Muuntoerot
Muut muutokset²
Oma pääoma 31.12.2019

Sijoitetun vapaan
oman pääoman
rahasto
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-34
11 519

Yhteensä
21 883
9 218
-2 965
10 494
-51
38 580

Yhteensä
15 738
6 274
-95
-34
21 883

„

Vuoden 2020 elokuussa
ilmoitimme Intian
tehtaamme
lisälaajennuksesta.

„

Vuonna 2020
kasvustrategiamme yksi
pääetappi oli AWS
Electronics Groupin osto ja
menestyksekäs integrointi.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET
LAATIMISPERUSTA
Tämä Incap-konsernin linpäätös on laadi u kansainvälisten
linpäätösstandardien (Interna onal Financial Repor ng
Standards) mukaises ja sitä laadi aessa on noudate u
linpäätöshetkellä 31.12.2020 voimassa olevia IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Konserni linpäätöksen
liite edot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja
yhteisölainsäädännön mukaiset.

IFRS- linpäätöksen laa minen edelly ää konsernin johdolta
e yjen arvioiden tekemistä ja harkintaa laa misperiaa eiden
soveltamisessa. Tilinpäätöksen lukuihin eniten vaiku avat arviot
on esite y linpäätöksen liite etojen kohdassa Johdon harkintaa
edelly ävät laa misperiaa eet ja arvioihin lii yvät keskeiset
epävarmuustekijät.

Tasekirjassa linpäätös on esite y kokonaislukuina kahden
desimaalin tarkkuudella. Vuosikertomuksessa linpäätös edot on
esite y tuhansina euroina.

HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Liiketoimintojen yhdistämiset käsitellään hankintamenetelmällä.
Hankinnan kustannukset määritetään laskemalla yhteen
luovute u vas ke hankinta-ajankohdan käypään arvoon
arvoste una sekä mahdollinen määräysvalla omien omistajien
osuus hankinnan kohteessa. Kullekin liiketoimintojen
yhdistämiselle konserni valitsee, arvostetaanko hankinnan
kohteessa olevan määräysvalla omien omistajien osuus käypään
arvoon vai suhteelliseen osuuteen hankinnan kohteen
yksilöitävissä olevasta ne ovarallisuudesta. Hankintaan lii yvät
menot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan niillä kausilla, joiden
aikana menot toteutuvat ja niitä vastaavat palvelut otetaan
vastaan.
Kun konserni hankkii liiketoiminnon, se arvioi rahavarat ja
vasta aviksi otetut velat asianmukaisen luokituksen
määri ämiseksi sopimusehtojen, taloudellisten olosuhteiden ja
asiaankuuluvien hankinta-ajankohtana vallitsevien olosuhteiden
mukaises .
Mahdollinen ehdollinen vas ke kirjataan hankinta-ajankohdan
käypään arvoon. Omaisuuseräksi tai velaksi luokiteltu ehdollinen
vas ke, joka on rahoitusinstrumen ja kuuluu IFRS 9:n
(Rahoitusinstrumen t) soveltamisalaan, arvostetaan käypään
arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaiku eises .
Jos ehdollinen vas ke ei kuulu IFRS 9:n soveltamisalaan, se
arvostetaan soveltuvan IFRS-standardin edelly ämällä tavalla.
Omaksi pääomaksi luokiteltua ehdollista vas ke a ei arvosteta
uudelleen ja sen myöhempi toteutuminen käsitellään omassa
pääomassa.

Liikearvo arvostetaan alun perin hankintamenoon, joka vastaa
sitä määrää, jolla luovute u vas ke ja määräysvalla omille
omistajille merki y osuus yhteenlaske uina yli ävät
yksilöitävissä olevien hanki ujen varojen ja vasta aviksi
ote ujen velkojen ne omäärän. Jos hanki ujen ne ovarojen
käypä arvo yli ää yhteenlasketun luovutetun vas kkeen,
konserni arvioi uudelleen, onko se yksilöinyt kaikki hankitut varat
ja kaikki vasta aviksi otetut velat oikein, ja tarkastelee
mene elytapoja, joita se on nouda anut määri äessään
hankinta-ajankohtana kirja avia määriä. Jos hanki ujen
ne ovarojen käypä arvo uudelleenarvioinnin jälkeenkin yli ää
yhteenlasketun luovutetun vas kkeen määrän, voi o kirjataan
tulosvaiku eises .
Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen liikearvo arvostetaan
hankintamenoon vähenne ynä kertyneillä
arvonalentumistappioilla. Liiketoimintojen yhdistämisessä
hanki u liikearvo kohdistetaan arvonalentumistestausta varten
hankinta-ajankohdasta läh en niille konsernin rahavirtaa
tuo aville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen
yhdistämisestä, riippuma a siitä, kohdistetaanko näille yksiköille
muita hankinnan kohteen varoja tai velkoja.
Kun rahavirtaa tuo avalle yksikölle on kohdiste u liikearvoa ja
osa kyseiseen yksikköön kuuluvasta toiminnosta luovutetaan,
luovute avaan toimintoon kohdistuva liikearvo sisällytetään
toiminnon kirjanpitoarvoon luovutusvoi oa tai -tappiota
määrite äessä. Tällaisessa lanteessa luovute u liikearvo
määritetään luovute avan toiminnon ja rahavirtaa tuo avasta
yksiköstä jäljelle jäävän osan arvojen suhteen perusteella.

ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISTEN ERIEN MUUNTAMINEN
Erillisyh öt
Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirja u
toimintavaluutan määräisinä käy äen tapahtumapäivänä
vallitsevaa kurssia. Ulkomaanrahan määräiset tase-erät on
muunne u toimintavaluutan määräisiksi linpäätöspäivän
kursseja käy äen.
Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista ja tase-erien
muuntamisista syntyneet voitot ja tappiot on merki y
tuloslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät

vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolella. Valuu amääräisten
lainojen kurssivoitot ja tappiot sisältyvät rahoitustuo oihin ja kuluihin.

Konserni
Konsernin yksiköiden tulosta ja taloudellista asemaa koskevat
luvut mitataan siinä valuutassa, joka on kunkin yksikön
pääasiallinen toimintavaluu a. Incap-konsernin linpäätös on
esite y euroina, joka on konsernin emoyrityksen toiminta- ja
esi ämisvaluu a.
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Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmien tuo o- ja kuluerät
on muunne u euroiksi vuoden keskikurssiin ja taseet
linpäätöspäivän kursseja käy äen. Tilikauden tuloksen
muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheu aa
muuntoeron, joka kirjataan laajan tuloslaskelman muihin eriin.
Ulkomaisten tytäryritysten hankintamenon eliminoinnista sekä
hankinnan jälkeen kertyneiden oman pääoman erien
muuntamisesta syntyneet muuntoerot kirjataan laajan
tuloslaskelman muihin eriin.

Tilinpäätöksessä käytetyt valuu akurssit
31.12.2020

EUR/INR USD/INR EUR/GBP EUR/HKD EUR/USD

Keskikurssi
(tuloslaskelma) 84,5684

74,0996

0,8892

8,8517

1,1413

Päätöskurssi
(tase)

73,0536

0,8990

9,5142

1,2271

89,7931

AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Aineelliset käy öomaisuushyödykkeet on arvoste u kertyneillä
poistoilla ja arvonalentumisilla vähenne yyn alkuperäiseen
hankintamenoon. Aineellisista käy öomaisuushyödykkeistä
tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan
kuluessa. Hyödykkeiden arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat
seuraavat:

Myöhemmin syntyneet menot sisällytetään aineellisen
käy öomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on
todennäköistä, e ä hyödykkeeseen lii yvä vastainen
taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi. Muut korjaus- ja
ylläpitomenot kirjataan tulosvaiku eises , kun ne ovat
toteutuneet.

l Rakennukset
l Koneet ja kalusto
l Moo oriajoneuvot

Aineellisen käy öomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin,
kun aineellinen käy öomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä
olevaksi nouda aen IFRS 5 -standardia Myytävänä olevat
pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot. Myytävänä
olevat omaisuuserät arvostetaan kirjanpitoarvoon tai myynnistä
aiheutuvilla menoilla vähenne yyn käypään arvoon sen mukaan
kumpi niistä on alhaisempi. Poistot myytävänä olevista
omaisuuseristä lopetetaan luoki eluhetkellä.

18–24 vuo a
3–10 vuo a
3–5 vuo a

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiset
käy öoikeusomaisuus hyödykkeet poistetaan tapauskohtaises
vuokrasopimuksen keston mukaises .
Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika
tarkistetaan jokaisena linpäätöshetkenä ja tarvi aessa
oikaistaan kuvastamaan hyödykkeen taloudellisen hyödyn
odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Aineellisten käy öomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta
ja luovutuksista syntyvät myyn voitot ja -tappiot on kirja u joko
liiketoiminnan muihin tuo oihin tai kuluihin.

VIERAAN PÄÄOMAN MENOT
Vieraan pääoman menot on kirja u kuluksi sillä kaudella, jonka
aikana ne ovat syntyneet.

JULKISET AVUSTUKSET
Julkiset avustukset kirjataan, kun on kohtuullisen varmaa, e ä
avustus saadaan ja kaikki siihen lii yvät ehdot täytetään. Julkiset
avustukset kirjataan tulosvaiku eises systemaa sella tavalla
niillä kausilla, jolloin konserni kirjaa kuluiksi menot, joita

avustukset on tarkoite u ka amaan. Kun avustus lii yy
omaisuuserään, se kirjataan tulosvaiku eises tasaerinä
omaisuuserän taloudellisena vaikutusaikana.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Liikearvo on se osuus hankintamenosta, joka yli ää konsernin
osuuden hankitun yrityksen ne ovarallisuuden käyvästä arvosta
hankinta-ajankohtana. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut
väli ömäs hankinnasta johtuvat menot.
Liikearvoista tai muista taloudelliselta vaikutusajaltaan
rajoi ama omista ainee omista hyödykkeistä ei ole kirja u
säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosi ain
mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvon testauksessa
liikearvo on kohdiste u rahavirtaa tuo aville yksiköille ja
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähenne ynä
arvonalentumisilla.

Aineeton hyödyke on merki y taseeseen vain, jos hyödykkeen
hankintameno on määrite ävissä luote avas ja jos on
todennäköistä, e ä hyödykkeestä johtuva odote avissa oleva
taloudellinen hyöty koituu yrityksen hyväksi. Ainee omat
hyödykkeet on merki y taseeseen alkuperäiseen
hankintamenoonsa ja kirja u tasapoistoina kuluksi
tuloslaskelmaan niiden tunnetun tai arvioidun taloudellisen
vaikutusaikansa kuluessa.
Incap-konsernin ainee omien hyödykkeiden poistoaika vaihtelee
siten, e ä hankintamenolaskelmassa asiakassuhteille kohdiste u
arvo poistetaan 12 vuodessa, lauskanta 1 vuodessa ja varastolle
kohdiste u arvo 6 kuukaudessa.

VAIHTO-OMAISUUS
Vaihto-omaisuus on arvoste u hankintamenoon tai sitä
alhaisempaan ne orealisoin arvoon. Hankintameno määritetään
painotetun keskihinnan menetelmällä. Valmiiden ja
keskeneräisten tuo eiden hankintameno muodostuu raakaaineista, väli ömistä työkustannuksista, muista väli ömistä
menoista sekä normaalin toiminta-asteen mukaisella osuudella
valmistuksen muu uvista yleiskuluista ja kiinteistä yleiskuluista.

24

Ne orealisoin arvo on omaisuuserän arvioitu myyn hinta, josta
on vähenne y arvioidut, tuo een valmiiksi saa amiseen
tarvi avat menot sekä myynnistä johtuvat menot. Yh ö arvioi
vuosi ain varaston kuran u a ja tarvi aessa tekee
alaskirjauksia.
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VUOKRASOPIMUKSET
Konserni vuokralle o ajana
Incap toimii vuokralle o ajana. Konserni vuokraa mm. toimi loja
ja tuotantolai eita. Vuokrasopimukset ovat pääosin
määräaikaisia, jotka pää yvät viiden vuoden kuluessa. Konserni
soveltaa alle 12 kuukauden ir sanomisajalla oleviin sopimuksiin
standardiin IFRS 16 lii yviä helpotuksia koskien lyhytaikaisia
vuokrasopimuksia. Konserni soveltaa myös standardiin IFRS 16
lii yviä helpotuksia koskien arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä
koskevia vuokrasopimuksia.
Konsernin useat vuokrasopimukset sisältävät jatkamis- ja
pää ämisop oita. Konserni käy ää harkintaa arvioidessaan
op oiden hyödyntämistä huomioiden kaikki tekijät, jotka

vaiku avat konsernin saamaan taloudelliseen hyötyyn
sopimuksen jatkamisesta tai pää ämisestä. Määräaikaiset
sopimukset, jotka jatkuvat toistaiseksi voimassaolevana,
määritellään pää yväksi määräaikaisuuden lopu ua.
Konserni kirjaa vuokrasopimuksista omaisuuserän (oikeus käy ää
vuokra ua hyödyke ä) ja vuokrien maksamista koskevan
rahoitusvelan. Konserni hyödyntää sopimusten lyhytaikaisuu a ja
arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä lii yviä helpotuksia ja nämä
kirjataan kuluksi ja esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa.
Vuokrasopimukset esitetään tuloslaskelmassa poistoina sekä
korkokuluina.

ARVONALENTUMISET
Incap-konserni arvioi jokaisena linpäätöspäivänä, onko olemassa
vii eitä siitä, e ä jonkin omaisuuserän arvo olisi alentunut. Jos
vii eitä on, tehdään omaisuuserälle arvonalentumistestaus, jossa
arvioidaan omaisuuserän kerryte ävissä oleva rahamäärä.
Arvonalentumistestaus tehdään alimmalla mahdollisella
yksikkötasolla, joka on muista yksiköistä riippumaton ja jonka
rahavirrat ovat erote avissa muista yrityksen rahavirroista.
Arvonalentumistappio kirjataan, kun omaisuuserän kirjanpitoarvo
on suurempi kuin siitä kerryte ävissä oleva rahamäärä.
Kerryte ävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo
vähenne ynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä
korkeampi käy öarvo. Käy öarvolla tarkoitetaan arvioituja,
kyseisestä omaisuuserästä tai rahavirtaa tuo avasta yksiköstä

saatavissa olevia nykyarvoon diskonta uja rahavirtoja.
Arvonalentumistappio kirjataan tulosvaiku eises . Mikäli
arvonalentumistappio kohdistuu rahavirtaa tuo avaan yksikköön,
se kohdistetaan ensin vähentämään yksikölle kohdiste ua
liikearvoa ja tämän jälkeen alennetaan muita yksikön
omaisuuseriä niiden arvojen suhteessa. Arvonalentumistappio
perutaan, jos hyödykkeen kerryte ävissä oleva rahamäärä on
muu unut arvonalentumistappion kirjaamisajankohdasta.
Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää kuin mikä
hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion
kirjaamista.
Incap-konsernin liikearvo testataan vuosi ain. Liikearvosta
kirja ua arvonalentumistappiota ei peruta missään lanteessa.

TYÖSUHDE-ETUUDET
Eläkevelvoi eet
Incap-konsernin eläkejärjestelyt on luokiteltu etuuspohjaisiksi ja
maksupohjaisiksi järjestelyiksi. Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin
tehdyt suoritukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan sillä kaudella,
jota veloitus koskee. In an yksikköä koskevat etuuspohjaisten

eläkejärjestelyjen velvoi eet lasketaan kustakin järjestelystä
erikseen käy äen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa
menetelmää. Eläkemenot kirjataan kuluksi henkilöiden
palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaa kkojen
suori amien aktuaarilaskelmien perusteella.

OSAKEPERUSTEISET MAKSUT
Incap-konserni on soveltanut IFRS 2 Osakeperusteiset maksut standardia kaikkiin op ojärjestelyihin. Op o-oikeudet arvostetaan
käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja kirjataan kuluksi
tuloslaskelmaan tasaerinä oikeuden syntymisajanjakson aikana.
Op oiden myöntämishetkellä määrite y kulu perustuu Incapkonsernin arvioon siitä op oiden määrästä, johon oletetaan
syntyvän oikeus oikeuden syntymisajanjakson lopussa. Käypä arvo
määritetään Black-Scholes -op onhinnoi elumallin perusteella.
Incap-konserni päivi ää arviota lopullisesta op oiden määrästä
jokaisena linpäätöspäivänä. Arvioiden muutokset kirjataan
tuloslaskelmaan. Kun anne uja op o-oikeuksia käytetään,
osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset
mahdollisilla transak omenoilla oikaistuna kirjataan
osakepääomaan ja sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
Omana pääomana makse avien liiketoimien kustannus
määritellään sen päivän käypänä arvona, jolloin oikeus on
myönne y käy ämällä asianmukaista mallia. Kustannus
huomioidaan työsuhde-etuuksien kuluissa ja samanaikaises
oman pääoman lisäyksenä (muut rahastot) sinä aikana kun
palvelu suoritetaan ja, mikäli sovelle avissa, toteu amisen ehdot
täy yvät (oikeuden syntymisajanjakson kuluessa). Omana
pääomana makse avien liiketoimien kumula ivinen kustannus
jokaisena raportoin hetkenä ennen oikeuden syntymishetkeä
kuvastaa sitä määrää, joka perustuu konsernin parhaaseen

arvioon oikeuden syntymisjakson aikana voimassa olleista ja
odote avissa olevista erääntymisistä. Tilikauden kulu
tuloslaskelmalla kuvastaa raportoitavan kauden alun ja lopun
muutosta kumula ivisesta kulusta.
Suoritukseen perustuvia tai ei-markkinaperusteisia ehtoja ei ole
huomioitu oikeuden myöntämishetken maksujen käyvissä
arvoissa, mu a ehtojen saavu amiseen lii yvä todennäköisyys
on arvioitu osana konsernin parasta näkemystä siitä, kuinka
monta oman pääoman ehtoista instrumen a tulee lopulta
erääntymään. Markkinaperusteiset ehdot on huomioitu
myöntämispäivän käyvässä arvossa. Kaikki muut ehdot, jotka
lii yvät maksuun, mu a joihin ei liity suoritevelvoite a, tulkitaan
lopullista oikeu a synny ämä ömiksi ehdoiksi. Lopullista
oikeu a synny ämä ömät ehdot sisältyvät maksun käypään
arvoon ja kirjataan väli ömäs kuluksi, ellei niihin liity myös
palvelu- tai suoritevelvoite.
Kulua ei kirjata, jos maksu ei lopullises eräänny johtuen eimarkkinaperusteisten ja/tai suoritukseen perustuvien ehtojen
täy ämä ä jäämisestä. Kun maksuun lii yy markkinaperusteinen
tai lopullista oikeu a synny ämätön ehto, liiketoimet käsitellään
erääntyneinä riippuma a siitä, ovatko markkinaperusteiset tai
oikeu a synny ämä ömät ehdot täy yneet, jos kaikki muut
ehdot ja/tai suoritevelvollisuus on täy ynyt.
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Jos oman pääoman ehtoisen maksun ehtoja muutetaan, kirja ava
vähimmäiskulu käsi ää myöntämishetken käyvän arvon
muu uma omilla ehdoilla, edelly äen e ä alkuperäiset ehdot
maksuun ovat täy yneet. Lisäkulu, joka arvostetaan ehtojen
muu amishetkenä kirjataan sellaisesta muutoksesta, joka

kasva aa osakeperusteisen maksun käypää arvoa tai se on
muuten hyödyllinen työntekijälle. Jos maksu on peruute u yh ön
tai vastapuolen toimesta, maksun käypään arvoon sisältyvä tekijä
kirjataan väli ömäs kuluksi.

VARAUKSET
Varauksia kirjataan siinä tapauksessa, e ä konsernilla on
aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai
tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoi een toteutuminen on

todennäköistä ja e ä velvoi een suuruus on arvioitavissa
luote avas . Varaukset arvostetaan velvoi een nykyarvoon.

TULOVEROT
Kauden verokuluna tai -tuo ona esitetään kauden verote avasta
tulosta kunkin maan tuloverokannan perusteella makse ava vero,
jota on oikaistu väliaikaisista eroista ja käy ämä ömistä
verotuksellisista tappioista johtuvien laskennallisten
verosaamisten ja -velkojen muutoksilla. Veroa on oikaistu

edellisiin kausiin lii yvillä veroilla. Laskennalliset verot on laske u
käy ämällä linpäätöspäivään mennessä sääde yjä verokantoja.
Laskennallista verosaamista on kirja u siihen määrään as kuin
on todennäköistä, e ä tulevaisuudessa syntyy verote avaa tuloa,
jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää.

TULOUTUSPERIAATTEET
Liikevaihdon tuloutus
Liikevaihdon tuloutus tapahtuu IFRS15 -standardin mukaises
asiakkaan saadessa määräysvallan sopimuksen mukaiseen
tavaraan perustuen toimitusehtoihin. Yh ön tulovirta koostuu
tuo eiden myymisestä ja muodostaa siten yhden tulovirran.
Olemassa oleviin toimitussopimuksiin ei sisälly jälkimarkkinoin -,
asennus-, huolto-, rahoitus tai muita erillisiä suoritevelvoi eita,
joista asiakas hyötyisi erikseen.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut
toiminnot
Konsernissa ei ollut lopete uja toimintoja likausilla 2020 ja
2019.

RAHOITUSVARAT JA RAHOITUSVELAT
Incapin rahoitusvarat on luokiteltu seuraavas : jaksote uun
hankintamenoon arvoste avat rahoitusvarat, käypään arvoon
muiden laajan tuloksen erien kau a arvoste avat rahoitusvarat ja
käypään arvoon tulosvaiku eises kirja avat rahoitusvarat.
Luoki elu perustuu konsernin liiketoimintamalliin rahoitusvarojen
hallinnoinnissa ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimukseen
perustuviin rahavirtaominaisuuksiin. Transak omeno on
sisällyte y rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon, kun
kyseessä on erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tuloslaskelman
kau a. Kaikki rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan
kaupantekopäivänä
Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksote uun
hankintamenoon, jos rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään
hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaises , jonka tavoi eena
on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien
rahavirtojen keräämiseksi ja rahoitusvaroihin kuuluvan erän
sopimusehdoissa määrätään e yinä ajankoh na toteutuvista
rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan
pääomamäärän koron maksua. Jaksote uun hankintamenoon
arvostetaan konsernissa lainasaamiset, myyn saamiset ja muut
saamiset, talletukset ja rahavarat. Myyn saamisiin ei liity
olennaista rahoituskomponen a ja ne arvostetaan
transak ohintaan IFRS 15 mukaan.

aiheutuvilla kuluilla. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen velat
arvostetaan jaksote uun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja
sisältyy pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia
tai koro omia.
Rahoitusvelat kirjataan pois taseesta, kun sopimuksessa yksilöity
velvoite on täyte y tai kumo u tai sen voimassaolo on lakannut.
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadi aessa noste avissa
olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, eri äin
likvideistä sijoituksista. Rahavaroihin luokitelluilla erillä on
enintään kolmen kuukauden maturitee hankinta-ajankohdasta
lukien.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun konserni on mene änyt
sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on siirtänyt
merki äviltä osin riskit ja tuotot konsernin ulkopuolelle.
Konsernilla ei ole käypään arvoon arvoste avia rahoitusvaroja.
Konsernin rahoitusvelat ovat pääasiassa liiketoimintahankintojen
kauppahintavelkoja, ostovelkoja ja rahalaitoslainoja.
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään arvoon,
joka on saatu rahamäärä vähenne ynä velasta väli ömäs
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RAHOITUSVAROJEN ARVONALENTUMINEN
Jaksote uun hankintamenoon luokiteltujen rahoitusvarojen
osalta luo oriskin kohoamista arvioidaan linpäätöspäivänä.
Sovelle ava menetelmä määritetään luo oriskin mahdollisen
kohoamisen perusteella. Kun merki ävää luo oriskin kohoamista
ei ole, luo otappioiden arvioitu määrä perustuu 12 kuukauden
odote uihin luo otappioihin.
Konserni arvioi jokaisena linpäätöspäivänä tapauskohtaises ,
onko olemassa objek ivista näy öä yksi äisen rahoitusvaroihin
kuuluvan erän tai rahoitusvarojen ryhmän arvon alentumisesta.
Arvonalentumisen laukaisevia tekijöitä voivat olla mm.

vastapuolen taloudelliset vaikeudet.
Yh ön luo otappiovarauksen arvioiminen perustuu
myyn saamisten koko voimassaoloajalta odote avissa oleviin
luo otappioihin IFRS 9 -standardin mukaises . Konsernilla ei ole
ollut olennaisia luo otappioita. Konsernin myyn saamisten
luo oriskin kirjaamisessa odote u tappio-osuus perustuu
historiallisten tappioiden määriin. Odote avissa olevat
luo otappiot lasketaan kertomalla maksama omien
myyn saamisten kirjanpitoarvo odotetulla tappio-osuudella
jokaisessa ikäluokassa.

JOHDON HARKINTAA EDELLYTTÄVÄT LAATIMISPERIAATTEET JA
ARVIOIHIN LIITTYVÄT KESKEISET EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Tilinpäätöstä laadi aessa joudutaan tekemään tulevaisuu a
koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Myös linpäätöksen
laa misperiaa eiden soveltamisessa käytetään harkintaa.
Liiketoimintojen yhdistämisessä konserni on käy änyt ulkopuolista
neuvonantajaa arvioidessaan aineellisten ja ainee omien
hyödykkeiden käypiä arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta on
tehty vertailua vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja
arvioitu hanki ujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista
vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon vähentyminen. Ainee omien
hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin
hyödykkeisiin lii yvistä rahavirroista. Johto uskoo käyte yjen
arvioiden ja oletusten olevan rii ävän tarkkoja käyvän arvon
määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa käydään läpi vähintään
jokaisena linpäätöspäivänä mahdolliset vii eet niin aineellisten
kuin ainee omienkin hyödykkeiden arvon alentumisesta.
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat
johdon parhaaseen näkemykseen linpäätöshetkellä. Arvioiden
taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuu a koskevat,
linpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka
lii yvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön
odote uun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta.
Johdon harkintaa ja arvioita on käyte y testa aessa liikearvoa sekä
konsernin laskennallista verosaamista. Muutoksia seurataan
säännöllises käy ämällä sekä sisäisiä e ä ulkoisia etolähteitä, ja
mahdolliset arvioiden ja ole amusten muutokset merkitään
kirjanpitoon sillä likaudella, jonka aikana arvioita tai ole amusta
korjataan, sekä kaikilla tämän jälkeisillä likausilla.
Konsernissa arvioidaan ja seurataan jatkuvas liiketoiminnan
vaa man rahoituksen määrää, niin e ä konsernilla olisi tarpeeksi
likvidejä varoja toiminnan rahoi amiseksi ja erääntyvien lainojen
takaisinmaksuun. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään
takaamaan luo olimii en avulla sekä käy ämällä muita
rahoitusmuotoja.
Maksuvalmiuden arvioin a varten Incap on laa nut konsernille 12
kuukauden kassavirtaennusteen, joka perustuu budje in vuodelle
2021. Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Incapin
käy öpääoma vastaa tämän linpäätöksen julkaisuhetkellä yh ön
seuraavan 12 kuukauden tarpeita.
Koska kassavirtalaskelman perustana olevat ennusteet ovat
aikaisemmin poikenneet toteutuneesta, niihin sisältyy
epävarmuu a.

Arvonalentumistestaus

kassavirtaennusteeseen, joka on tehty perustuen johdon
hyväksymään budje in ja seuraavan neljän vuoden
liiketoimintasuunnitelmaan. Keskeisinä tekijöinä on käyte y
diskon okorkoa verojen jälkeen, ennuste ua liikevoi oa ennen
poistoja ja käy öpääoman muutosta. Diskon okorko muodostuu
toimialariskistä, vieraan pääoman korosta sekä maakohtaisesta
riskistä. Diskon okoron tekijät päivitetään vuosi ain testauksen
yhteydessä markkinoilta saadun edon perusteella. Yh ön arvion
perusteella ei ole ulkoisia tai sisäisiä vii eitä liikearvon ja muiden
taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoi ama omien ainee omien
hyödykkeiden arvonalentumisesta. Tämä on todenne u
kerryte ävissä olevia rahamääriä koskevilla laskelmilla.
Arvonalennustestauslaskelmissa kerryte ävissä olevat rahamäärät
on määrite y käy öarvoon perustuen. Rahavirtaennusteet
pohjautuvat johdon laa maan ja hallituksen hyväksymään
seuraavan likauden budje in ja neljän vuoden
liiketoimintasuunnitelmaan.
Muiden omaisuuserien arvonalentumista arvioidaan vuosi ain
edellä kohdassa Arvonalentumiset kuvatulla tavalla. Rahavirtaa
tuo avien yksiköiden kerryte ävissä olevat rahamäärät on
määrite y käy öarvoon perustuvina laskelmina. Näiden laskelmien
laa minen edelly ää arvioiden käy ämistä.

Laskennallinen verosaaminen
Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan väliaikaisista eroista
omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen
välillä velkamenetelmän mukaises . Laskennallista veroa ei kirjata
vähennyskelvo omasta liikearvosta ja tytäryh öiden
jakama omista voi ovaroista siltä osin kuin ero ei toteudu
ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
Laskennallista verosaamista on kirja u siihen määrään saakka, kuin
on katso u verosaamista pysty ävän hyödyntämään
tulevaisuudessa syntyvää verote avaa tuloa vastaan.
Laskennallinen verosaaminen perustuu hallituksen arvioon yh ön
seuraavan viiden vuoden tulevasta kehityksestä ja tätä kau a
lasketusta verote avasta tuloksesta.

Segmen -informaa o
Incap-konsernilla ei ole liiketoiminnallisia tai maan eteellisiä
segmen ejä, jotka tulisi raportoida IFRS 8 -standardin mukaises .
Konsernin eri liiketoiminta- ja maan eteellisiin alueisiin lii yvät
riskit ja kanna avuus eivät merki äväs poikkea toisistaan. Yh ön
johto arvioi säännöllises tulevia muutoksia ja sitä kau a
segmen en muodostumista.

Incap-konsernissa liikearvo testataan vuosi ain mahdollisen
arvonalentumisen varalta. Testaus perustuu

UUDEN JA UUDISTETUN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN
Konserni on huomioinut IASB:n likaudella julkaisemat uudet
standardit ja tulkinnat ja o aa nämä käy öön tulevilla likausilla
niiden voimaan astuessa. Konserni arvioi, e ä uusilla

standardeilla ja tulkinnoilla ei tule olemaan olennaista vaikutusta
konsernin tuleviin linpäätöksiin.
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Vuoden 2020 lopussa
Incapin henkilöstöstä oli
naisia 444 (141) ja miehiä
1 458 (693).

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
1. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT
Konsernissa ei ollut yritysmyyntejä vuosina 2020 ja 2019.

2. HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Incap allekirjoi sopimuksen AWS Electronics Groupin koko
osakekannan hankinnasta 23.1.2020, mistä alkaen hanki u
kokonaisuus on raportoitu osana Konsernia.
AWS Electronics Group on eri äin vaa viin tuo eisiin erikoistunut
elektroniikan sopimusvalmistaja. Yrityksellä on tuotantolaitokset
Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa. AWS Electronics Groupin
pääkon ori on Isossa-Britanniassa, ja yh ö on ollut
yksityisomistuksessa. Henkilöstön määrä hankitussa yh össä oli
30.6.2019 pää yneellä likaudella 436. AWS Electronics Groupin
aiemmat omistajat Paul Deehan ja Adrian Keane ovat sitoutuneet
tukemaan Incapia kaupan jälkeisessä integraa ossa siirtymäkauden
ajan.
Hankinta tasapaino Incapin asiakaspor oliota monipuolistamalla
sitä niin määrällises kuin toimialoi ain. Hankinnan myötä Incap
laajensi toimintaansa uusille markkinoille Isoon-Britanniaan ja KeskiEurooppaan sekä vahvis asemaansa maan eteellises Yhdysvaltain
ja Kaakkois-Aasian markkinoilla.
Velaton kauppahinta oli 15,9 miljoonaa euroa, ja mahdollinen
lisäkauppahinta on enintään 1,5 miljoonaa euroa. Lisäkauppahinta
perustuu ostetun kohteen kalenterivuoden 2020 käy öka eeseen
(EBITDA). Hankinnan yhteydessä Incap maksoi AWS Electronics
Groupin puolesta velkoja sekä warran n. Hankinta rahoite in 13
miljoonan euron vieraan pääoman ehtoisella lainalla ja makse in
käteisellä lukuun o ama a 0,7 miljoonan euron osuu a, joka
maksetaan Incapin osakkeina. Suorite u vas ke koostuu
käteisvaroina maksetusta 6,7 miljoonan euron vas kkeesta, osakkeina
makse avasta osuudesta sekä toteutuneesta 0,6 miljoonan euron
lisäkauppahinnasta. Ehdollinen lisäkauppahinta sekä osakkeina
myöhemmin makse ava osuus on käsitelty emoyh ön taseessa
koro omana lyhytaikaisena velkana.

Kauppahinta on kohdiste u yksilöityihin ne ovaroihin, jotka
sisältävät asiakassuhteita, lauskannan ja arvion vaihto-omaisuuden
tasearvoon sisältymä ömästä työn osuudesta perustuen AWS
Electronics Groupin yleiseen käy öka eeseen. Hankitut
asiakassuhteet poistetaan 12 vuodessa, lauskanta 12 kuukaudessa ja
vaihto-omaisuus 6 kuukaudessa. Alustavassa laskelmassa
lisäkauppahinnan arvioi in toteutuvan 0,6 miljoonan suuruisena.
Alustavan hankintalaskelman mukainen jäljelle jäävä jäännösarvo 6,6
miljoonaa euroa on kirja u liikearvoksi. Liikearvo johtuu synergioista,
joita odotetaan saavute avan muun muassa materiaaliosto- ja
ris inmyyn mahdollisuuksien muodossa. Yhdenkään liikearvoon
kirjatun erän ei odoteta olevan verotuksessa vähennyskelpoinen.
Määrite äessä hanki uja varoja ja velkoja on huomioitu IFRS 16 standardin mukaiset vuokrasopimukset, joiden hankintahetkellä
jäljellä olevat diskontatut vuokranmaksut on kirja u korollisiin
velkoihin ja vastaava omaisuuserä käy öoikeusomaisuuseräksi. Incap
on kirjannut noin 0,1 miljoonaa euroa transak oon lii yviä
kertaluonteisia kuluja.
AWS Electronics Groupin tuoma liikevaihto 23.1.–31.12.2020 oli 35,2
miljoonaa euroa ja liikevoi o 0,8 miljoonaa euroa. Hankintahetkeä
edeltävä, konsolidoimaton liikevaihto 1.1.–22.1.2020 oli 2,6 miljoonaa
euroa ja liiketappio olisi ollut 0,4 miljoonaa euroa huomioiden
hankinnan yhteydessä kirja ujen erien suunnitelman mukaiset
poistot kyseiselle ajanjaksolle.
AWS Electronics Groupin taloudellinen raportoin perustuu IsonBritannian ja Irlannin raportoin standardiin “The Financial Repor ng
standard applicable in the UK and Republic of Ireland” (FRS 102).
Tehdyn arvion perusteella sovelletun laskentastandardin ja IFRSstandardien välillä ei ole vuokrasopimusten käsi elyn lisäksi sellaisia
eroja, jotka aiheu aisivat merki äviä eroja hankinnasta esite yihin
taloudellisiin etoihin.
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2. HANKITUT LIIKETOIMINNOT
Hankinnan varat ja velat käypään arvoon hankintapäivänä, alustava hankintalaskelma:
VELAT
Hankinnasta suoritettu vastike (1 000 euroa):

Pitkäaikaiset velat

Makse u käteisvaroina

6 679

Osakkeina makse ava osuus

711

Ehdollinen vas ke

643

Vas ke yhteensä

8 032

VARAT

Pitkäaikaiset korolliset velat

1 330

Pitkäaikaiset korolliset velat, konserni

6 110

Laskennallinen verovelka

1 131

Pitkäaikaiset velat yhteensä

8 572

Lyhytaikaiset velat

Pitkäaikaiset varat

Ostovelat ja muut velat

10 918

Aineelliset käy öomaisuushyödykkeet

1 174

Lyhytaikaiset korolliset velat

3 166

Käy öoikeusomaisuus

1 439

Lyhytaikaiset velat yhteensä

14 084

Muut ainee omat hyödykkeet: asiakassuhteet

5 214
Velat yhteensä

22 656

Muut ainee omat hyödykkeet: lauskanta

581

Muut ainee omat hyödykkeet: muut

71

Pitkäaikaiset varat yhteensä

8 479

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus

Hanki u yksilöitävissä oleva ne ovarallisuus

1 459

Liikearvo

6 643

Hanki u ne ovarallisuus

8 102

7 827

Myyn saamiset ja muut saamiset

7 809

Lyhytaikaiset varat yhteensä

15 635

Varat yhteensä

24 114

Ehdollinen vas ke on alenne u 31.12.2020 määrään, joka vastaa
käy öka eeseen (EBITDA) perustuvaa ehtoa. Tästä syntynyt voi o 38
082,65 euroa sisältyy erään rahoitustuotot ja - kulut.

Analyysi hankinnan rahavirroista

3. LIIKEVAIHTO
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

106 494
106 494

71 022
71 022

1.1.-31.12.2020
78 418

1.1.-31.12.2019
46 844

10 574

10 315

15

0

Aasia

8 297

8 239

Afrikka

4 849

3 143

Australia

4 342

2 481

106 494

71 022

Tuotot tavaroiden myynnistä

Ulkopuolisilta asiakkailta saadun
liikevaihdon maan eteellinen
jakautuminen
Eurooppa

Käteisvas ke (Investoin en rahavirta)
Hankinnan transak omenot v. 2019
(Liiketoiminnan rahavirta)
Hankinnan transak omenot v 2020
(Liiketoiminnan rahavirta)

6 679
690
14

Hankinnan transak omenot (Rahoituksen rahavirta)

37

5. MATERIAALIT JA PALVELUT

Pohjois-Amerikka
Etelä-Amerikka

Aineet ja tarvikkeet

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Ostot likauden aikana

79 129

50 332

Varaston muutos

-5 537

492

73 592

50 824

Ulkopuoliset palvelut

26

164

73 617

50 987

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

121

6

376
3 908
4 406

327
3 650
3 983

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

123

114

Konsernissa on yksi asiakas, jonka liikevaihdon osuus yli ää 10 % koko
konsernin liikevaihdosta. Tämän asiakkaan osuus liikevaihdosta on 43 %.

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

In an val on vien tuki

819

983

Avustukset
Aineellisten käy öomaisuushyödykkeiden myyn voitot
Realisoitumaton työ ömyysturvan
omavastuu

159

0

6

15

Muut tuo oerät

30

Vuokrakulut
Kiinteistöjen ja koneiden
huoltokulut
Muut kuluerät

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus EY

51

0

Tilintarkastus ei EY

67

0

27

7

Todistukset ja lausunnot

12

0

1 062

1 004

Veroneuvonta

1

2

Muut palvelut

127

2

330

118
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7. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

10. TULOVEROT

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

6
925
931

7
0
7

Rakennukset
Käy öoikeusomaisuus,
rakennukset

122

104

785

310

Koneet ja kalusto
Käy öoikeusomaisuus, koneet
ja kalusto

933

682

528

237

47

44

2 415

1 377

3 347

1 384

Poistot hyödykeryhmi äin
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

Muut aineelliset hyödykkeet
Poistot ja arvonalentumiset
yhteensä

8. TYÖSUHDE-ETUUKSISTA AIHEUTUVAT KULUT
1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

12 161

4 445

Eläkekulut - maksupohjaiset
järjestelyt

504

167

Eläkekulut - etuuspohjaiset
järjestelyt

81

98

-14

-34

Palkat

Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus, aktuaarilaskelman
voi o (+)/tappio (-)
Osakkeina toteute avat ja
makse avat op ot ja
osakepalkkiot
Muut henkilösivukulut

Konsernin henkilökunta
keskimäärin likaudella

32

-

1 551

502

14 315

5 178

1 424

830

Tiedot myönnetyistä op oista esitetään liite etojen kohdassa 20
Osakeperusteiset maksut. Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään
liite etojen kohdassa 31 Lähipiiritapahtumat.

Tuloverot tuloslaskelmassa
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Edellisten tilikausien verot
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot
Kuluvana vuonna muodostettujen
laskennallisten verosaamisten muutokset
Kuluvana vuonna muodostettujen
laskennallisten verovelkojen muutokset
Edellisinä vuosina muodostettujen
laskennallisten verosaamisten muutokset
Laskennalliset verot yhteensä
Tuloverokulu

1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
2020
2019
-2 599
-2 967
-813
-2 967
-3 412
421

0

280

0

-25
677
-2 290

22
22
-3 390

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin
1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
ko maan 20 %:n verokannalla laske ujen
verojen välinen täsmäytyslaskelma
2020
2019
Tulos ennen veroja
9 664
11 508
-2 302
Verot laske una ko maan verokannalla
-1 933
Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat
verokannat
-365
-288
Verovaraus kuluvalta vuodelta
0
-339
Verovaraus aikaisemmilta likausilta
0
-813
Ulkomaiset lähdeverot
-195
-225
Verovapaat tulot ja vähennyskelvo omat kulut
-80
0
Laskennallinen vero vahvistetuista tappioista
338
0
Suoraan omaan pääomaan kirjatut väliaikaiset
erot
113
0
Muut väliaikaiset erot
58
22
Kirjaamaton laskennallinen vero
143
186
Verokulu
-2 290
-3 390
IFRIC 23 -tulkinta määri elee, miten verotuksellises epävarmoja
veroposi oita käsitellään kirjanpidossa. IFRIC 23 -tulkinnan
käy öönotolla oli vaikutus siihen, miten yh ö käsi eli linpäätöksessään
vuonna 2018 In an veroviranomaisen tekemään verotarkastukseen
lii yvää epävarmuu a vuosien 2016-2019 osalta. Asiassa tutkitaan
konsernin sisäisten erien vähennyskelpoisuu a ja edellä maini ujen
vuosien osalta ei ole vielä virallista päätöstä. Tapaus on vasta
esitutkinnassa ja mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen paikallisen
veroviranomaisen kanssa, yh ö tulee viemään asian seuraavan tason
viranomaiselle. Incap on kirjannut tästä uuden noin 1,2 miljoonan euron
varauksen vuoden 2019 linpäätökseen aiemman vuonna 2018 kirjatun
(0,5 miljoonaa euroa) varauksen lisäksi ja siten kokonaisvarauksen määrä
vuoden 2020 lopussa oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Yh ö arvioi, e ä
tehdyt varaukset ka avat mahdollisen veroriskin.

11. OSAKEKOHTAINEN TULOS

9. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Valuuttakurssivoitot
Muut rahoitustuotot

Rahoituskulut

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

549
43
592

468
5
473

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Korkokulut jaksote uun
hankintamenoon arvoste avista
rahoituslainoista

397

270

Vuokrasopimusvelkojen
korkokulut

178

70

Valuu akurssitappiot

718

493

Muut rahoituskulut

Rahoitustuotot ja -kulut
yhteensä

385

63

1 678

896

-1 086

-422

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen
osakkeenomistajille kuuluva kauden voi o kauden aikana ulkona olevien
osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.
2020
2019
9 218
6 274
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
tilikauden aikana
4 565 015 4 365 168
Laimentamaton osakekohtainen tulos,
euroa/osake
2,02
1,44
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa
osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon
osakeoptio ja osakepalkkio ohjelma. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus,
kun niiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Osakkeen
käypä arvo perustuu osakkeiden kauden keskimääräiseen hintaan.
Jatkuvat toiminnot
Emoyh ön omistajille kuuluva likauden
voi o, jatkuvat toiminnot
Osakkeiden lukumäärän painote u keskiarvo
likauden aikana
Kannus njärjestelmän vaikutus
Osakkeiden lukumäärän painote u keskiarvo
laimennusvaikutuksella oikaistun
osakekohtaisen tuloksen laskemiseksi
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos, euroa/osake
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2020

2019

9 218

6 274

4 565 015
5 730

4 365 168
0

4 570 745

4 365 168

2,02

1,44
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12. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Maa-alueet
375
0
0
0
0
-41
334

Rakennukset ja
ennakkomaksut
2 063
12
472
-87
317
-228
2 550

Koneet ja
kalusto
5 356
269
3 220
-142
380
-547
8 536

Muut aineelliset
hyödykkeet
522
0
735
-429
18
-58
788

Yhteensä
8 316
281
4 427
-659
715
-874
12 207

0
0
0
0
0
0
0

-666
-116
-418
0
87
73
-1 037

-2 822
-893
-2 232
43
142
291
-5 470

-435
-44
-675
-2
429
48
-679

-3 922
-1 053
-3 324
41
659
413
-7 186

Kirjanpitoarvo 1.1.2020
Kirjanpitoarvo 31.12.2020

375
334

1 398
1 513

2 535
3 065

87
110

4 394
5 021

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset²
Siirrot erien välillä
Kurssierot
Hankintameno 31.12.2019

375
0
0
0
0
375

2 016
0
0
50
-3
2 063

4 906
169
-200
487
-6
5 356

481
0
0
39
2
522

7 778
169
-200
576
-7
8 316

0
0
0
0
0

-563
-103
0
1
-666

-2 351
-674
200
3
-2 822

-390
-43
0
-2
-435

-3 304
-820
200
2
-3 922

375
375

1 453
1 398

2 555
2 535

91
87

4 474
4 394

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Liiketoimintojen yhdistäminen¹
Vähennykset²
Siirrot erien välillä
Kurssierot
Hankintameno 31.12.2020
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2020
Poistot
Liiketoimintojen yhdistäminen¹
Siirrot erien välillä
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Kurssierot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2020

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2019
Poistot
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Kurssierot
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 1.1.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019

¹ Tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä esitetään liite edossa 2 Hankitut liiketoiminnot
² Vähennyksinä on esite y likaudella tai aikaisempina vuosina käytöstä poiste u käy öomaisuus
Rakennukset

Käy öoikeusomaisuus
Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Liiketoimintojen yhdistäminen¹
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.2020

Koneet ja kalusto

Yhteensä

2 195

815

3 010

231

1 492

1 723

1 295

151

1 447

46

193

240

3 768

2 651

6 420

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2020

-310

-237

-547

Poistot

-781

-529

-1 310

Liiketoimintojen yhdistäminen¹

-28

-67

-95

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

-20

136

117

-1 138

-697

-1 835

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2020
Kirjanpitoarvo 1.1.2020

1 886

577

2 463

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

2 630

1 954

4 584

Lisäykset

2 195

815

3 010

Hankintameno 31.12.2019

2 195

815

3 010

Poistot

-310

-237

-547

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019

-310

-237

-547

Hankintameno 1.1.2019

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2019

Kirjanpitoarvo 1.1.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019

32

INCAP | VUOSIKERTOMUS 2020 | KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

0

0

0

1 886

577

2 463

13. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Liikearvo

Muut ainee omat
hyödykkeet

Yhteensä

894

983

1 877

0

34

34

6 240

5 837

12 077

Vähennykset²

0

-283

-283

Siirrot erien välillä

0

4

4

-48

-109

-157

7 086

6 466

13 552

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2020

0

-970

-970

Poistot

0

-921

-921

Liiketoimintojen yhdistäminen¹

0

-326

-326

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot

0

284

284

Kurssierot

0

107

107

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2020

0

-1 826

-1 826

Hankintameno 1.1.2020
Lisäykset
Liiketoimintojen yhdistäminen¹

Kurssierot
Hankintameno 31.12.2020

Kirjanpitoarvo 1.1.2020

894

13

907

7 086

4 640

11 726

895

980

1 874

0

5

5

-1

-1

-2

894

983

1 877

Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.2019

0

-964

-964

Poistot

0

-7

-7

Kurssierot

0

1

1

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2019

0

-970

-970

Kirjanpitoarvo 1.1.2019

895

15

910

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

894

13

907

Kirjanpitoarvo 31.12.2020
Hankintameno 1.1.2019
Siirrot erien välillä
Kurssierot
Hankintameno 31.12.2019

¹ Tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä esitetään liite edossa 2 Hankitut liiketoiminnot.
² Vähennyksinä on esite y likaudella tai aikaisempina vuosina käytöstä poiste u käy öomaisuus.

ARVONALENTUMISTESTI
Rahavirtaa tuo avien yksiköiden kerryte ävissä olevat rahamäärät on
määrite y käy öarvoon perustuvina laskelmina, joiden laa minen
edelly ää arvioiden käy ämistä.
Liikearvon testaus perustuu kassavirtaennusteeseen, joka on tehty
johdon hyväksymän budje n ja neljän seuraavan vuoden
liiketoimintasuunnitelman pohjalta. Yh ön arvion perusteella ei ole
ulkoisia tai sisäisiä vii eitä liikearvon ja muiden taloudelliselta
vaikutusajaltaan rajoi ama omien ainee omien hyödykkeiden
arvonalentumisesta. Tämä on todenne u kerryte ävissä olevaa
rahamäärää koskevilla laskelmilla.
Konsernitaseessa oleva noin 0,9 miljoonan euron liikearvo lii yy In an
tytäryh öön. Kassavirtaennusteissa In an liikevaihdon arvioidaan
kasvavan 8 % vuosi ain ja liikevoiton olevan noin 13 %. Jäännösarvon
kasvuennuste on 2 %. Vuoden 2020 likauden laskelmissa on In assa
käyte y 12,57 %:n diskon okorkoa (16,79 % likaudella 2019).
Diskon okorko ennen veroja on 17,89 %.
Mikäli testauksessa käyte y liikevoi o laskisi noin 42,5 % tai mikäli
diskon auskorko nousisi vähemmän kuin 23,9 prosen yksikköä, tämä
ei aiheu aisi liikearvon arvon alaskirjausta. In an liikevaihto ja
kanna avuus ovat kehi yneet varsin posi ivises viime vuosina ja sen
osalta ei arvioida olevan alaskirjaustarve a eikä riskiä.

Konsernitaseessa oleva noin 6,2 miljoonan euron liikearvo lii yy
tammikuussa 2020 oste uun AWS Electronics Group LTD:een.
Kassavirtaennusteissa AWS Electronics Group LTD liikevaihdon
arvioidaan kasvavan 6 % vuosi ain ja liikevoiton olevan noin 5 %.
Jäännösarvon kasvuennuste on 2 %. Vuoden 2020 likauden
laskelmissa on käyte y 12,94 %:n diskon okorkoa. Diskon okorko
ennen veroja on 15,66 %.
Mikäli testauksessa käyte y liikevoi o laskisi noin 34 % tai mikäli
diskon auskorko nousisi vähemmän kuin 5,5 prosen yksikköä, tämä
ei aiheu aisi liikearvon arvon alaskirjausta. Liikearvon
arvonalennustestauksessa tulevien kassavirtojen jäännösarvon osuus
on 62 % käy öarvolaskelmien rahavirroista.
Liikearvon testausta on kuva u myös konserni linpäätöksen
laa misperiaa eissa kohdassa Arvonalentumiset ja
Arvonalentumistestaus.

14. MYYTÄVISSÄ OLEVAT MUUT RAHOITUSVARAT
2020

2019

4

4

4

4

Liikearvon arvonalennustestauksessa tulevien kassavirtojen
jäännösarvon osuus on 65 % käy öarvolaskelmien rahavirroista.

Osakesijoitukset
Sijoitukset yhteensä likauden
lopussa

Liikearvon testausta on kuva u myös konserni linpäätöksen
laa misperiaa eissa kohdassa Arvonalentumiset ja
Arvonalentumistestaus.

Osakesijoitusten käypä arvo ei eroa olennaises niiden
kirjanpitoarvosta.
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15. LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
Laskennalliset verosaamiset
Aineelliset
käy öomaisuushyödykkeet

2020

2019
0

Verotukselliset tappiot

338

0

Työsuhde-etuudet

177

172

Varaukset

91

0

Käy öomaisuuden arvonalennus

51

9

113

0

4

5

868

185

Muut
Laskennalliset verosaamiset yhteensä
Laskennallisen verovelan vähennys
neto amissääntöjen mukaises
Laskennalliset verosaamiset ne o
Muutokset
Tulosvaiku eises
Aineelliset
käy öomaisuushyödykkeet
Verotukselliset tappiot
Työsuhde-etuudet
Käy öomaisuuden arvonalennus
Val on vien tuki
Varaukset
Muut
Yhteensä

-124

-39

744

147

2020

2019

12

0

338

0

25

-29

46

25

-95

27

71

0

0

-1

397

22

Suoraan omaan pääomaan
Osakeannin transak omenot

Laskennalliset verovelat

113

0

113

0

2020

2019

Ainee omat hyödykkeet

777

0

Sijoitukset tytäryrityksiin

96

0

124

39

Val on vien tuki
Muut
Laskennalliset verovelat yhteensä
Laskennallisen verovelan vähennys
neto amissääntöjen mukaises
Laskennalliset verovelat ne o

2020

2019

289

0

-9

0

96

0

777

0

Tulosvaiku eises
94

Osakeannin transak omenot

Muutokset

9

0

1 006

39

-124

-39

881

0

Ainee omat hyödykkeet
Muut
Suoraan omaan pääomaan
Sijoitukset tytäryrityksiin
Tytäryh ön hankinta
Ainee omat hyödykkeet

Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan väliaikaisista eroista
omaisuus- ja velkaerien verotusarvojen sekä kirjanpitoarvojen välillä
velkamenetelmän mukaises .
Laskennallista veroa ei kirjata vähennyskelvo omasta liikearvosta ja
tytäryh öiden jakama omista voi ovaroista siltä osin kuin vero ei
toteudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.
Konserniin ei ole kirja u laskennallista verosaamista kertyneistä
tappiosta likaudella 2019. Tilikaudella 2020 on arvion muutoksena
kirja u tulosvaiku eises emoyh ön aiempien likausien
vahvistetuista tappioista yhteensä laskennallista verosaamista 0,34
miljoonaa euroa. Laskennallisen verosaamisen laskentaperusteena on
emoyh ön vuoden 2021 budje n mukainen verote ava tulo. Muilta
osin vahvistetuista tappioista ei ole kirja u laskennallista verosaamista
varovaisuuden periaate a nouda aen.
Emoyh öllä on vahviste uja tappioita 9,0 miljoonaa euroa 31.12.2020.
Emoyh ön laskennallista verosaamista, jäljelle jäävästä noin 1,5
miljoonasta eurosta ei ole kirja u konsernin taseeseen. Tappioista
vanheni noin 2,8 miljoonaa euroa likaudella. Jäljellä olevat vahvistetut
tappiot vanhenevat vuosina 2021 - 2025.
Konserniin on kirja u laskennallista verovelkaa 0,1 miljoonaa euroa
In an jakama omista voi ovaroista perustuen In an vuonna 2021
budjetoituun 1,0 miljoonan euron osingonjakoon. Muilta osin
tytäryritysten voi ovaroista ei ole kirja u laskennallista verovelkaa.

16. VAIHTO-OMAISUUS
2020

2019

16 823

8 208

Keskeneräiset tuo eet

4 768

1 039

Valmiit tuo eet

1 211

999

Ennakkomaksut

1 375

599

24 176

10 845

Aineet ja tarvikkeet

Yhteensä

17. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET
Myyn saamiset ja muut
saamiset - pitkäaikaiset
In an tytäryh ön vero- ja
viranomaismaksusaatavat

2020

2019

Myyn saamisten ikäjakauma ja
luo otappioksi kirjatut erät
Erääntymä ömät¹

2019
6 984

93

102

Muut pitkäaikaiset saamiset

112

101

Alle 30 päivää

496

833

Yhteensä

205

203

30–60 päivää

2 285

107

61–90 päivää

707

324

Yli 90 päivää

412

42

Myyn saamiset ja muut
saamiset - lyhytaikaiset
Myyn saamiset

2020

2019

20 941

8 289

Lainasaamiset

23

15

Siirtosaamiset

2 907

2 409

Muut saamiset
Yhteensä

331

178

24 202

10 891

Saamisten käyvät arvot eivät poikkea niiden kirjanpitoarvosta eikä
saamisiin liity merki äviä luo oriskejä.

Erääntyneet

Yhteensä
20 941
8 289
¹ Konsernissa vuonna 2020 ei ole kirja u merki äviä luo otappiovarauksia. Konsernissa on kirja u v. 2019 luo otappiovarausta 168 032
euroa erääntymä ömistä myyn saamisista.
Lyhytaikaisten saamisten jakautuminen
valuutoi ain, euroa

2020

GBP

4 970

0

USD

11 672

5 400

INR

3 887

3 580

EUR
Yhteensä

34

2020
17 041
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2019

3 673

1 910

24 202

10 891

18. RAHAVARAT
2020

2019

Käteinen raha ja pankki lit

3 899

6 163

Yhteensä

3 899

6 163

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat muodostuvat samoista eristä.

19. OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

31.12.2020

5 820 224

1 000

1 000

31.12.2019

4 365 168

1 000

1 000

Liiketoimet
omistajien kanssa

Yhteensä

Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto

Kertyneet
voi ovarat

10 913

0

-563

0

113

0

0

32

10 463

32

Pääoman sijoitukset
Transak omenot
Laskennallinen vero
Henkilöstön osakeomistusohjelma-työsuorituksen arvo
Yhteensä

Incap Oyj toteu marraskuussa 2020 merkintäoikeusannin tarjoten
1 455 056 osake a. Yh ön hallitus hyväksyi 18.11.2020 merkintäoikeuksien
perusteella tehdyt ensisijaiset merkinnät ja yh ön osakkeenomistajien
tekemät toissijaiset merkinnät osakeannin ehtojen mukaises . Osakkeet on
makse u täysimääräises .
Yh ö sai osakeannista 10 912 920 euron bru otulot, jotka on merki y
oman pääoman erään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut muutokset: Kertyneet voi ovarat
Työsuhde-etuuksien uudelleenarvostus
Tytäryh ön hankinta

2020

2019

-14

-34

59

0

Osingonjaon laskennallinen verovelka

-96

0

Yhteensä

-51

-34

20. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2020
Incap Oyj:n hallitus on pää änyt perustaa osakepohjaisen pitkän
aikavälin kannus njärjestelmän yh ön toimitusjohtaja O o Pukkille.
Kannus njärjestelmän tarkoituksena on tukea Incapin strategiaa ja
kannustaa toimitusjohtajaa yh ön aiemmin kuluvana vuonna
toteu aman AWS Electronics Groupin hankinnan jälkeisen
integraa on tehokkaassa toteu amisessa. Yh öllä ei ole ollut
aikaisemmin osakepohjaista kannus njärjestelmää toimitusjohtaja
O o Pukkille. Kannus njärjestelmän perusteella makse ava
mahdollinen palkkio maksetaan kokonaan Incapin uusina osakkeina.
Toimitusjohtajan kannus njärjestelmän ansaintajaksoon sisältyy
kuluva ja seuraava yh ön likausi ansaintajakson pää yessä
31.12.2021. Toimitusjohtaja voi ansaita ansaintajaksolta yh ön
liikevoiton kehi ymiseen perustuvan suoriteperusteisen palkkion,
joka on suuruudeltaan enintään 5 730 yh ön uu a osake a
edelly äen, e ä toimitusjohtaja on palkkion maksuhetkellä edelleen
toimisuhteessa yh öön. Kannus njärjestelmän mahdollinen palkkio
maksetaan vuonna 2022 pide ävän yh ön varsinaisen
yh ökokouksen hyväksy yä yh ön linpäätöksen likaudelta
1.1.2021–31.12.2021. Palkkiona makse uja osakkeita ei saa luovu aa
osakkeille asetetun 12 kuukauden luovutusrajoitusjakson aikana

palkkion maksamisesta.
Kannus njärjestelmän toteu amiseksi yh ön hallitus on pää änyt
suunnatusta maksu omasta osakeannista yh ön toimitusjohtajalle
perustuen yh ön varsinaisen yh ökokouksen 20.4.2020 hallitukselle
antamaan valtuutukseen. Osakkeiden antaminen toteutetaan
kannus njärjestelmän ehtojen toteutuessa.
Kulut osakeperusteisesta kannus njärjestelystä kirjataan
ansaintajakson aikana ja on esite y työsuhde-etuuksista aiheutuvissa
kuluissa sekä oman pääoman voi ovaroissa. Kulujen perusteena on
enimmäismäärä osakkeita eli 5 730 kappale a ja kertoimena on
käyte y 26.5.2020 mukaista markkina-arvoa 14,75 euroa. Jos yh ö
pää ää ansaintajakson alkamisen jälkeen ja ennen palkkion
maksamista yh ön osakkeiden tai op o-oikeuksien tai muiden yh ön
osakkeisiin oikeu avien erityisten oikeuksien maksamisesta siten, e ä
osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, palkkio korotetaan
kertomalla ansai ujen osakkeiden lukumäärä osakeannin kertoimella
tai muulla hallituksen pää ämällä tavalla.
Tilikauden tulokseen ajalta 26.5.-31.12.2020 edellä maini uja kuluja
sisältyy yhteensä 31 784,36 euroa.
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21. ELÄKEVELVOITTEET

22. UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUKSET JA MUUT VARAUKSET

Konsernilla on sekä maksupohjaisia e ä etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä.
Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä on vain In an tytäryh össä.

Kuluvaraus

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen eläke-etuuden suuruus
eläkkeellejäämishetkellä määritetään e yjen tekijöiden kuten
esimerkiksi palkan ja työssäolovuosien perusteella.
Taseen etuuspohjainen eläkevelka määräytyy
seuraavas

51

Käytetyt varaukset

2020

2019

744

724

Varojen käypä arvo

-385

-343

Alijäämä/Ylijäämä

359

381

359

381

Rahastoitujen velvoi eiden nykyarvo

01.01.2020

-51

31.12.2020

0

01.01.2019

51

Käytetyt varaukset

0

31.12.2019

51

31.12.2019 varaus koostuu työ ömyysvakuutusrahaston omavastuusta,
joka on tuloute u v. 2020.

Määrät taseessa:
Velat
Tulosvaiku eises kirja u etuuspohjainen
eläkekulu määräytyy seuraavas

23. KOROLLISET VELAT
2020

2019

Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot

39

36

Korkomenot

48

48

-24

-21

Järjestelyyn kuuluvien varojen odote u tuo o

Pitkäaikaiset jaksote uun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
2020
2019
Pankkilainat

Vakuutusmatemaa set voitot (-) ja tappiot (+)

13

33

Eläkevelvoi eet

Yhteensä

76

96

Vuokrasopimusvelat

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuo o oli noin 24 tuha a
euroa vuonna 2020 (21 tuha a euroa vuonna 2019)
Velvoi een nykyarvon muutokset
Velvoite likauden alussa

2020

2019

235

303

318

3 375

1 780

6 103

2 333

Lyhytaikaiset jaksote uun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat
2020
2019

644

608

Pankkilainat

Työsuorituksesta johtuvat menot

39

36

Muut velat

Korkomenot

48

48

Vuokrasopimusvelat

Vakuutusmatemaa set tappiot (+) ja voitot (–)

13

32

744

724

Velvoite likauden lopussa

2 425

2 054

1 392

214

1 174

1 419

668

3 687

3 234

2020

2019

Alle 6 kk¹

2 340

2 904

6–12 kk

1 621

402

1–5 vuo a

6 231

2 541

Lainojen tulevat erääntyvät korot ja lyhennykset
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypien
arvojen muutokset
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot
likauden alussa

2020

2019

305

261

Varojen odote u tuo o

24

21

Vakuutusmatemaa set voitot (+) ja tappiot (–)

-1

-1

Työnantajan suori amat maksut järjestelyyn
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot
likauden lopussa

56

63

385

343

2020

2019

Vakuutuksenantajan hallinnoimat rahavarat

385

343

Käytetyt vakuutusmatemaa set oletukset
31.12.

2020

2019

Järjestelyyn kuuluvat varat koostuvat
seuraavista eristä

yli 5 vuo a

0
5 847

Lyhennykset ja korot on laske u voimassa olevien lainasopimusten
mukaises .
¹ Sisältää In an toistaiseksi voimassa olevan pankkilimii n 1 173 859
euroa sekä Viron ja Englannin toistaiseksi voimassa olevat
laskusaatavat yhteensä 213 857 euroa.
Korollisten velkojen jakautuminen valuutoi ain, euroa
Pitkäaikaiset velat

Aasia

2020

2019

Diskon auskorko

6,40 %

7,15 %

GBP

630

0

Järjestelyyn kuuluvien varojen odote u tuo o

7,00 %

7,50 %

INR

429

553

Tuleva palkankorotusoletus

10,0 %

10,0 %

EUR

5 044

1 780

6 103

2 333

2020

2019

Määrät likaudelta ja kahdelta edelliseltä
likaudelta

2020

2019

2,77 %

18,96 %

Velvoi een nykyarvo

744

724

Järjestelyihin kuuluvien varojen käypä arvo

385

343

Ylijäämä/Alijäämä
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyjen
velkoihin
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyihin
kuuluviin varoihin

359

381

-30

6

-1

-1

Muutos edelliseen vuoteen

Lyhytaikaiset velat
GBP

423

0

USD

1 174

1 298

INR

180

94

EUR

1 910

1 842

3 687

3 234

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin
0,06 miljoonaa euroa vuonna 2021.

36

0
10 192
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24. VARAUKSET, OSTOVELAT JA MUUT VELAT
2019

Pitkäaikaiset

Koro omien velkojen jakautuminen
valuutoi ain, euroa

2020

2019

Muut velat

1 619

USD

7 191

2 133

2020
1 619

Lyhytaikaiset
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset varaukset
Muut velat
Yhteensä

20 279
3 204

SEK

18

4

GBP

6 182

22
2

5 610

JPY

5

1 281

HKD

2

4

6 885

4 427

5 211

2 432

25 494

9 024

541

238

INR

1 469

276

EUR

25 494

7 405

27 113

9 024

Siirtovelkojen olennaiset erät lii yvät alennuksiin, edelleenveloituksiin
sekä vero- ja palkkakuluihin.

25. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Incap-konsernin liiketoiminnan luonne al staa yh ön valuu a-,
korko-, luo o- ja maksuvalmiusriskeille. Konsernin rahoitusriskien
hallinnan tavoi eena on minimoida rahoitusmarkkinoiden
muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen ja
kassavirtaan.
Incapin taloushallinto tunnistaa ja arvioi riskit, hankkii tarvi avat
instrumen t riskeiltä suojautumiseen sekä raportoi riskeistä ja niihin
lii yvistä muutoksista toimitusjohtajalle ja hallitukselle.
Suojaustransak ot toteutetaan yh ön hallituksen hyväksymien
periaa eiden mukaises . Rahoitusriskien hallinnassa käytetään
tarpeen mukaan valuu atermiinejä, valuu alainoja ja
koronvaihtosopimuksia. Tytäryh öiden rahoitusrakenne a
suunnitellaan, arvioidaan ja ohjataan rahoitusriskien hallinta
huomioon o aen.

VALUUTTARISKIT
Koska Incap-konserni toimii euroalueella ja Aasiassa, yh ön
liiketoimintaan lii yy valuu ariski. Yh ö pyrkii suojautumaan riskiltä
valuu ariskipoli ikkansa mukaises valuu aop oilla ja -termiineillä.
Viron yh össä tehdään osa materiaaliostoista USD-määräisenä. Myös
In an, Slovakian ja Ison-Britannian tytäryh öiden ostoista merki ävä
osuus on USD-määräisiä.Näihin lii yvä transak oposi o otetaan
huomioon yh ökohtaista posi ota laske aessa ja suojataan
valuu ariskipoli ikan mukaises .
In assa toimivan tytäryh ön vieraan pääoman ehtoinen
lyhytaikainen käy öpääomarahoitus on USD-määräistä, ja lisäksi
tytäryh öllä on In an rupiamääräinen käy ölimii .
Emoyh ön ja In an tytäryh ön välisessä laskutuksessa käytetään
tytäryh ön ko valuu aa (In an rupia, INR). Näin ollen transak oriski
kohdistuu lähes kokonaan konsernin emoyh öön, eikä konsernin
ulkomaiseen tytäryh öön kohdistu oleellista transak oriskiä.
Emoyh ön taseeseen kohdistuvaa riskiä suojataan käy ämällä
tarvi aessa valuu atermiinejä ja -op oita.
Konsernin valuu ariskipoli ikan mukaises In an tytäryh öön
liiketoimintakaupan yhteydessä tehtyä euromääräistä sijoitusta ei ole
suoja u. Emoyh ö hankki vuonna 2020 AWS Electronics
Groupin ja kauppa teh in GBP-määräisenä, jota ei ole suoja u. Näin
ollen punnan kurssin vaihtelut vaiku avat Konsernin emoyh ön
taseeseen. Sijoituksesta syntyneet kurssierot on esite y
muuntoeroissa konsernin vapaassa omassa pääomassa. INR- kurssin
vahvistuminen euroon nähden 15 %:lla lisää konsernin omaa
pääomaa 539 022 eurolla ja INR-kurssin heikentyminen euroon
nähden 15 %:lla vähentää konsernin omaa pääomaa 729 265 eurolla
verra una 31.12.2020 lanteeseen.

KORKORISKI
Konsernitaseessa oli linpäätöshetkellä korollista vierasta pääomaa
9,8 miljoonaa euroa (5,6). Korollisesta vieraasta pääomasta 4,8
miljoonaa euroa on IFRS 16:een lii yvää vuokrasopimusvelkaa.
Korollisesta vieraasta pääomasta 0,0 miljoonaa euroa on
kiinteäkorkoista lainaa.Korollisten pitkäaikaisten velkojen painote u
keskimääräinen takaisinmaksuaika linpäätöshetkellä oli 1,6 vuo a.
Shekki li- ja factoringlimii t on ote u huomioon bullet-tyyppisinä
lainoina. Yh ö ei ole toteu anut erityisiä toimenpiteitä korkoriskiltä
suojautumiseen likauden aikana.
Yh ö analysoi korkoposi ota laa malla tarpeen mukaan laskelmia
määritetyn korkomuutoksen vaikutuksesta tulokseen. Laskelmia
tehdään vain niistä veloista, jotka ovat suurimmat
kokonaiskorkoposi on kannalta. Markkinakorkojen +1 %/-1 % muutoksen vaikutus vaihtuvakorkoisten lainojen osalta olisi
konsernin vuositason korkokuluissa lanteessa 31.12.2020 noin
+/- 50 tuha a euroa.

LUOTTORISKI
Incap-konsernin dokumentoidussa toimintatavassa määritellään
luotonvalvonnan periaa eet ja vastuut. Konsernilla on merki äviä
saamisia useilta isoilta sekä ko maisilta e ä globaaleilta asiakkailta.
Asiakassuhteet ovat vakiintuneita, pitkäaikaisia ja luo okelpoisia
tahoja. Uuden asiakassopimuksen syntyessä arvioidaan tuleva
vuositason volyymi, sen osuus liikevaihdosta sekä asiakkaan
luo okelpoisuus.
Luo otappioita ei realisoitunut eikä siten kirja u likaudella 2020 (ei
alaskirjauksia vuonna 2019). Incap ei ole kirjannut merki äviä
luo otappiovarauksia linpäätöksessä. Konserni ei ole neuvotellut
vuoden 2020 aikana uudelleen maksuehtoja saamisista, jotka olisivat
muuten erääntyneet tai joiden arvo olisi alentunut.
Myyn saamisten ikäjakauma on eritelty liite etojen kohdassa 17.

MAKSUVALMIUSRISKI
Incap-konsernissa arvioidaan ja seurataan jatkuvas liiketoiminnan
vaa man rahoituksen määrää, niin e ä konsernilla olisi tarpeeksi
likvidejä varoja toiminnan rahoi amiseksi ja erääntyvien lainojen
takaisinmaksuun. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään
takaamaan luo olimii en avulla sekä käy ämällä muita
rahoitusmuotoja.
Incapin tärkeimmät rahoituksen lähteet ovat liiketoiminnan rahavirta,
rahoituslaitoksilta nostetut lainat ja osakeannit.
Yh ön korollisten velkojen määrä 31.12.2020 oli 9,8 miljoonaa euroa
(31.12.2019 5,6 miljoonaa euroa). Tästä summasta 4,8 miljoonaa
euroa on rahalaitoslainaa, josta 3,0 miljoonaa euroa kohdistuu
emoyh öön. In an tytäryh ön rahalaitoslainan määrä oli 1,8
miljoonaa euroa.

INCAP | VUOSIKERTOMUS 2020 | KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

37

Yh ön lainarahoituksen lanne 31.12.2020
Rahalaitoslainat

Saldo 31.12.2020

Saldo 31.12.2019

214

1 174

1. Laskuluo olimii
2. Pankkilaina/luotollinen li Suomessa

3 000

0

3. Pankkilaina/luotollinen li In assa

1 479

1 627

Yhteensä

4 693

2 801

Muut velat (verovaraus)

1 619

1 619

Vuokrasopimusvelat

4 794

2 449

Muut lainat

Eläkelaina (In a)
Yhteensä
Kaikki yhteensä

Yh ö sopi uuden lainan yhteydessä vuonna 2020 pankin kanssa,
e ä lainoihin, luotolliseen liin ja laskuluo olimii in lii yvät
kovenan ehdot ovat omavaraisuusaste (yli 30,0 %) sekä konsernin
korollinen velka suhteessa EBITDA:han (alle 3,0), joita tarkastellaan
puolivuosi ain. EBITDA lasketaan rullaavas 12 kuukauden
jaksolta. Pankilla on oikeus ir sanoa sopimukset erääntyväksi,
mikäli kovenan ehdot eivät täy yisi. Yh ö saavu
kovenan tasot sekä 30.6.2020 e ä 31.12.2020.
31.12.2020

30.6.2020

0,6

1,85

50,5

33,2

Korollinen velka/EBITDA (<3,0)
Omavaraisuusaste (>30 %)

Tulevat lainojen lyhennykset ja korot on kuva u liite etojen
kohdassa 23.

359

381

6 772

4 448

11 465

7 249

PÄÄOMAN HALLINTA
Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on tukea liiketoimintaa
op maalisen pääomarakenteen avulla ja kasva aa omistaja-arvoa
tavoi eena paras mahdollinen tuo o. Op maalinen
pääomarakenne takaa myös pienemmät pääoman kustannukset.
Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvas
ne ovelkaantumisasteella (Net Gearing). Konsernin korollinen
ne ovelkaa 31.12.2020 oli 5,9 miljoonaa euroa (31.12.2019 -0,6
miljoonaa euroa) ja ne ovelkaantumisaste oli 15,3 % (31.12.2019 2,7 %). Ne ovelkaantumisaste a laske aessa korollinen ne ovelka
on jae u oman pääoman määrällä. Ne ovelkoihin sisältyvät
korolliset velat vähenne ynä korollisilla saamisilla ja rahavaroilla.
Omavaraisuusaste 31.12.2020 oli 50,5 % (31.12.2019 60,0 %).

Tilinpäätöksen laa misen yhteydessä tehdyn kassavirtaennusteen
perusteella yh ö arvioi, e ä yh ön käy öpääoma vastaa yh ön
seuraavan 12 kuukauden tarpeita.

26. RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen käyvät arvot eivät poikkea niiden kirjanpitoarvosta.
Rahoitusvelat
Pankkilainat
Eläkevelvoi eet
Vuokrasopimusvelat

Kirjanpitoarvo
2020

Käypä arvo
2020

Kirjanpitoarvo
2019

Käypä arvo
2019

4 693

4 693

2 801

2 801

359

359

381

381

4 794

4 794

2 449

2 449

2020

2019

2018

-

-

2,80 -10,50 %

Lyhytaikaisten velkojen käyvät arvot eivät poikkea merki äväs niiden kirjanpitoarvosta.
Käyvän arvon määri ämiseen käytetyt diskon okorot

Yh öllä ei ole linpäätöshetkellä tulosvaiku eises käypiin arvoihin arvoste uja rahoitusvaroja ja -velkoja.

27. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT
2020
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa

-97

4 109

1 374

Työsuhde-etuudet

18

-34

Pysyvien vastaavien myyn voitot
(-) ja tappiot (+)

-6

-15

Vaihto-omaisuuden arvonalennus

0

38

Myyn saamisten arvonalennus

0

168

Poistot ja arvonalentumiset

Muut suoraan omaan pääomaan kirjatut erät

38

2019

-541

89

-4

3 667

1 431
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28. RAHOITUKSESTA JOHTUVIEN VELKOJEN MUUTOKSET
1.1.2020

Rahavirta

Siirrot erien
välillä

Kurssierot

Uudet
vuokraukset

Muut

31.12.2020

Lyhytaikainen korollinen vieraspääoma

2 629

-2 659

2

-91

0

2 444

2 324

Vuokrasopimusvelat

2 449

-1 188

0

0

1 645

1 888

4 794

553

2 162

-2

-61

0

76

2 729

5 630

-1 685

0

-152

1 645

4 408

9 846

1.1.2019

Rahavirta

Siirrot erien
välillä

Kurssierot

Uudet
vuokraukset

Muut

31.12.2019

4 553

-2 087

106

56

0

0

2 629

0

-561

0

0

2 145

865

2 449

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma

1 000

-437

-106

-1

0

96

553

Yhteensä

5 554

-3 085

0

55

2 145

962

5 630

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Yhteensä

Lyhytaikainen korollinen vieraspääoma
Vuokrasopimusvelat

29. VUOKRASOPIMUKSET

30. EHDOLLISET VELAT JA VARAT SEKÄ VASTUUT

Konserni on vuokrannut Virossa, Isossa-Britanniassa ja Slovakiassa
käytössä olevat tuotanto lat sekä Helsingissä, Tallinnassa,
Bangaloressa, Namestovossa ja Newcastle Under Lymessa olevat
toimisto lat. Osaan määräpäivänä pää yvistä vuokrasopimuksista
sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen pää ymispäivän
jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat
toisistaan.

Rahalaitoslainat, joista anne u vakuuksia
Kiinteistö- ja konekiinnitykset
Yrityskiinnitykset

Rahoitusyh ölle myytyjen laskusaatavien
takaisinostovastuu

Ei-pure avissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella
makse avat vähimmäisvuokrat, ilman arvonlisäveroa
2019

11

13

11

13

Vuoden 2020 tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten
perusteella suorite uja vuokramenoja 0,0 miljoonaa euroa (0,0 milj.
euroa vuonna 2019).

Vuo a pidemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kulu ua

1 494

2019

707

3 604

1 968

5 099

2 675

1 384

668

Vuokrasopimusvelat –
vähimmäisvuokrien nykyarvo
Yhden vuoden kuluessa
Vuo a pidemmän ajan ja enintään
viiden vuoden kulu ua

Tulevaisuudessa kertyvät sisäiset
korkokulut
Vuokrasopimusvelkojen kokonaismäärä

3 431

1 780

4 814

2 449

284
5 099

20 113

12 113

1 174

3

0

582

727

2020

2019

614

459

Työsuhteen pää ymisen
jälkeiset etuudet

27

24

Osakeperusteiset maksut

32

0

673

483

Muut vastuut
Muut taseen ulkopuoliset vastuut

31. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Vuokrasopimusvelat –
vähimmäisvuokrien kokonaismäärä
Yhden vuoden kuluessa

1 627

214

Takuuvuokra konsernitoimiston loista

2020

2020

1 384

Lisäksi OP Yrityspankki Oyj:n shekki lilimii (max 3,0 milj. euroa), joka
ei ole käytössä 31.12.2020, vakuutena on yrityskiinnitys.

Konserni vuokralle o ajana

Vuokrasopimusvelkojen erääntymisajat

2019
1 627

Omasta puolesta annetut vakuudet

Ei-pure avissa olevia muita vuokrasopimuksia ovat myös
laitevuokrasopimukset, joita ei luokitella IFRS-säännösten mukaan
rahoitusleasingsopimuksiksi.

Yhden vuoden kuluessa

2020
4 384

226
2 675

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhdeetuudet

Yhteensä

Tilikaudella konsernin toimitusjohtajana on toiminut O o Pukk.
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten eläke-etuudet määräytyvät
työeläkelain (TyEL) mukaises .
Palkat ja palkkiot

2020

2019

199

181

Carl-Gustaf von Troil

20

23

Päivi Jokinen

20

18

Ville Vuori

40

32

Kaisa Kokkonen

13

0

Toimitusjohtaja
Hallituksen jäsenet

Tilikauden 2020 pää yessä Incap Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omis vat yhteensä 55 638
osake a eli 1,0 % osakekannasta.
Lokakuussa 2020 yh ö järjes merkintäoikeusannin ja annin
pääjärjestäjänä toimi United Bankers Oyj. Yh ön hallituksen jäsen CarlGustaf von Troil on osakeannin pääjärjestäjän emoyh ön United Bankers
Oyj:n merki ävä osakkeenomistaja. Carl-Gustaf von Troil ei osallistunut
pääjärjestäjän valintaa koskevaan päätöksentekoon.

32. TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yh öllä ei ole likauden jälkeisiä merki äviä tapahtumia.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
1 000 euroa

Liite

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Liiketoiminnan muut kulut

1
2
3
4

Liikevoi o/-tappio
Rahoitustuotot ja -kulut

5

Voi o/tappio ennen linpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot

6

Tilikauden voi o/tappio

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

2 959
51
238
1 056

2 517

1 715

1 562

982

1 097

2 698

2 659

265
691

-195
2 503

2 659

31.12.2020

31.12.2019

0

690

21 059
4
21 063

12 300
4
12 994

5 840
3 929
1 839
11 608

0
1 523
844
2 367

32 671

15 361

1 000
19 281
5 343
2 503
28 127

1 000
8 368
2 684
2 659
14 711

2 300
2 244
4 544

0
650
650

32 671

15 361

EMOYHTIÖN TASE
1 000 euroa

Liite

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

7
8

9
9

Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten likausien tulos
Tilikauden tulos
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä

10

11
12

Vasta avaa yhteensä

40
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EMOYHTIÖN RAHAVIRTALASKELMA
1 000 euroa

1.1.-31.12.2020

1.1.-31.12.2019

Liiketoiminnan rahavirta
Liiketulos
Oikaisut liiketulokseen
Käy öpääoman muutos
Maksetut korot
Saadut osingot
Saadut korot
Maksetut verot

1 715
-36
-1 225
-418
989
158
-99

1 562
1
343
-24
1 075
0
0

Liiketoiminnan rahavirta

1 084

2 958

Investoin en rahavirta
Tytäryh öhankinta
Investoin en rahavirta

-6 729
-6 729

-690
-690

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakean
Osakean in lii yvät transak omenot
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Pitkäaikaisten lainojen nostot

10 913
-563
-7 408
700
13 000

0
0
0
0
0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta

-10 000
6 642

-1 436
-1 436

-1

0

996
844
1 839

833
11
844

-834
-391
-1 225

-60
404
343

Rahavarojen valuu akurssimuutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat likauden alussa
Rahavarat likauden lopussa
Käy öpääoman muutos
Koro omien liikesaamisten muutos
Koro omien velkojen muutos
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„

Pitkällä aikavälillä
elektroniikan
sopimusvalmistuksen
kasvua edistää elektroniikan
käytön kasvu, jota tukevat
digitalisaation kaltaiset
megatrendit.

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN
LAATIMISPERIAATTEET
ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET
PYSYVÄT VASTAAVAT
Pysyvien vastaavien ainee omat hyödykkeet on merki y
taseeseen väli ömään hankinta menoon vähenne ynä
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saadut investoin avustukset
on kirja u hyvi äen vastaavaa omaisuuserää. Suunnitelman
mukaiset poistot on laske u tasapoistoin käy öomaisuuserien
taloudellisen pitoajan perusteella.

Ainee omat hyödykkeet
l Liikearvo
l Muut ainee omat oikeudet

5-6 vuo a
3-5 vuo a

TYTÄRYHTIÖIDEN OSAKKEIDEN
ARVONALENNUSTESTAUS
Tytäryhtiöiden arvo emoyhtiössä on alkuperäinen hankintahinta,
johon on lisätty myöhemmin tehdyt sijoitukset tytäryhtiöiden
pääoman vahvistamiseksi. Osakkeiden arvolla on merkittävä
vaikutus emoyhtiön omaan pääomaan ja sitä kautta muuan
muassa omavaraisuusasteeseen.

pilt

Tytäryhtiöiden osakkeiden arvonalennustestaus on tehty
perustuen joulukuun lopun 2020 tilanteeseen. Rahavirtaa
tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on
määritetty käyttöarvoon perustuvina laskelmina, joiden
laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä.

RAHOITUSOMAISUUS JA RAHOITUSRISKIEN HALLINTA
Liikesaamisiin ja -velkoihin ei sisälly merki äviä korko- tai
valuu ariskejä, minkä vuoksi yh ö ei tehnyt likauden aikana
suojaustoimenpiteitä valuu akurssimuutosten varalta.

ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET ERÄT
Ulkomaanrahan määräiset erät on muute u Euroopan
keskuspankin ilmoi amaan keskikurssiin linpäätöspäivänä.
Myynnin ja ostojen kurssierot on kohdenne u kyseisten erien
hyvitykseksi tai veloitukseksi.

LEASING
Emoyh ön linpäätöksessä rahoitusleasingillä hankitut
käy öomaisuuden leasingmaksut sisältyvät vuokrakuluina
liiketoiminnan muihin kuluihin. Emoyh ön vuokrasopimukset
ovat joko lyhytkestoisia tai arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä
koskevia sopimuksia, jotka tulevaisuudessakin käsitellään
opera ng lease -käsi elytavalla.

ELÄKEMENOJEN JAKSOTUS
Työntekijöiden eläketurva lisäetuineen on vakuute u
eläkevakuutusyh öissä. Eläkekulut kirjataan kuluksi
kertymisvuonna.
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN
LIITETIEDOT
Emoyh ön linpäätöksen liite edot
Tilinpäätös on laadi u kirjanpitoasetuksen 2 lukua käy äen
1. LIIKEVAIHTO

5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Liikevaihdon maan eteellinen
jakautuminen
Suomi
Eurooppa
Muut

2020

2019

1 948

1 075

0

0

0

0
263

2 561

2 254

Muut korko- ja rahoitustuotot

2 959

2 517

Saman konsernin yrityksiltä

204

40

Muilta yrityksiltä

129

1

Saman konsernin yrityksiltä
Muilta yrityksiltä

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille yrityksille
2020

1 299

19

982

1 097

2020

2019

195

0

2019

51

0

51

0

6. TULOVEROT

Lähdevero

3. HENKILÖSTÖKULUT JA HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
2020

2019

1

2

Palkat ja palkkiot

247

263

Eläkekulut

-13

-2

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin

2019

398

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Realisoitumaton työ ömyysturvan
omavastuu

2020
Osinkotuotot

Emoyh öllä on vahviste uja tappioita 9,0 miljoonaa euroa 31.12.2020.
Emoyh ön laskennallista verosaamista, noin 1,8 miljoonaa euroa, ei ole
kirja u emoyh ön taseeseen. Tappioista vanheni noin 2,8 miljoonaa
euroa likaudella.
Jäljellä olevat vahvistetut tappiot vanhenevat vuosina 2021 - 2025.

Henkilöstökulut

Muut henkilösivukulut

7. AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET

5

3

238

265

93

99

Hankintameno 1.1.2020

93

99

Siirrot erien välillä

Aineelliset hyödykkeet

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

Hankintameno 31.12.2020

4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT

Kirjanpitoarvo 1.1.2020
Kirjanpitoarvo 31.12.2020
2020
29

31

Koneiden ja kiinteistöjen ylläpitokulut

22

18

1 006

642

1 056

691

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus, lintarkastusyhteisö EY

69

Veroneuvonta
Muut palvelut

44

Yhteensä

690

690

-690

-690

0

0

690

690

0

0

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

Yhteensä

2019

Vuokrat
Muut kuluerät

Ennakkomaksut ja
keskeneräiset
hankinnat

52

Aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1.2019

0

0

Lisäykset

690

690

Hankintameno 31.12.2019

690

690

1
88

2

157

55

Kirjanpitoarvo 1.1.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019
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0

0

690

690

8. SIJOITUKSET

Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Siirrot erien välillä

Osakkeet
Konserniyritykset

Muut osakkeet
ja osuudet

12 300

4

Yhteensä
12 304

8 069

0

8 069

690

0

690

Hankintameno 31.12

21 059

4

21 063

Kirjanpitoarvo 31.12.2020

21 059

4

21 063

Kirjanpitoarvo 31.12.2019

12 300

4

12 304

TILINPÄÄTÖS 31.12.2020
Konsernin oma pääoma on 38,6 miljoonaa euroa (21,9 miljoonaa
euroa vuonna 2019) ja emoyh ön oma pääoma on 28,1 miljoonaa
euroa (14,7 miljoonaa euroa vuonna 2019).
Tytäryh öiden osakkeiden arvo emoyh össä on alkuperäinen
hankintahinta, johon on lisä y myöhemmin tehdyt sijoitukset
tytäryh öiden oman pääoman vahvistamiseksi. Emoyh ön
linpäätöksessä In an tytäryh ön osakkeiden tasearvo on noin 8,2
miljoonaa euroa, Viron tytäryh ön osakkeiden tasearvo noin 4,1
miljoonaa euroa ja UK:n tytäryh ön osakkeiden tasearvo noin 8,8
miljoonaa euroa. Tytäryh öiden osakkeiden arvolla on merki ävä
vaikutus emoyh ön omaan pääomaan ja sitä kau a muun muassa
omavaraisuusasteeseen. Tytäryh öiden osakkeiden
arvonalennustestaus on tehty perustuen likauden 2020 lopun
lanteeseen. Arvonalennustestauslaskelmissa kerryte ävissä olevat
rahamäärät on määrite y käy öarvoon perustuen.
Kassavirtaennusteet pohjautuvat johdon laa maan ja hallituksen
hyväksymään seuraavan likauden budje in ja neljän seuraavan
vuoden liiketoimintasuunnitelmaan. Kassavirtaennusteissa In an
liikevaihdon arvioidaan kasvavan 8 % vuosi ain ja liikevoiton (EBIT)
olevan noin 13 %. Kassavirtaennusteissa Viron yksikön liikevaihdon

arvioidaan kasvavan 3,5 % vuosi ain ja liikevoi o (EBIT) on noin 5 %.
Kassavirtaennusteissa tammikuussa 2020 ostetun AWS Electronics
Group LTD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6 % vuosi ain ja
liikevoi o (EBIT) on noin 5 %. Jäännösarvon kasvuennuste on 2 %.
Diskon okorko muodostuu toimialariskistä, vieraan pääoman korosta
sekä maakohtaisesta riskistä. Diskon okoron tekijät päivitetään
vuosi ain testauksen yhteydessä markkinoilta saadun edon
perusteella. Vuoden 2020 likauden laskelmissa on käyte y In assa
12,57 %:n,Virossa 9,28 %:n ja AWS Electronics Group LTD:n osalta
12,94 %:n diskon okorkoa.
Mikäli testauksessa käyte y liikevoi o (EBIT) laskisi noin 55 %
In assa, 36 % Virossa tai 12 % AWS Electronics Group LTD:ssä, tai
mikäli diskon auskorko nousisi vähemmän kuin 3,9 prosen yksikköä
Virossa, 89 prosen yksikköä In assa ja 1,5 prosen yksikköä AWS
Electronics Group LTD:n osalta, tämä ei aiheu aisi osakkeiden arvon
alaskirjausta.
In an tytäryh ön kanna avuus on hyvällä tasolla eikä sen osalta ole
alaskirjaustarve a eikä riskiä. 62 % Viron tytäryh ön liiketoiminnan
arvosta muodostuu niin sanotusta jäännösarvosta.

KONSERNIYRITYKSET
l
l
l
l

Incap Electronics Estonia OÜ, Kuressaari, Viro
Incap Contract Manufacturing Services Pvt. Ltd., Bangalore, In a
Incap Holdings UK Ltd, Newcastle-under-Lyme, Iso-Britannia
Incap Electronics Group Ltd, Newcastle-under-Lyme, IsoBritannia
l Incap Electronics UK Ltd, Newcastle-under-Lyme, Iso-Britannia

l Incap Electronics Slovakia, Namestovo, Slovakia
l Euro-ketju Oy, Helsinki, Suomi (ei toimintaa)
l Incap Hong Kong Limited, Hong Kong
Incap Oyj omistaa 100 % kaikista konserniyrityksistä ja kaikki yh öt on
yhdistelty emoyh ön konserni linpäätökseen.
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9. SAAMISET

12. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
2020

2019

2020

Pitkäaikaiset

Lainat rahoituslaitoksilta

Saman konsernin yrityksiltä:

Ostovelat

Lainasaamiset

5 840

2019

700

0

67

91

Ostovelat

43
43

22
22

1 246

8

188

529

0
Velat saman konsernin yrityksille

Lyhytaikaiset
Saman konsernin yrityksiltä:
Myyn saamiset

1 110

571

Korkosaamiset

195

145

Muut velat

Muut saamiset

2 569

745

Siirtovelat

3 874

1 460

Velat yhteensä

2 244

650

Josta korollista

3 000

0

50

33

Muut saamiset

40

52

Siirtosaamiset

15

12

9 768

1 523

Saamiset yhteensä

Siirtovelkojen olennaiset erät
Palkat sosiaalikuluineen
Korot
Kuluvaraus
Lähdevero

10. OMA PÄÄOMA

Muut
2020

2019

Osakepääoma 1.1.

1 000

1 000

Osakepääoma 31.12.

1 000

1 000

Sido u oma pääoma yhteensä

1 000

1 000

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

8 368

8 368

Osakean

10 913

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.

19 281

8 368

Tulos edellisiltä likausilta 1.1.

5 343

2 684

Tulos edellisiltä likausilta 31.12.

5 343

2 684

Tilikauden tulos

2 503

2 659

Vapaa oma pääoma yhteensä

27 127

13 711

Oma pääoma yhteensä

28 127

14 711

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta
vapaasta omasta pääomasta
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

19 281

8 368

5 343

2 684

Tilikauden voi o (tappio)

2 503

2 659

27 127

13 711

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta
Kaikki velat erääntyvät viiden vuoden sisällä.

46

463
0

36

33
529

Lisäkauppahinta AWS Electronics
konsernin hankinnasta

567

0

Osakkeina makse ava kauppahinta
AWS Electronics konsernin hankinnasta

667

0

12

8

1 246

8

2020

2019

Lyhytaikaiset muut velat

Muut

13. MUUT LIITETIEDOT
Annetut vakuudet
Velat, joiden vakuudeksi anne u
yrityskiinnityksiä ja pan eja
Annetut kiinnitykset

3 000

0

20 113

12 113

Lisäksi OP Yrityspankki Oyj:n shekki lilimii (max 3,0 milj. euroa), joka
ei ole käytössä 31.12.2020, vakuutena on yrityskiinnitys.
Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut vakuudet
Vuokratakaukset

11. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

0

0
96
188

Rahalaitoslainat

Edellisten likausien voi o (tappio)

6

Laskusaatavien takaisinostovastuun
takaus
2020

2019

2 300

0

Vastuusitoumukset ja muut vastuut

2 300

0

Vuokra- ja leasingsopimuksista
makse avat määrät ilman arvonlisäveroa
Seuraavalla likaudella makse avat
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2 637

2 606

10

1 174

11

11

HALLITUKSEN ESITYS YHTIÖN
TULOSTA KOSKEVIKSI
TOIMENPITEIKSI
Emoyh ön likauden tulos on 2 502 977,11 euroa.
Hallitus ehdo aa 27.4.2021 kokoontuvalle yh ökokoukselle, e ä
osinkoa ei jaeta vuoden 2020 tuloksesta ja e ä likauden tulos
jätetään yh ön omaan pääomaan.

Helsinki, 24.3.2021

Ville Vuori
hallituksen puheenjohtaja
Carl-Gustaf von Troil
hallituksen jäsen
Päivi Jokinen
hallituksen jäsen
Kaisa Kokkonen
hallituksen jäsen
O o Pukk
toimitusjohtaja
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„

Incap tarjoaa uusinta
teknologiaa vahvan
yrittäjähenkisen ilmapiirin
ja erittäin osaavan
henkilöstönsä voimin.

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Incap Oyj:n yh ökokoukselle

TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUS
LAUSUNTO
Olemme lintarkastaneet Incap Oyj:n (y-tunnus 0608849-6)
linpäätöksen likaudelta 1.1.–31.12.2020. Tilinpäätös sisältää
konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman,
laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja
liite edot, mukaan lukien yhteenveto merki ävimmistä
linpäätöksen laa misperiaa eista, sekä emoyh ön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liite edot.

rahavirroista EU:ssa käy öön hyväksy yjen kansainvälisten
linpäätösstandardien (IFRS) mukaises ,
l

linpäätös antaa oikean ja rii ävän kuvan emoyh ön
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa
voimassa olevien linpäätöksen laa mista koskevien
säännösten mukaises ja täy ää lakisääteiset vaa mukset.

Lausuntomme on ris riidaton hallitukselle annetun lisärapor n
kanssa.

Lausuntonamme esitämme, e ä
l konserni linpäätös antaa oikean ja rii ävän kuvan konsernin
taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja

LAUSUNNON PERUSTELUT
Olemme suori aneet lintarkastuksen Suomessa noudate avan
hyvän lintarkastustavan mukaises . Hyvän lintarkastustavan
mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa
Tilintarkastajan velvollisuudet linpäätöksen lintarkastuksessa.
Olemme riippuma omia emoyh östä ja konserniyrityksistä niiden
Suomessa noudate avien ee sten vaa musten mukaises , jotka
koskevat suori amaamme lintarkastusta ja olemme täy äneet
muut näiden vaa musten mukaiset ee set velvollisuutemme.
Emoyh ölle ja konserniyrityksille suori amamme muut kuin
lintarkastuspalvelut ovat parhaan etomme ja käsityksemme

mukaan olleet Suomessa noudate avien, näitä palveluja
koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suori aneet EUasetuksen 537/2014 5. ar klan 1 kohdassa tarkoite uja kielle yjä
palveluja. Suori amamme muut kuin lintarkastuspalvelut on
esite y konserni linpäätöksen liite edossa 6 ja emoyh ön
linpäätöksen liite edoissa 4.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
lintarkastusevidenssiä.

TILINTARKASTUKSEN KANNALTA KESKEISET SEIKAT
Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka
amma llisen harkintamme mukaan ovat olleet merki ävimpiä
tarkastuksen kohteena olevan likauden lintarkastuksessa.
Nämä seikat on ote u huomioon linpäätökseen kokonaisuutena
kohdistuneessa lintarkastuksessamme sekä laa essamme siitä
anne avaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä
lausuntoa.
Olemme täy äneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
linpäätöksen lintarkastuksessa kuvatut velvollisuutemme
linpäätöksen lintarkastuksessa mukaan lukien näihin seikkoihin
lii yvät velvoi eemme. Tämän mukaises suori mme

suunni elemamme lintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat
arviomme mukaises riskeihin, jotka voivat johtaa linpäätöksen
olennaiseen virheellisyyteen. Suori amamme
lintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla
maini uihin seikkoihin, ovat olleet perustana oheista linpäätöstä
koskevalle lausunnollemme.
Olemme o aneet lintarkastuksessamme huomioon riskin siitä,
e ä johto sivuu aa kontrolleja. Tähän on sisältynyt arvioin siitä,
onko vii eitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta
suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan
olennaisen virheellisyyden riski.
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Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Miten seikkaa käsitel in lintarkastuksessa

Myyn tuo ojen tuloutus
Vii aamme linpäätöksen laadintaperiaa eisiin ja liite etoon 3.
Konsernin liiketoiminta muodostuu elektroniikan
sopimusvalmistuksesta konsernin omistamissa tehtaissa.
Liikevaihtoon kirjataan tuotot tavaroiden myynnistä, kun
määräysvalta siirtyy asiakkaalle e ynä hetkenä.
Myyn tuo ojen tulou aminen oli lintarkastuksen kannalta
keskeinen seikka sekä EU -asetuksen 537/2014 10 ar klan 2c kohdassa tarkoite u merki ävä olennaisen virheellisyyden riski
johtuen tuo ojen oikea-aikaiseen ja oikeamääräiseen
kirjaamiseen lii yvästä riskistä.

Myyn tuo ojen kirjaamiseen lii yvän olennaisen virheellisyyden
riskin huomioon o amiseksi kävimme tarkastuksessa muun
muassa läpi konsernin liikevaihdon tuloutusperiaa eet ja
vertasimme niitä IFRS -säännöksiin. Testasimme konsernin sisäisiä
kontrolleja soveltuvin osin myynnin oikea-aikaisen ja
oikeamääräisen tuloutuksen osalta. Kävimme likauden aikana ja
linpäätöstarkastuksen yhteydessä läpi konsernin
myyn sopimuksia. Testasimme pistokokein linpäätöshetkellä
myyn tuo ojen kirjausajankohdan oikeellisuu a.
Arvioimme myyn tuo ojen tuloutukseen lii yviä liite etoja.

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vii aamme linpäätöksen laadintaperiaa eisiin ja liite etoon 16.
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2020 vaihto-omaisuuden arvo oli 24
miljoonaa euroa, joka on 32 prosen a kokonaisvaroista. Vaihtoomaisuuden arvostus oli lintarkastuksen kannalta keskeinen
seikka, koska vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on olennainen
linpäätöksen kannalta ja koska johto käy ää harkintaa
arvioidessaan vaihto-omaisuuden epäkuran usriskiä. Vaihtoomaisuuden arvostus oli myös EU -asetuksen 537/2014 10
ar klan 2c -kohdassa tarkoite u merki ävä olennaisen
virheellisyyden riski.

Vaihto-omaisuuden arvostukseen lii yvän olennaisen
virheellisyyden riskin huomioon o amiseksi kävimme
tarkastuksessa läpi muun muassa vaihto-omaisuuden
arvostusprosesseja. Vaihto-omaisuuden arvostusperiaa eita
verra in tarkastuksessa IFRS-säännöksiin. Tilinpäätöshetkellä
testasimme pistokokein vaihto-omaisuuden arvostusta. Vaihtoomaisuuden arvonalentumiseen lii yvissä
tarkastustoimenpiteissä arvioimme ja testasimme johdon tekemiä
oletuksia ja arvostukseen lii yviä laskelmia sekä vaihtoomaisuuteen lii yviä liite etoja.

AWS Electronics Groupin hankinta ja hankinnasta
muodostuneen liikearvon arvostus
Vii aamme konserni linpäätöksen laa misperiaa eisiin ja
liite etoihin 2 ja 13.

Kauppahinnan allokoin in ja yrityshankinnan raportoin in lii yen
suori mme muun muassa seuraavat lintarkastustoimenpiteet:

Yh ö hankki tammikuussa 2020 AWS Electronics Groupin 15,9
miljoonan euron vela omaan kauppahintaan, ja lisäksi kirja in
0,6 miljoonan euron lisäkauppahinta. Yrityshankinta oli
lintarkastuksen kannalta keskeinen seikka hankintaan lii yvien
arvostusprosessien ja – menetelmien sekä johdon tekemien
arvioiden johdosta. Johdon arviot kohdistuivat erityises
hanki ujen varojen ja velkojen käypien arvojen määri ämiseen ja
kauppahinnan allokoin in vaihto-omaisuudelle ja erikseen
tunniste avissa oleville ainee omille hyödykkeille kuten
asiakassopimuksille.

l arvioimme yh ön laskentaperiaa eita liiketoimintojen
yhdistäminen – laskentastandardiin nähden;

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2020 AWS Electronics Groupin
hankinnasta muodostuneen liikearvon määrä oli 6,2 miljoonaa
euroa, joka on 8 % kokonaisvaroista ja 16 % omasta pääomasta.
Liikearvon arvostus oli lintarkastuksen kannalta keskeinen
seikka, koska
l liikearvon arvonalentumistestaus on monimutkainen ja
sisältää arvionmääräisiä eriä,
l arvonalentumistestaus perustuu pitkälle tulevaisuuteen
ulo uviin markkinoita ja talou a koskeville oletuksille; ja
l liikearvo on olennainen linpäätöksen kannalta.
Konsernin rahavirtaa tuo avien yksiköiden kerryte ävissä oleva
rahamäärä on määrite y perustuen käy öarvolaskelmiin, joiden
tulos voi vaihdella merki äväs laskelmiin sisältyvien oletusten
muu uessa. Käy öarvon määritykseen vaiku avat useat
oletukset, kuten esimerkiksi liikevaihdon kasvu, käy ökate ja
rahavirtojen diskon auksessa käyte y diskon okorko. Muutokset
näissä oletuksissa voivat johtaa liikearvon arvonalentumiseen.
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l arvioimme arvonmääritysasiantun joidemme avustuksella
yh ön arvostusprosesseja ja – menetelmiä, joilla yh ö yksilöi
hankitut varat ja velat sekä määri näiden erien käyvät arvot;
l arvioimme yrityshankintoihin lii yviä liite etoja.
Liikearvon arvostukseen lii yvissä tarkastustoimenpiteissä
hyödynsimme arvonmääritysasiantun joitamme, jotka avus vat
meitä johdon tekemien oletusten ja menetelmien
asianmukaisuuden arvioinnissa.
Toimenpiteemme käsi vät erityises johdon tekemien oletusten
vertaamisen ulkoisista etolähteistä saataviin etoihin sekä omiin
odotuksiimme rahavirtojen diskon auksessa käytetyn pääoman
keskimääräisen kustannuksen osalta.
Tämän lisäksi testasimme johdon laa mien laskelmien
asianmukaisuu a ja tulevaisuuden ennusteita hallituksen
hyväksymään budje in. Vertasimme myös liikearvon
arvonalentumistestausten tuloksia yh ön markkina-arvoon.
Lisäksi arvioimme liite edossa 13 esite yjen etojen, kuten
herkkyysanalyysin rii ävyy ä sekä sitä, voiko jokin jokseenkin
mahdollinen muutos keskeisessä oletuksessa johtaa
arvonalentumiseen.
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TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUDET
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat linpäätöksen laa misesta
siten, e ä konserni linpäätös antaa oikean ja rii ävän kuvan
EU:ssa käy öön hyväksy yjen kansainvälisten
linpäätösstandardien (IFRS) mukaises ja siten, e ä linpäätös
antaa oikean ja rii ävän kuvan Suomessa voimassa olevien
linpäätöksen laa mista koskevien säännösten mukaises ja
täy ää lakisääteiset vaa mukset. Hallitus ja toimitusjohtaja
vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laa a linpäätöksen, jossa ei
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista
virheellisyy ä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat linpäätöstä laa essaan velvollisia
arvioimaan emoyh ön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja
soveltuvissa tapauksissa esi ämään seikat, jotka lii yvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, e ä linpäätös on laadi u
toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan
toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyh ö tai
konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkau aa tai ei ole muuta
realis sta vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA
Tavoi eenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko
linpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyy ä, sekä antaa
lintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen
varmuus on korkea varmuustaso, mu a se ei ole tae siitä, e ä
olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän lintarkastustavan
mukaises suorite avassa lintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi
aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan
olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin
kohtuudella odo aa vaiku avan taloudellisiin päätöksiin, joita
käy äjät tekevät linpäätöksen perusteella.
Hyvän lintarkastustavan mukaiseen lintarkastukseen kuuluu,
e ä käytämme amma llista harkintaa ja säilytämme amma llisen
skep syyden koko lintarkastuksen ajan. Lisäksi:

olennaista epävarmuu a esiintyy, meidän täytyy kiinni ää
lintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epävarmuu a koskeviin linpäätöksessä esite äviin etoihin
tai, jos epävarmuu a koskevat edot eivät ole rii äviä,
mukau aa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat
lintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä
hanki uun lintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai
olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, e ei emoyh ö tai
konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
l arvioimme linpäätöksen, kaikki linpäätöksessä esite ävät
edot mukaan lukien, yleistä esi ämistapaa, rakenne a ja
sisältöä ja sitä, kuvastaako linpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, e ä se antaa oikean ja
rii ävän kuvan.

l tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvat linpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunni elemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
lintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
lintarkastusevidenssiä. Riski siitä, e ä väärinkäytöksestä
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsema a, on
suurempi kuin riski siitä, e ä virheestä johtuva olennainen
virheellisyys jää havaitsema a, sillä väärinkäytökseen voi
lii yä yhteistoimintaa, väärentämistä, etojen tahallista
esi ämä ä jä ämistä tai virheellisten etojen esi ämistä
taikka sisäisen valvonnan sivuu amista.

l hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
lintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yhteisöjä tai
liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaa osta
pystyäksemme antamaan lausunnon
konserni linpäätöksestä. Vastaamme konsernin
lintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suori amisesta.
Vastaamme lintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa
lintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä
merki ävistä lintarkastushavainnoista, mukaan lukien
mahdolliset sisäisen valvonnan merki ävät puu eellisuudet,
jotka tunnistamme lintarkastuksen aikana.

l muodostamme käsityksen lintarkastuksen kannalta
relevan sta sisäisestä valvonnasta pystyäksemme
suunni elemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset
lintarkastustoimenpiteet mu a emme siinä tarkoituksessa,
e ä pystyisimme antamaan lausunnon emoyh ön tai
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, e ä olemme
nouda aneet riippuma omuu a koskevia relevan eja ee siä
vaa muksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista suhteista
ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaiku avan
riippuma omuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa niihin
lii yvistä varotoimista.

l arvioimme sovelle ujen linpäätöksen laa misperiaa eiden
asianmukaisuu a sekä johdon tekemien kirjanpidollisten
arvioiden ja niistä esite ävien etojen kohtuullisuu a.

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista
seikoista olivat merki ävimpiä tarkasteltavana olevan likauden
lintarkastuksessa ja näin ollen ovat lintarkastuksen kannalta
keskeisiä. Kuvaamme kyseiset seikat lintarkastuskertomuksessa,
paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen
tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme, e ei
kyseisestä seikasta vies tä lintarkastuskertomuksessa, koska
siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella
odo aa olevan suuremmat kuin tällaisesta vies nnästä koituva
yleinen etu.

l teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laa a linpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme
hankkimamme lintarkastusevidenssin perusteella
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin lii yvää olennaista epävarmuu a, joka voi antaa
merki ävää aihe a epäillä emoyh ön tai konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, e ä
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MUUT RAPORTOINTIVELVOITTEET
TILINTARKASTUSTOIMEKSIANTOA KOSKEVAT TIEDOT
Olemme toimineet yh ökokouksen valitsemana lintarkastajana
21.3.2002 alkaen yhtäjaksoises 19 vuo a.

MUU INFORMAATIO
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa osta. Muu
informaa o käsi ää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen
sisältyvän informaa on, mu a se ei sisällä linpäätöstä eikä sitä
koskevaa lintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet
toimintakertomuksen käy öömme ennen tämän
lintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme
saavamme vuosikertomuksen käy öömme kyseisen päivän
jälkeen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaa ota.
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaa o
linpäätöksen lintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme
arvioida, onko muu informaa o olennaises ris riidassa
linpäätöksen tai lintarkastusta suori aessa hankkimamme
etämyksen kanssa tai vaiku aako se muutoin olevan
olennaises virheellistä. Toimintakertomuksen osalta
velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus
laadi u sen laa miseen sovelle avien säännösten mukaises .
Lausuntonamme esitämme, e ä toimintakertomuksen ja
linpäätöksen edot ovat yhdenmukaisia ja e ä
toimintakertomus on laadi u toimintakertomuksen laa miseen
sovelle avien säännösten mukaises .
Jos teemme ennen lintarkastuskertomuksen antamispäivää
käy öömme saamaamme muuhun informaa oon
kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, e ä kyseisessä
muussa informaa ossa on olennainen virheellisyys, meidän on
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.
Helsingissä, 25. päivänä maaliskuuta 2021
Ernst & Young Oy
lintarkastusyhteisö
Bengt Nyholm
KHT
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Markkinoiden aktiivisuus
pysyi vuonna 2020
korkealla tasolla
pandemiasta huolimatta.

VIISIVUOTISKATSAUS
IFRS
Liikevaihto
Kasvu/muutos
Liikevoi o/-tappio
Osuus liikevaihdosta

2020

2019

2018

2017

2016*

milj. euroa

106,5

71,0

59,0

48,5

38,6

%

50

20

21

26

26

milj. euroa

12,6

10,1

8,6

4,5

3,8

%

11,8

14,2

14,6

9,4

9,8

milj. euroa

11,5

9,7

7,9

4,0

3,2

Osuus liikevaihdosta

%

10,8

13,6

13,5

8,2

8,3

Oman pääoman tuo o

%

30,5

33,4

44,7

34,2

31,3

Sijoitetun pääoman tuo o

%

34,8

43,4

46,8

28,4

26,0

milj. euroa

76,4

36,5

32,1

24,8

21,1

Omavaraisuusaste

%

50,5

60,0

49,1

42,0

37,6

Ne ovelkaantumisaste

%

15,3

-2,7

16,6

41,9

71,0

milj. euroa

5,9

-0,6

2,6

4,4

5,6

Quick ra o

1,0

1,6

1,0

1,0

1,1

Current ra o

1,8

2,6

1,8

1,6

1,7

milj. euroa

9,5

1,1

2,2

0,7

1,0

%

8,9

1,6

3,7

1,4

2,5

milj. euroa

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

1 424

830

684

535

511

0

0

0

0

0

Voi o/-tappio ennen veroja

Taseen loppusumma

Korollinen ne ovelka

Investoinnit
Osuus liikevaihdosta
Tutkimus- ja kehitysmenot
Osuus liikevaihdosta
Henkilöstö keskimäärin
Osingonjako

milj. euroa¹

Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake

euroa²

2,02

1,44

1,34

0,72

0,49

Oma pääoma/osake

euroa²

6,59

5,01

3,61

2,39

1,82

Osinko/osake

euroa²

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Osinko tuloksesta

%¹

0

0

0

0

0

Efek ivinen osinkotuo o

%¹

0

0

0

0

0

9,1

11,8

5,4

8,6

11,2

Hinta/voi osuhde (P/E-luku)
Osakkeen kurssikehitys
Tilikauden alin kurssi

euroa

8,51

7,18

5,60

5,25

4,95

Tilikauden ylin kurssi

euroa

19,20

23,00

8,22

7,20

8,65

Tilikauden keskikurssi

euroa

13,92

14,83

6,02

5,93

6,43

Tilikauden päätöskurssi

euroa

18,45

16,90

7,26

6,19

5,46

Osakekannan markkina-arvo 31.12.

milj. euroa

107,4

73,8

31,7

27,0

23,8

Osakkeiden vaihto

kpl

1 911 231

1 564 055

2 891 606

2 009 629

40 565 856

Osakkeiden vaihto

%

33

36

66

46

929

Tilikauden aikana keskimäärin³

4 565 015

4 365 168

4 365 168

4 365 168

4 365 168

Tilikauden lopussa³

5 856 398

4 365 168

4 365 168

4 365 168

4 365 168

¹ Hallitus esi ää yh ökokoukselle, e ä osinkoa ei jaeta.
² Vuonna 2020 osakkeiden lukumäärä kasvoi AWS hankintaan lii yvän osakkeina makse avan kauppahinnan sekä marraskuussa toteutuneen
osakeannin mukaises . Tilikaudella 2016 osakkeiden lukumäärää pienenne in varsinaisen yh ökokouksen päätöksen mukaises siten, e ä en stä
50 osake a vastaa yksi yh ön osake. Käytännössä katsauskauden osakemäärä on jae u 50:llä. Tilikauden keskimääräinen osakkeiden määrä on
katsauskauden lopun osakkeiden lukumäärä.
³ Osakean oikaistu osakkeiden lukumäärä, vuoden 2016 en stä 50 osake a vastaa yksi osake. Osakean oikaistu osakkeiden lukumäärä vuonna 2020
huomioiden osakkeina makse ava kauppahinta AWS hankintaan lii yen sekä marraskuussa toteutunut osakean .
* Vuoden 2016 tunnusluvut on muute u vastaamaan oikaistua tulosta ja sen mukaista tase a.
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Incap-konsernin kaikissa
liiketoimintayksiköissä on
käytössä ympäristö- ja
laatujärjestelmä.

Ne ovelkaantumisaste, %
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VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN
TÄSMÄYTYSLASKELMAT
Sijoitetun pääoman tuo o-%
(1000 euroa)
Tilikauden tulos
Rahoituskulut
Tuloverot
Tuo o
Oma pääoma
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Sijoite u pääoma
Sijoite u pääoma raportoin kauden ja edellisen
likauden lopun keskiarvo
Sijoitetun pääoman tuo o-%

2020

2019

2018

9 218
1 678
2 290
13 187
38 580
6 103
3 687
48 371

6 274
896
3 390
10 559
21 883
2 333
3 234
27 451

5 847
1 160
2 094
9 101
15 738
1 000
4 503
21 241

37 911
34,8

24 346
43,4

19 441
46,8

2020

2019

2018

9 218
38 580

6 274
21 883

5 847
15 738

30 232
30,5

18 811
33,4

13 076
44,7

2020

2019

2018

38 580
76 365
50,5

21 883
36 475
60,0

15 738
32 080
49,1

2020

2019

2018

5 891
38 580
15,3

-596
21 883
-2,7

2 610
15 738
16,6

2020

2019

2018

6 103
3 687
9 791
-3 899
5 891

2 333
3 234
5 567
-6 163
-596

1 000
4 503
5 503
-2 894
2 610

2020

2019

2018

24 202
3 899
28 101

10 891
6 163
17 054

11 757
2 894
14 650

Oman pääoman tuo o-%
(1000 euroa)
Tilikauden tulos
Oma pääoma
Oma pääoma raportoin kauden ja edellisen
likauden lopun keskiarvo
Oman pääoman tuo o-%

Omavaraisuusaste, %
(1000 euroa)
Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma
Omavaraisuusaste-%

Ne ovelkaantumisaste, %
(1000 euroa)
Korollinen ne ovelka
Oma pääoma
Ne ovelkaantumisaste, %

Korollinen ne ovelka
(1000 euroa)
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Korolliset velat
Rahat ja pankkisaamiset
Korollinen ne ovelka

Rahoitusomaisuus
(1000 euroa)
Myyn saamiset ja muut saamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahoitusomaisuus
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Quick ra o
(1000 euroa)

2020

2019

2018

28 101
29 181
29 181
1,0

17 054
10 639
10 639
1,6

14 650
14 874
14 874
1,0

2020

2019

2018

28 101
24 176
29 181
29 181
1,8

17 054
10 845
10 639
10 639
2,6

14 650
11 647
14 874
14 874
1,8

(1000 euroa)

2020

2019

2018

Lisäykset käy öomaisuudessa
Investoinnit

9 471
9 471

1 123
1 123

2 199
2 199

2020

2019

2018

12 594
74
1 906
14 573

10 086
690
0
10 776

8 633
0
0
8 633

Rahoitusomaisuus
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Quick ra o

Current ra o
(1000 euroa)
Rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikainen vieras pääoma
Current ra o

Investoinnit

Oikaistu liikevoi o
(1000 euroa)
Liikevoi o
Kertaluonteiset kulut
Hankintamenon allokoin en poistot
Oikaistu liikevoi o

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTASÄÄNNÖT
Vaihtoehtoinen
tunnusluku

Laskentakaava

Sijoitetun pääoman
tuo o-%

=

Oman pääoman tuo o-%

=

Omavaraisuusaste, %

=

Ne ovelkaantumisaste, %

=

Korollinen ne ovelka

100 x ( likauden tulos + rahoituskulut + verot)

(oma pääoma + korolliset rahoitusvelat raportoin kauden
ja edellisen likauden lopun keskiarvo)
100 x likauden tulos

oma pääoma raportoin kauden ja edellisen likauden
lopun keskiarvo
100 x oma pääoma

taseen loppusumma - saadut ennakot
100 x ne ovelka

Käy ötarkoitus
Tunnusluku antaa etoa sijoitetun pääoman
tuoton seuraamiseen.
Tunnusluku antaa etoa oman pääoman
tuoton seuraamiseen.
Tunnusluku antaa etoa konsernin käy ämästä
velkarahoituksesta omaisuutensa rahoi amiseksi.

oma pääoma

Tunnusluku antaa kuvan konsernin
velkaantuneisuudesta.

=

Korolliset velat – Kassavarat

Tunnusluku antaa kuvan konsernin ulkoisen
velkarahoituksen kokonaismäärästä.

Rahoitusomaisuus

=

Myyn saamiset ja muut saamiset + kassavarat

Osatekijää käytetään Quick ra on laskemisessa, ja se
kertoo konsernin juoksevien menojen ka amiseen
tarvi avan omaisuuden.

Quick ra o

=

Current ra o

=

Investoinnit

=

Käy öomaisuuden arvonlisävero omat hankinnat,
joista ei ole vähenne y investoin tukia

Tunnusluku antaa etoa konsernin taseeseen
kirjatuista investoinneista.

Oikaistu liikevoi o

=

Liikevoi o ilman kertaluonteisia kuluja ja
hankintamenojen allokointeihin lii yviä poistoja

Tunnusluku antaa edon liikevoitosta, josta on
oikaistu yritysostoon lii yvät menot.

Rahoitusomaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot
Rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus
lyhytaikainen vieras pääoma

Tunnusluku antaa etoa yrityksen maksuvalmiudesta.

Tunnusluku antaa etoa yrityksen maksuvalmiudesta.
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HALLITUS
VILLE VUORI
Hallituksen puheenjohtaja 15.4.2019 läh en
Insinööri, eMBA, s. 1973
Yh ön merki ävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen.
Ei-riippumaton yh östä.
Ville Vuori on Kemppi Oy:n toimitusjohtaja. Hän on toiminut Incap-konsernin toimitusjohtajana vuosina
2014-2017. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa Kumera Drives Oy:ssä ja Skyhow Ltd.:ssä
toimitusjohtajana sekä ABB-konsernissa useissa johtajatason tehtävissä.
Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen.
Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): –
Op oita: –

PÄIVI JOKINEN
Hallituksen jäsen
Kauppa eteiden maisteri, s. 1968
Yh östä ja yh ön merki ävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 17.4.2018
alkaen.
Päivi Jokinen on tehnyt uransa kansainvälisen liiketoiminnan eri tehtävissä. Ennen siirtymistään
hallituksen puheenjohtajaksi eurooppalaiseen naisjohtajajärjestöön European Women on Boards, hän
toimi liiketoimintajohtajana Stora Enson kulu ajapakkausdivisioonassa. Tätä ennen hän on työskennellyt
mm. Kemira Oyj:n ja Interna onal Paper Europen johtoryhmissä. Päivillä on vankka kokemus
innovaa ojohtamisesta, strategisesta suunni elusta, myynnistä, markkinoinnista ja vies nnästä. Hän on
myös Board Professionals Finland ry:n hallituksen jäsen ja Bocap-pääomasijoitusyh ön
neuvontaryhmässä.
Hallituksen jäsen 17.4.2018 alkaen.
Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): –
Op oita: –

CARL-GUSTAF VON TROIL
Hallituksen jäsen
Insinööri, s. 1954
Yh östä ja yh ön merki ävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen.
Carl-Gustaf von Troil on United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja toimii UB Omaisuudenhoito Oy:n
partnerina ja varainhoitajana. Hän on ollut toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa pankki-,
investoin - ja kiinteistöalalla toimivissa yh öissä. Hän on Oy Kon no Ab:n hallituksen jäsen. Lisäksi
hänellä on hallitusjäsenyyksiä useissa United Bankers -konsernin eri yh öissä.
Hallituksen jäsen 31.3.2015 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 17.4.2018-15.4.2019. Hallituksen jäsen
15.4.2019 läh en.
Incapin osakkeita (oma ja lähipiirin omistus): 54 138 kpl
Op oita: –

KAISA KOKKONEN
Hallituksen jäsen
Kauppa eteiden maisteri, HT- lintarkastaja, HHJ, s. 1962
Yh östä ja yh ön merki ävistä omistajista riippumaton hallituksen jäsen. Hallituksen jäsen 20.4.2020
alkaen.
Kaisa Kokkonen on talousjohtamisen amma lainen, joka on toiminut yri äjänä Akeba Oy:ssä vuodesta
2011. Sitä ennen hän on ollut mm. talousjohtajana Talentum Oyj:ssä ja rahoitusjohtajana Hackman
Oyj:ssä. Hänellä on laaja kokemus monipuolisista talousjohtamisen kehityshankkeista, hyvän
hallinnoin tavan kehi ämisestä ja yritysjärjestelyistä. Hän oli myös Suomen Ekonomien hallituksen
jäsen 2015-2020.
Incapin osakkeita (oma ja lähipiirinomistus): 1 500 kpl
Op oita: –
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JOHTORYHMÄ
OTTO PUKK
Incap-konsernin toimitusjohtaja
KTM, s. 1978
Incap-konsernin toimitusjohtajana 18.9.2018 alkaen. Incapin palveluksessa
vuodesta 2015 ensin Viron toiminnoista vastaavana johtajana. Työskennellyt
aikaisemmin muun muassa Ees Energia Technology Industries -yh ön ja ETAL
Groupin palveluksessa.

MURTHY MUNIPALLI
In an toiminnoista ja Aasian myynnistä vastaava johtaja
Diplomi-insinööri, MBA, s. 1964
Incapin palveluksessa vuodesta 2008 alkaen, ensin myynnistä vastaavana johtajana
ja In an tytäryh ön toimitusjohtajana. Työskennellyt aikaisemmin Spike
Technologies Ltd:n (nyk. Qualcomm) ja Tata Elxsi Ltd.:n palveluksessa.

ANTTI PYNNÖNEN
Talousjohtaja
KTM, s. 1982
Incapin palveluksessa vuodesta 2019 alkaen. Työskennellyt aikaisemmin Wärtsilän
ja ABB:n palveluksessa.

GREG GRACE
Viron toiminnoista vastaava johtaja
BA, s. 1971
Incapin palveluksessa vuodesta 2018 alkaen, viimeksi liiketoimintojen kehityksestä
vastaavana johtajana Incapin Viron tytäryh össä. Työskennellyt aikaisemmin
useissa johtotehtävissä mm. Skano Groupissa, Coca-Cola HBC Bal cs AS:ssa ja NSB
Kaubanduse AS:ssa.

JAMIE MAUGHAN
Ison-Britannian ja Slovakian toiminnoista vastaava johtaja,
Incap Electronics UK Limitedin toimitusjohtaja
HND Manufacturing and Mechanical Engineering, s. 1972
Incapin palveluksessa vuodesta 2020 alkaen. Aloi uransa Motorolalla. Useita eri
rooleja elektroniikkateollisuudessa ja tehtaiden johdossa.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole Incapin osakkeita eikä op oita.
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OSAKKEET JA
OSAKKEENOMISTAJAT
Incap Oyj:llä on yksi osakelaji ja osakkeita oli 31.12.2020 yhteensä
5 820 224 kappale a. Yh ön kaupparekisteriin merki y
osakepääoma 31.12.2020 oli 1 000 000 euroa. Yh öllä ei ole
hallussaan omia osakkeita.
Incap Oyj:n osakkeet on noteera u Nasdaq Helsinki Oy:ssä
5.5.1997 alkaen. Pohjoismaisella listalla Incap kuuluu Small Cap ryhmään ja toimialaluokkaan Teollisuustuo eet ja palvelut.
Incapin yh ötunnus on ICP ja osakkeen kaupankäyn tunnus
ICP1V.
Osakkeen kurssi vaihteli likauden aikana 8,51 ja 19,20 euron
välillä. Tilikauden 2020 viimeinen kaupantekokurssi oli 18,45
euroa. Yh ön markkina-arvo 31.12.2020 oli 107,4 miljoonaa
euroa. Yh öllä oli likauden pää yessä 3 931 osakasta.
Osakkeista 9,0 % oli hallintarekistereissä.

OSAKASSOPIMUKSET
Yh ön hallituksen edossa ei ole yh ön osakkeiden omistukseen
ja äänivallan käy öön lii yviä osakassopimuksia.

HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN
OSAKKEENOMISTUS
Yh ön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän
lähipiirinsä ja määräysvaltayhteisönsä omis vat likauden
pää yessä yhteensä 55 638 osake a eli noin 1,0 % yh ön koko
osakekannasta. Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän
jäsenten osakeomistuksen muutoksista edotetaan
pörssi edo eilla ja ne ovat nähtävillä yh ön ko sivuilla
www.incapcorp.com, osiossa Sijoi ajat/Uu sarkisto.
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Osakepääoman kehitys
Pvm
31.01.1991
28.04.1992
30.09.1992
15.01.1993
16.03.1994
10.03.1997
05.05.1997
04.05.1998
21.03.2002
06.04.2016
26.10.2020

Fuusio
Korotus
Alennus
Korotus
Korotus
Korotus
Korotus
Korotus
Korotus
Alennus
Korotus

Muutos
1 000 euroa

Rekisteröity

Osakepääoma,
1 000 euroa

5 760
424
4 972
32
563
978
975
40
14 583
19 487
1 455 056

26.02.1992
25.11.1992
02.12.1992
11.08.1993
21.12.1994
21.03.1997
05.05.1997
04.05.1998
24.04.2002
31.08.2016
20.11.2020

7 862
8 286
3 314
3 347
3 910
4 889
5 864
5 904
20 487
1 000
1 000

Osakkeita, kpl

Omistusosuus, %

1 137 333
581 810
541 245
291 009
283 538
261 308
200 104
157 094
133 333
129 433
3 716 207

19,54
9,99
9,30
4,99
4,87
4,49
3,44
2,70
2,29
2,22
63,85

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2020
OY ETRA INVEST AB
NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY
LAAKKONEN MIKKO KALERVO
DANSKE BANK A/S HELSINKI BRANCH
KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN
MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
K22 FINANCE OY
KAKKONEN KARI HEIKKI ILMARI
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
10 suurinta yhteensä

Omistuksen jakautumisen sektorei ain 31.12.2020

Omistajia, kpl

%

Osakkeita ja ääniä, Kpl

%

Yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Julkisyhteisöt
Ko taloudet
Voi oa tavoi elema omat yhteisöt
Ulkomaat
YHTEENSÄ
Sisältää hallintarekisteröidyt

150
10
1
3 754
4
12
3 931
10

3,8
0,3
0,0
95,5
0,1
0,3
100,0

1 146 510
2 495 405
261 308
1 868 799
5 919
42 283
5 820 224
521 989

19,7
42,9
4,5
32,1
0,1
0,7
100,00
9,0

Omistuksen jakautuminen suuruusluoki ain 31.12.2020
Osakkeita, kpl

Omistajia,
Kpl

1 – 100
101 – 500
501 – 1000
1 001 – 5 000
5 001 – 10 000
10 001 – 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 500 000
500 001 –
YHTEENSÄ
Joista hallintarekisteröityjä

2 048
1 301
282
232
32
20
6
7
3
3 931
10

%
52,1
33,1
7,2
5,9
0,8
0,5
0,2
0,2
0,1
100,0

Osakkeita ja ääniä,
Kpl

%

75 852
308 800
196 409
452 637
214 806
404 589
450 924
1 455 819
2 260 388
5 820 224
521 989

1,3
5,3
3,4
7,8
3,7
7,0
7,7
25,0
38,8
100,00
9,0
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„

Marraskuussa 2020
toteutimme onnistuneesti
10,9 miljoonan euron
suuruisen
merkintäetuoikeusantimme.

incapcorp.com

