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Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.‒30.6.2017 
 

KAMUXIN KANNATTAVA KASVU JATKUI STRATEGIAN MUKAISESTI 

Toinen vuosineljännes lyhyesti 

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 6,7 % ja oli 9 882 autoa (4−6/2016: 9 258) 

- Liikevaihto kasvoi 5,7 % ja oli 109,2 milj. euroa (103,3) 

- Bruttokate kasvoi 4,4 % ja oli 13,0 milj. euroa (12,4) eli 11,9 % (12,0) liikevaihdosta 

- Oikaistu liikevoitto laski 6,2 % ja oli 4,5 milj. euroa (4,8) eli 4,1 % (4,6) liikevaihdosta 

- Liikevoitto laski 13,5 % ja oli 3,5 milj. euroa (4,0) eli 3,2 % (3,9) liikevaihdosta 

- Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,08) 

- Ruotsin liikevoitto kasvoi 0,0 milj. euroon (-0,2) eli 0,2 % (-1,1) liikevaihdosta 

- Toukokuussa 2017 Kamux listautui Nasdaq Helsingin pörssilistalle 

Tammi‒kesäkuu lyhyesti 

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 10,1 % ja oli 19 580 autoa (1−6/2016: 17 781) 

- Liikevaihto kasvoi 9,0 % ja oli 218,4 milj. euroa (200,3) 

- Bruttokate kasvoi 4,9 % ja oli 25,5 milj. euroa (24,3) eli 11,7 % (12,2) liikevaihdosta 

- Oikaistu liikevoitto laski 0,6 % ja oli 9,1 milj. euroa (9,2) eli 4,2 % (4,6) liikevaihdosta 

- Liikevoitto laski 13,5 % ja oli 6,9 milj. euroa (8,0) eli 3,2 % (4,0) liikevaihdosta 

- Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,15) 

 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:  

”Kamux jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa kasvua ja kansainvälistymistä toisella 

neljänneksellä. Erityisen iloinen olen Ruotsin segmentin kehityksestä, joka kääntyi positiiviseksi 

toisella neljänneksellä. Ruotsissa keskityimme alkuvuonna liiketoimintaprosessiemme edelleen 

kehittämiseen ja segmentin positiivinen kehitys toisen neljänneksen aikana osoittaa, että 

toimenpiteemme ovat olleet tehokkaita ja Ruotsin suunta on oikea.  

Saksan kasvu jatkui erittäin vahvana toisella vuosineljänneksellä mikä todistaa konseptimme 

toimivuuden myös Saksan käytettyjen autojen markkinassa. Saksassa keskityimme edelleen 

Kamuxin toimintatavan jalkauttamiseen.  

Toimintaympäristömme Suomessa oli alkuvuonna haasteellinen. Tähän vaikutti liikenne- ja 

viestintäministeriön julkaiseman tieliikenneselvityksen aiheuttama epävarmuus sekä varastojen 

kasvu, joka painoi hintoja alas. Toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen Suomen toisen 

vuosineljänneksen kehitys oli tyydyttävää. Integroitujen palvelujen tuotto jatkoi kasvuaan toisella 

neljänneksellä. 

Jatkoimme toisen neljänneksen aikana edelleen myymäläverkostomme laajentamista. 

Toukokuussa avasimme Espoon Koskelossa ja Iisalmessa uudet liikkeet. Kesäkuussa avasimme 

Ruotsissa Örebron liikkeen laajennusosan. Jatkamme loppuvuonna myös organisaatiomme 

vahvistamista edelleen erityisesti digitaalisen markkinoinnin sekä kansainvälistymisen osa-

alueilla.  

Toisen vuosineljänneksen merkittävä tapahtuma oli Kamuxin listautuminen toukokuussa Helsingin 

pörssin päämarkkinalle. Listautumisen tavoitteena oli tukea Kamuxin kasvustrategiaa ja 



   
  Puolivuosikatsaus 

       Q2     tammi−kesäkuu 2017 

 
 

  

kansainvälistymistä sekä lisätä Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Tavoitteemme on 

tulla alan johtavaksi toimijaksi Euroopassa, ja listautuminen tukee Kamuxia tällä matkalla.” 

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet 

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on 

liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon vuonna 2019, 4−5 prosentin 

liikevoittomarginaali vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä 

aikavälillä. 

Avainluvut 

milj. euroa 
4−6/ 
2017 

4−6/ 
2016 

Muutos, 
% 

1−6/ 
2017 

1−6/ 
2016 

Muutos, 
% 

1−12/ 
2016 

Liikevaihto 109,2 103,3 5,7 % 218,4 200,3 9,0 % 404,8 

Bruttokate 13,0 12,4 4,4 % 25,5 24,3 4,9 % 49,2 

osuus liikevaihdosta, % 11,9 % 12,0 %   11,7 % 12,2 %   12,2 % 

Liikevoitto (EBIT) 3,5 4,0 -13,5 % 6,9 8,0 -13,5 % 15,7 

osuus liikevaihdosta, % 3,2 % 3,9 %  3,2 % 4,0 %  3,9 % 

Oikaistu liikevoitto* 4,5 4,8 -6,2 % 9,1 9,2 -0,6 % 18,0 

osuus liikevaihdosta, % 4,1 % 4,6 %   4,2 % 4,6 %   4,4 % 

Liikevaihto integroiduista palveluista 5,6 4,9 14,4 % 11,0 9,0 21,9 % 19,3 

osuus liikevaihdosta, % 5,1 % 4,7 %   5,0 % 4,5 %   4,8 % 

Myytyjen autojen lukumäärä 9 882 9 258 6,7 % 19 580 17 781 10,1 % 36 290 

Bruttokate per myyty auto, euroa 1 314 1 344 -2,2 % 1 304 1 369 -4,8 % 1 357 

Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin 
kasvu, % -11,6 % 26,9 %  -9,3 % 26,8 %  12,2 % 

Nettovelka      11,8 25,9 -54,6 % 30,9 

Vaihto-omaisuus      52,6 41,6 26,4 % 47,9 

Vaihto-omaisuuden kierto, päivää      46,0 39,0 18,0 % 43,1 

Investoinnit 0,2 0,4 -46,7 % 0,6 0,6 -2,4 % 2,1 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana      407 356 14,3 % 343 

Oman pääoman tuotto (ROE), %      26,1 % 56,9 %  43,8 % 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %      16,1 % 25,6 %  22,5 % 

Omavaraisuusaste, %      53,7 % 35,9 %  36,9 % 

Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,06 0,08 -18,7 % 0,13 0,15 -14,9 % 0,29 

 

* Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun, strategian 

toteuttamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä, yhteensä 1,0 milj. euroa 

vuoden 2017 toisella neljänneksellä (4−6/2016: 0,8 milj. euroa) ja yhteensä 2,2 milj. euroa 1-6/2017 (1-

6/2016: 1,2 milj. euroa).  

Markkinakatsaus  

Suomi on Kamuxin kotimarkkina ja liikevaihdolla mitattuna myös yhtiön suurin 

liiketoimintasegmentti. Kamux arvioi, että toisella neljänneksellä se säilytti 

markkinajohtajuutensa Suomen käytettyjen autojen kaupassa. Vuoden 2017 toisella 

neljänneksellä markkinan kehitykseen vaikutti toimialan varastojen kasvu, mikä aiheutti painetta 

käytettyjen autojen hintoihin. Kamux arvioi markkinan kasvavan Suomessa loppuvuonna.  
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Kesän aikana dieselautojen päästöistä ja niiden käytön rajoittamisesta käytiin julkisuudessa 

keskustelua Suomessa. Kamuxin autoista merkittävä osa on dieselautoja dieselin suuren 

markkinaosuuden vuoksi erityisesti 2‒4 vuotta vanhojen leasingautojen ryhmässä. Kamuxin 

näkemyksen mukaan dieselautoja ostetaan edelleen aktiivisesti, mutta negatiivinen julkisuus voi 

vaikuttaa dieselautojen kysyntään tulevaisuudessa. 

Ruotsi on Kamuxin toiseksi suurin markkina. Yhtiö arvioi, että toisella vuosineljänneksellä se 

säilytti markkinalla asemansa kymmenen suurimman käytettyjen autojen myyjän joukossa. 

Ruotsissa sekä uusien että käytettyjen autojen markkina kehittyi edelleen hyvin toisen 

vuosineljänneksen aikana.  

Kamuxin markkinaosuus Hampurin käytettyjen autojen myynnissä kasvoi toisella neljänneksellä 

edelleen ollen kuitenkin hyvin pieni. Saksan käytettyjen autojen markkina supistui hieman toisella 

neljänneksellä. Myös Saksassa on käyty paljon keskustelua julkisuudessa dieselautojen 

aiheuttamista ympäristöhaitoista, mikä saattaa vaikuttaa dieselautojen kysyntään 

tulevaisuudessa. 

Liikevaihto huhti‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 5,7 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 109,2 milj. euroa 

(4−6/2016: 103,3). Liikevaihto kasvoi uusien liikkeiden avaamisten ansiosta. Kasvu oli kokonaan 

orgaanista. Kamuxin integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 5,6 milj. euroa 

(4,9) eli 5,1 % (4,7) liikevaihdosta.  

Kamuxin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa myymien autojen määrä kasvoi 6,7 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 9 882 autoa (9 258). Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 

uusien autoliikkeiden avaamisen ansiosta. Liikevaihto per myyty auto oli 11 046 euroa (11 155). 

Liikevaihto tammi‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 9,0 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 218,4 milj. euroa 

(1−6/2016: 200,3). Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea uusien liikkeiden avaamisen ansiosta. Kasvu 

oli kokonaan orgaanista. Kamuxin integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 11,0 

milj. euroa (9,0) eli 5,0 % (4,5) liikevaihdosta.  

Kamuxin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa myymien autojen määrä kasvoi 10,1 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 19 580 autoa (17 781). Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 

uusien autoliikkeiden avaamisen ansiosta. Liikevaihto per myyty auto oli 11 154 euroa (11 264). 

Liikevaihdon jakauma  

milj. euroa 4−6/2017 4−6/2016 1−6/2017 1−6/2016 1−12/2016 

Käytettyjen autojen myynti 103,6 98,4 207,4 191,3 385,5 

Palkkiot rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä 4,6 3,9 9,1 7,3 15,8 

Kamux Plus 0,9 0,9 1,9 1,7 3,5 

Yhteensä 109,2 103,3 218,4 200,3 404,8 
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Tulos huhti‒kesäkuussa 2017 

Bruttokate kasvoi 4,4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 13,0 milj. euroa (12,4). 

Bruttokatteen osuus liikevaihdosta laski 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 11,9 %. 

Oikaistu liikevoitto laski 6,2 % ja oli 4,5 milj. euroa (4,8). Oikaistu liikevoitto oli 4,1 % 

liikevaihdosta. Oikaistun liikevoiton laskuun vaikutti Suomen markkinatilanne ja Saksan segmentin 

nopea kasvu. Haastavan markkinatilanteen vuoksi operatiivisten kulujen kasvu oli liikevaihdon 

kasvua nopeampaa Suomessa. Saksan voimakas kasvu ja siitä johtunut suunnitelmien mukainen 

operatiivisten kulujen kasvu vaikutti myös oikaistuun liikevoittoon negatiivisesti. Oikaistu 

liikevoitto on oikaistu listautumiseen liittyvillä kuluilla, sekä strategiseen suunnitteluun, 

strategian toteuttamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä. Liikevoittoa 

oikaisevat erät olivat yhteensä 1,0 milj. euroa (0,8) toisella vuosineljänneksellä. Kamux kirjasi 

toisen vuosineljänneksen aikana yhteensä 1,6 milj. euroa listautumisprosessiin ja yhtiön 

pörssivalmiuteen liittyviä asiantuntija- ja muita kuluja, joista 0,8 milj. euroa kirjattiin tulokseen 

toisen vuosineljänneksen aikana ja 0,8 milj. euroa kirjattiin omaa pääomaa vastaan.  

Kamuxin liikevoitto laski 13,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 3,5 milj. euroa (4,0). Lasku johtui  

edellä mainituista syistä sekä listautumisprosessiin liittyvistä kuluista ja muista liikevoittoa 

oikaisevista eristä. 

Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 3,2 milj. euroa (3,8). Osakekohtainen tulos oli 

0,06 euroa (0,08).  

Tulos tammi‒kesäkuussa 2017 

Bruttokate kasvoi 4,9 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 25,5 milj. euroa (24,3). 

Bruttokatteen osuus liikevaihdosta laski 0,5 prosenttiyksikköä ja oli 11,7 %. 

Oikaistu liikevoitto laski 0,6 % ja oli 9,1 milj. euroa (9,2). Oikaistu liikevoitto oli 4,2 % 

liikevaihdosta. Oikaistun liikevoiton lasku johtui ennen kaikkea bruttokatteen laskusta suhteessa 

liikevaihtoon sekä operatiivisten kulujen kasvusta. Liikevoittoa oikaisevat erät olivat yhteensä 2,2 

milj. euroa (1,2) tammi-kesäkuussa.  

Kamuxin liikevoitto laski 13,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 6,9 milj. euroa (8,0). Lasku johtui 

edellä mainituista bruttokatteen suhteellisesta laskusta ja operatiivisten kulujen kasvusta sekä 

listautumisprosessiin liittyvistä kuluista ja muista liikevoittoa oikaisevista eristä.  

Tammi‒kesäkuun tulos ennen veroja oli 6,5 milj. euroa (7,5). Osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa 

(0,15).  
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Liiketoimintasegmenttien avainluvut 

milj. euroa 
4−6/ 
2017 

4−6/ 
2016 

Muutos, 
% 

1−6/ 
2017 

1−6/ 
2016 

Muutos, 
% 

1−12/ 
2016 

Liikevaihto         

Suomi 89,8 86,3 4,0 % 180,9 169,7 6,6 % 343,2 

Ruotsi 16,9 16,6 1,5 % 32,8 30,4 8,1 % 60,9 

Saksa 5,8 2,7 117,6 % 11,2 4,9 128,8 % 10,8 

Segmentit yhteensä 112,5 105,6 6,5 % 224,9 204,9 9,7 % 414,9 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -3,3 -2,4 -40,6 % -6,5 -4,6 -39,3 % -10,1 

Yhteensä 109,2 103,3 5,7 % 218,4 200,3 9,0 % 404,8 

         
Bruttokate         

Suomi 11,3 10,7 6,4 % 22,6 21,3 6,5 % 44,1 

Ruotsi 1,4 1,5 -8,6 % 2,3 2,6 -12,8 % 4,3 

Saksa 0,2 0,3 -4,6 % 0,6 0,4 33,5 % 0,8 

Segmentit yhteensä 13,0 12,4 4,4 % 25,5 24,3 4,9 % 49,2 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - - - - - - - 

Yhteensä 13,0 12,4 4,4 % 25,5 24,3 4,9 % 49,2 

         
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %         

Suomi 12,6 % 12,3 %  12,5 % 12,5 %  12,9 % 

Ruotsi 8,3 % 9,2 %  7,0 % 8,6 %  7,0 % 

Saksa 4,1 % 9,4 %  5,3 % 9,1 %  7,7 % 

Segmentit yhteensä 11,5 % 11,8 %  11,3 % 11,9 %  11,9 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -  - -  - 

Yhteensä 11,9 % 12,0 %  11,7 % 12,2 %  12,2 % 

         
Liikevoitto         

Suomi 5,6 5,8 -3,0 % 11,6 11,3 3,0 % 22,2 

Ruotsi 0,0 -0,2 119,5 % -0,5 -0,6 26,1 % -1,5 

Saksa -0,5 -0,1 -304,2 % -0,9 -0,2 -360,5 % -0,7 

Segmentit yhteensä 5,1 5,5 -5,6 % 10,2 10,4 -1,9 % 20,0 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -1,7 -1,5 -16,0 % -3,3 -2,5 -35,5 % -4,3 

Yhteensä 3,5 4,0 -13,5 % 6,9 8,0 -13,5 % 15,7 

         
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %         

Suomi 6,2 % 6,7 %  6,4 % 6,6 %  6,5 % 

Ruotsi 0,2 % -1,1 %  -1,4 % -2,1 %  -2,4 % 

Saksa -8,0 % -4,3 %  -8,1 % -4,0 %  -6,7 % 

Segmentit yhteensä 4,6 % 5,2 %  4,6 % 5,1 %  4,8 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -  - -  - 

Yhteensä 3,2 % 3,9 %  3,2 % 4,0 %  3,9 % 
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Integroitujen palvelujen osuus kaikista Kamuxin myymistä käytetyistä autoista 

segmenteittäin  

prosenttia 4−6/2017 4−6/2016 1−6/2017 1−6/2016 1−12/2016 

Rahoituspalvelut           

Suomi 45 47 45 47 47 

Ruotsi 49 48 49 45 45 

Saksa 24 30 25 29 28 

          

Vakuutuspalvelut         

Suomi 50 52 48 54 52 

Ruotsi 92 76 88 50 60 

          

Kamux Plus         

Suomi 16 21 17 20 20 

Ruotsi 28 26 27 26 25 

 

Suomi huhti‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 4,0 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 89,8 milj. euroa (86,3). 

Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 392 kappaleella eli 4,9 % verrattuna edellisvuoden toiseen 

neljännekseen. Kasvu perustui pääasiallisesti uusien autoliikkeiden myyntiin.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 5,0 milj. euroon (4,4) eli 5,6 %:iin (5,1) 

liikevaihdosta. Liikevoitto laski 3,0 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,6 milj. euroa 

(5,8) eli 6,2 % (6,7) liikevaihdosta. Toisen neljänneksen aikana Kamux avasi kaksi uutta liikettä 

Suomessa, toukokuussa 2017 Espooseen ja Iisalmeen. 

Suomi tammi‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 6,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 180,9 milj. euroa (169,7). 

Tammi-kesäkuun aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 1 228 kappaleella eli 8,0 % verrattuna 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu perustui pääasiallisesti uusien autoliikkeiden 

myyntiin. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi tammi-kesäkuussa 9,9 milj. euroon (8,3) eli 

5,5 %:iin (4,9) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 3,0 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 

11,6 milj. euroa (11,3) eli 6,4 % (6,6) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Kamux 

avasi kolme uutta liikettä Suomessa: helmikuussa Turkuun sekä toukokuussa Espooseen ja 

Iisalmeen. 

Ruotsi huhti-kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 1,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 16,9 milj. euroa (16,6). 

Toisen neljänneksen aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 16 kappaleella eli 1,4 % verrattuna 

edellisvuoden toiseen neljännekseen. Kasvu perustui pääasiallisesti uuden autoliikkeen 

avaamiseen heinäkuussa vuonna 2016.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta pysyi viime vuoden tasolla ja oli 0,4 milj. euroa 

(0,4) eli 2,9 % (3,1) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 

0,0 milj. euroa (-0,2). Kamux jatkoi toisella vuosineljänneksellä liiketoimintaprosessien 
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kehittämistä Ruotsissa. Toisen vuosineljänneksen aikana Kamux avasi Örebron liikkeen 

laajennusosan Ruotsissa. 

Ruotsi tammi‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 8,1 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 32,8 milj. euroa (30,4). 

Tammi‒kesäkuun aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 108 kappaleella eli 5,3 % verrattuna 

edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu perustui pääasiallisesti uuden autoliikkeen 

avaamiseen heinäkuussa vuonna 2016.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Ruotsissa 0,8 milj. euroon (0,6) eli 2,9 %:iin 

(2,5) liikevaihdosta. Liiketappio pieneni edellisvuoden tasosta ja oli -0,5 milj. euroa (-0,6).  

Saksa huhti‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 117,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,8 milj. euroa (2,7). 

Toisen vuosineljänneksen aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 216 kappaleella eli 99,1 % 

verrattuna edellisvuoden toiseen vuosineljännekseen. Kasvu perustui pääasiallisesti joulukuussa 

2016 avattuun uuteen autoliikkeeseen. Myös Saksassa jatkettiin toisella neljänneksellä 

liiketoimintaprosessien edelleen kehittämistä. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 0,1 milj. euroon (0,0) eli 2,5 %:iin (1,2) 

liikevaihdosta. Liiketappio kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,5 milj. euroa (-

0,1). Liiketappion kasvu johtui kustannusten kasvusta yhtiön rakentaessa Saksan organisaatiota 

tulevaisuuden kasvua varten.  

Saksa tammi‒kesäkuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 128,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 11,2 milj. euroa (4,9). 

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 463 kappaleella eli 

119,0 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvu perustui pääasiallisesti 

joulukuussa 2016 avattuun uuteen autoliikkeeseen.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Saksassa 0,3 milj. euroon (0,1) eli 2,5 %:iin 

(1,3) liikevaihdosta. Saksa-segmentin liiketappio kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja 

oli -0,9 milj. euroa (-0,2). Ensimmäisen kuuden kuukauden merkittävin tapahtuma Saksassa oli 

joulukuussa 2016 ovensa avanneen, Nedderfeldissä sijaitsevan autoliikkeen viralliset avajaiset, 

jotka pidettiin tammikuussa 2017. 

Konsernin tase ja rahoitusasema 

Konsernin taseen loppusumma oli kesäkuun 2017 lopussa 97,1 milj. euroa (72,5), mistä omaa 

pääomaa oli 52,1 milj. euroa (25,5). Nettovelka oli 11,8 milj. euroa (25,9), mistä pitkäaikaista 

velkaa oli 23,9 milj. euroa (26,8).  

Tammi‒kesäkuussa yhtiö suuntasi osakeanneissa yhteensä 117 622 uutta osaketta yhtiön uusille 

avainhenkilöille ja uusille hallituksen jäsenille, millä kerättiin yhteensä 0,7 milj. euron 

bruttovarat. Toukokuussa 2017 Kamux listautui Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Listautumisannissa 

Kamux laski liikkeeseen 2 852 853 uutta osaketta. Yhtiö keräsi listautumisannilla 20,5 milj. euron 

bruttovarat. Listautumisannin tuotoista vähennettiin antiin liittyvät kulut 0,8 miljoonaa euroa 

verovaikutuksella huomioituna. 

Kamuxilla on viisivuotinen 50 milj. euron lainasopimus Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen 

kanssa. Katsauskauden aikana muutettu lainasopimus sisältää 30 milj. euron viisivuotisen 
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määräaikaislainan ja 20 milj. euron viisivuotisen valmiusluoton. Valmiusluotosta 10,0 milj. euroa 

on käytössä monivaluuttaisena luottolimiittinä, jonka Kamux otti käyttöön joulukuussa 2016. 30 

milj. euron määräaikaislainaa lyhennetään edelleen 1,5 milj. eurolla puolivuosittain listautumisen 

jälkeen. Valmiusluoton lisäksi Kamuxilla on 0,4 milj. euron arvoinen vuokratakauslimiitti.   

Nettokäyttöpääoma kesäkuun lopussa oli 47,2 milj. euroa (36,5). Vaihto-omaisuuden arvo oli 

52,6 milj. euroa (41,6).  

Liiketoiminnan rahavirta ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 1,4 milj. euroa (0,0). Rahavarat kauden 

lopussa olivat 15,1 milj. euroa (6,9). 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 53,7 % (35,9). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 

16,1 % (25,6) ja oman pääoman tuotto (ROE) 26,1 % (56,9). 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 

Kamuxin investoinnit olivat tammi−kesäkuussa 2017 yhteensä 0,6 milj. euroa (0,6) ja ne koostuivat 

pääasiallisesti IT-järjestelmäinvestoinneista sekä normaaleista, autoliikkeisiin tehtävistä 

ylläpitoinvestoinneista. Kamuxin liiketoiminnassa tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ovat 

pääasiallisesti yhtiön vähittäiskaupan toimintamallin edelleen kehittämiseen ja liiketoiminnan 

prosessikehitykseen liittyviä menoja.  

Kamux investoi vuonna 2017 edelleen uusien autoliikkeiden avaamiseen liittyen 

perusparannusmenoihin ja tarvittaviin laitteisiin ja kalusteisiin, sekä digitalisoimisen hankkeisiin, 

kuten esimerkiksi CRM/ERP-järjestelmään, analytiikkaan, tiedonhallintaan ja taloushallinnon 

järjestelmiin. Yhtiö rahoittaa nämä investoinnit sen olemassa olevilla rahavaroilla, 

tulorahoituksella sekä tarvittaessa luottolimiiteillä.  

Henkilöstö 

Tammi−kesäkuussa 2017 Kamuxin henkilöstömäärä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna oli 

keskimäärin 407 (356). Kamux rekrytoi tammi−kesäkuun aikana yhteensä 108 uutta kokoaikaista 

työntekijää, minkä lisäksi Kamux palkkasi yhteensä 41 kesätyöntekijää eri tehtäviin. Uuden 

henkilöstön rekrytointia jatketaan kasvun tukemiseksi. 

Henkilöstö segmenteittäin keskimäärin 

  30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Suomi 326 288 280 

Ruotsi 56 56 47 

Saksa 25 12 16 

Yhteensä 407 356 343 

 

Yhtiön listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 

Yhtiö julkisti suunnitellun listautumisensa 2.5.2017. Listautumisannin merkintäaika alkoi 2.5.2017 

ja päättyi yleisöannin ja henkilöstöannin osalta 9.5.2017 ja instituutioannin osalta 11.5.2017. 

Yhtiön hallitus teki 11.5.2017 päätöksen listautumisannin toteuttamisesta. Yhtiö listattiin Nasdaq 

Helsinki Oy:n pre-listalle 12.5.2017 ja pörssilistalle 16.5.2017. 

Listautumisanti ylimerkittiin ja osakkeiden lopullinen merkintähinta listautumisannissa oli 7,20 

euroa osakkeelta. Listautumisannissa Kamux laski liikkeeseen 2 852 853 uutta osaketta. Yhtiön 
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ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä nousi 39 987 294 osakkeeseen. Uudet osakkeet 

rekisteröitiin kaupparekisteriin 11.5.2017.  

Yhtiö keräsi annilla 20,5 milj. euron bruttovarat. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousi 

listautumisannin jälkeen yli 1 200 osakkeenomistajaan. Kamuxin johtoryhmä ja työntekijät 

omistivat yhtiöstä arviolta 28 % välittömästi listautumisannin jälkeen. 

Yhtiön listautumisen yhteydessä Kamuxin henkilöstö merkitsi 109 820 osaketta henkilöstöannissa. 

Henkilöstöosakkeiden osakekohtainen merkintähinta 6,48 euroa oli 10 prosenttia alhaisempi kuin 

listautumisessa muille tarjottujen osakkeiden merkintähinta. Henkilöstön saama alennus, 79 

tuhatta euroa, kirjattiin osakeperusteisena maksuna kokonaisuudessaan henkilöstökuluihin toiselle 

vuosineljännekselle. 

Lisäosakeoption käyttäminen osittain ja osakkeen vakauttamistoimenpiteet 

Intera Fund II Ky (”Intera”) myönsi listautumisannin yhteydessä listautumisannin pääjärjestäjälle 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorille (”SEB”) option ostaa enintään  

2 250 153 yhtiön osaketta enintään listautumisannin merkintähintaan, vastaten noin 5,4 % kaikista 

yhtiön osakkeista listautumisannin jälkeen, kattaakseen listautumisannin mahdollisen 

ylikysyntätilanteen. SEB käytti Interan myöntämän lisäosakeoption ostamalla Interalta 1 573 811 

yhtiön osaketta. Samassa yhteydessä SEB palautti listautumisantiin liittyvän 

osakelainaussopimuksen perusteella lainaamansa jäljellä olevat 676 342 osaketta Interalle. 

Intera myi listautumisannissa yhteensä 9 701 404 Kamuxin osaketta, mukaan lukien lisäosakeoption 

käyttämisen johdosta myydyt osakkeet. Intera omisti lisäosakeoption käyttämisen jälkeen  

11 748 596 yhtiön osaketta, mikä vastasi noin 28,4 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Listautumisannissa vakauttamisjärjestäjänä toimiva SEB suoritti vakauttamistoimenpiteitä 16.5.‒

9.6.2017 ostamalla 676 342 osaketta hintaan 7,20 euroa osakkeelta. Vakauttamisaika päättyi 

9.6.2017. 

Osake ja osakkeenomistajat 

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Kullakin osakkeella on yksi ääni osakkeenomistajien yhtiökokouksessa, 

ja kullakin osakkeella on yhtäläinen oikeus yhtiön osinkoihin ja nettovaroihin. Osakkeilla ei ole 

nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-

osuusjärjestelmään. 

Kaupankäynti Kamuxin osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla alkoi 12.5.2017 ja pörssilistalla 

16.5.2017. Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 12.5.–30.6.2017 oli 15 976 977. Ajanjaksolla 

korkein kaupantekokurssi oli 8,88 euroa ja matalin 7,18 euroa. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2017 

oli 8,88 euroa. Osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 

katsauskauden päätöskurssilla 355,1 milj. euroa.  

Kesäkuun 2017 lopussa Kamuxin osakepääoma oli 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä  

41 307 156 osaketta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 1 319 862 omaa osaketta eli 3,2 % 

kaikista osakkeista.   
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Hallinto 

Kamuxin varsinainen yhtiökokous vahvisti 12.4.2017 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille 

ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi 

uudelleen Matti Virtasen, Reija Laaksosen, David Nuutisen, Jokke Paanasen ja Vesa Uotilan. Lisäksi 

todettiin Harri Sivulan hallitusjäsenyyden astuvan voimaan, kun yhtiön osakkeet otetaan 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pre-listalle, mikä tapahtui 12.5.2017. Matti Virtanen 

valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous nimitti PricewaterhouseCoopers Oy:n 

tilintarkastajakseen 31.12.2017 päättyvälle tilikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy nimitti 

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.  

Yhtiökokous päätti hyväksyä 0,06 euron osakekohtaisen osingon kutakin päätöksen tekemisen 

hetkellä ulkona ollutta osaketta kohden jaettavaksi vuoden 2016 jakokelpoisista varoista. Osingon 

kokonaismäärä 2,2 milj. euroa maksettiin 25.4.2017.  

Yhtiökokous valtuutti Kamuxin hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen 

perusteella voidaan laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

yhdessä tai useammassa erässä uusia ja/tai olemassa olevia osakkeita siten, että osakkeita 

annetaan yhteensä enintään 300 000 kappaletta. Osakeannissa voidaan antaa osakkeita maksutta. 

Annettavat osakkeet voidaan käyttää Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön 

osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeannin ehdoista. 

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2019 saakka. 

Yhtiön 27.4.2017 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että yhtiön 

hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiota 36 000 euroa vuodessa ja yhtiön 

hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa hallituspalkkiota vuodessa. Hallituksen kokouksista ei 

makseta erillistä korvausta.   

Yhtiö hallitus hyväksyi 27.4.2017 että yhtiö maksaa listautumiseen liittyvästä vuoden 2017 toisen 

neljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle, Matti Virtasen määräysvallassa 

olevalle yhtiölle, yhteensä enintään 62 tuhatta euroa. 

Yhtiön hallitus valtuutettiin 3.5.2016 tehdyllä yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä 

päätöksellä päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen perusteella 

voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 6 000 000 uutta osaketta 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiön hallitukselle annettu valtuutus oli 

voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumosi yhtiön yhtiökokouksen 22.12.2015 antaman 

osakeantivaltuutuksen. Yllä mainittuun valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus päätti 11.5.2017 

uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 2 852 853 

kappaletta yhtiön uusia osakkeita ja osakkeiden lukumäärä nousi 41 307 156 osakkeeseen.  

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia 
muutoksia katsauskaudella. 

Kamux on kasvattanut viime vuosien aikana voimakkaasti liikevaihtoaan ja liikevoittoaan. 
Tulevaisuudessa Kamuxin liikevaihto ja liikevoitto saattavat kuitenkin kasvaa hitaammin tai laskea 
historialliseen kehitykseen verrattuna.  

Kamuxin nopea ja voimakas kasvu viime vuosina ja yhtiön liiketoiminnan laajentuminen ovat 
aiheuttaneet lisävaatimuksia sisäisen ohjeistuksen kattavuudelle ja valvonnalle. Epäonnistuminen 
sisäisen ohjeistuksen implementoinnissa ja valvonnassa saattaa aiheuttaa taloudellisia 
seuraamuksia Kamuxille ja heikentää yhtiön mainetta. 
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Kamuxin maantieteelliseen laajentumiseen liittyy useita riskejä, ja epäonnistuminen sopivien 
yhteistyökumppaneiden tunnistamisessa, uusien työntekijöiden palkkaamisessa ja 
kansainvälistymisestä arvioitujen hyötyjen saavuttamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
Kamuxiin. Lisäksi yhtiön menestys on riippuvainen muun muassa yhtiön johdosta ja muusta 
ammattitaitoisesta henkilöstöstä sekä kyvystä rekrytoida, kehittää, kouluttaa, motivoida ja pitää 
palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä.  

Kamux toimii käytettyjen autojen vähittäiskaupan markkinoilla ja epävarmat yleiset taloudelliset 
olosuhteet Kamuxin toimintamaissa saattavat vaikuttaa haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Kamux toimii kilpailluilla ja hajanaisilla käytettyjen autojen markkinoilla ja kilpailu saattaa 
kiristyä tulevaisuudessa. 

Autoverolainsäädäntöön tehtävät muutokset tai lainvalmistelu voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti uusien ja käytettyjen autojen kauppaan ja Kamuxiin. Kamuxin verorasitus voi kasvaa 
verolakien tai niiden soveltamistavan muutosten tai verotarkastuksen seurauksena. 

Kamuxin IT-järjestelmät ovat yhtiön toiminnalle erityisen tärkeitä ja ne kattavat kaikki 
liiketoiminnan keskeiset alueet. Mikäli nämä järjestelmät tai palvelut eivät toimi suunnitellulla 
tavalla tämä voi häiritä Kamuxin liiketoimintaa ja vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan.  

Kamux uskoo, että sen brändi ja maine asiakkaiden keskuudessa ovat tärkeitä yhtiön menestyksen 
kannalta. Jos Kamux ei pysty säilyttämään riittävää palvelutasoa, tai jos jokin tapahtuma 
vahingoittaa yhtiön mainetta, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Kamuxiin.  

Kamuxin riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla 
osoitteessa www.kamux.com. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

Kamux ilmoitti heinäkuussa laajentavansa Kuopiossa sekä avaavansa syksyllä 2017 

hyötyajoneuvopisteen Kuopion automyymälän yhteyteen. Laajennus otetaan käyttöön viimeistään 

lokakuun alussa. Elokuussa Kamux avasi liikkeen Espoon Olariin. 

Kamux on myös solminut vuokrasopimukset Vantaan Airportin myymälän laajennuksesta sekä 

Lahden hyötyautopisteen uusista tiloista Lahden toimipisteen vieressä. Lahden henkilöautopuoli 

saa täten käyttöönsä myös hyötyautopuolen tilat. Molemmat tilat saadaan käyttöön kolmannen 

vuosineljänneksen aikana. Kamux solmi heinäkuussa uuden vuokrasopimuksen Ruotsin 

Jönköpingiin. Uusi tila saadaan käyttöön vuoden 2018 alusta ja se mahdollistaa autovalikoiman 

kasvattamisen lähes kolminkertaiseksi Jönköpingissä. 
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Kamux Oyj:n puolivuosikatsaus tammi−kesäkuu 2017 

Pääasialliset laadintaperiaatteet 

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 – Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. 

Puolivuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 

vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu 

vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Puolivuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota ja 

liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen puolivuosikatsausta tulee lukea 

yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2016 kanssa. 

Puolivuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä. 

Puolivuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arviota ja harkintaan 

perustuvia ratkaisuja sekä oletuksia, jotka vaikuttavat laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja 

varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen kirjanpitoarvoihin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä 

arvioista ja ratkaisuista. Tämän puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät 

merkittävimmät konsernin laatimisperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet 

arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. 

Puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma 

milj. euroa 4−6/2017 4−6/2016 1−6/2017 1−6/2016 1−12/2016 

Liikevaihto 109,2 103,3 218,4 200,3 404,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,1 0,4 0,2 1,1 

Materiaalit ja palvelut -96,4 -91,0 -193,3 -176,1 -356,6 

Henkilöstökulut -5,4 -4,7 -10,4 -9,3 -19,9 

Liiketoiminnan muut kulut -3,8 -3,5 -7,7 -6,7 -12,8 

Poistot -0,3 -0,2 -0,5 -0,3 -0,8 

Liikevoitto 3,5 4,0 6,9 8,0 15,7 

Rahoituskulut -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 -1,0 

Voitto ennen veroja 3,2 3,8 6,5 7,5 14,6 

Tuloverot -0,8 -0,9 -1,7 -1,8 -3,6 

Tilikauden voitto 2,4 2,9 4,8 5,7 11,0 

           

Muut laajan tuloksen erät          

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa 
siirtää tulosvaikutteisiksi 

         

   Muuntoerot -0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä, 
verojen jälkeen 

-0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,4 2,9 4,8 5,7 11,0 

           

Tilikauden tuloksen jakautuminen          

Yhtiön omistajille 2,4 2,9 4,8 5,7 11,0 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen           

Yhtiön omistajille 2,4 2,9 4,8 5,7 11,0 

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta 
laskettu osakekohtainen tulos 

         

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja 
laimennettu, EUR 

0,06 0,08 0,13 0,15 0,29 
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Konsernin tase 

milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat hyödykkeet 1,1 0,7 1,0 

Liikearvo 13,6 13,6 13,6 

Aineelliset hyödykkeet 1,7 1,0 1,7 

Muut saamiset 0,1 0,0 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 16,7 15,6 16,6 

       

Lyhytaikaiset varat      

Vaihto-omaisuus 52,6 41,6 47,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,8 8,4 11,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,8 - 1,8 

Rahavarat 15,1 6,9 0,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 80,3 57,0 61,8 

VARAT YHTEENSÄ 97,1 72,5 78,4 

       

OMA PÄÄOMA JA VELAT      

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,6 1,4 4,1 

Muuntoero 0,1 0,1 0,1 

Kertyneet voittovarat 22,5 18,8 13,7 

Tilikauden voitto 4,8 5,7 11,0 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 52,1 26,0 28,9 

       

VELAT      

Pitkäaikaiset velat      

Lainat 23,9 26,8 25,4 

Johdannaisinstrumentit 0,0 0,2 0,1 

Varaukset 0,4 - 0,4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 24,3 27,0 25,8 

      

Lyhytaikaiset velat     

Lainat 3,0 6,0 6,3 

Ostovelat ja muut velat 12,3 11,1 12,3 

Varaukset 2,0 1,6 1,7 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3,4 0,8 3,4 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 20,7 19,5 23,7 

Velat yhteensä 44,9 46,5 49,5 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 97,1 72,5 78,4 

 

  



   
  Puolivuosikatsaus 

       Q2     tammi−kesäkuu 2017 

 
 

  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa 

  

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto Muuntoero 
Kertyneet 

voittovarat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 
Osake-

pääoma 

Oma pääoma 1.1.2017 0,1 4,1 0,1 24,7 28,9 

Tilikauden voitto       4,8 4,8 

Muut laajan tuloksen erät     -0,0   -0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     0,0 4,8 4,8 

Liiketoimet omistajien kanssa:           

Osakkeiden liikkeellelasku   20,5     20,5 

Osingot osakkeenomistajille       -2,2 -2,2 

Henkilöstöannin ja yleisöannin hintaero       0,1 0,1 

Oma pääoma 30.6.2017 0,1 24,6 0,1 27,4 52,1 

            

Oma pääoma 1.1.2016 0,1 0,9 0,1 20,3 21,3 

Tilikauden voitto       5,7 5,7 

Muut laajan tuloksen erät     0,0   0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     0,0 5,7 5,7 

Liiketoimet omistajien kanssa:           

Osakkeiden liikkeellelasku   0,5     0,5 

Osingot osakkeenomistajille       -1,5 -1,5 

Oma pääoma 30.6.2016 0,1 0,9 0,1 24,5 25,5 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

milj. euroa 
4−6/ 
2017 

4−6/ 
2016 

1−6/ 
2017 

1−6/ 
2016 

1−12/ 
2016 

Liiketoiminnan rahavirrat        

Tilikauden voitto 2,4 2,9 4,8 5,7 11,0 

Oikaisut:         

Poistot 0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 

Rahoituskulut 0,2 0,2 0,4 0,5 1,0 

Varausten muutos 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 

Vaihto-omaisuuden arvonalennukset -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,3 

Tuloverot 0,8 0,9 1,7 1,8 3,6 

Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,1 - 0,1 - 0,1 

Käyttöpääoman muutokset:       

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -1,1 0,2 0,5 -2,1 -5,1 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -0,6 -0,4 0,0 1,7 2,7 

Vaihto-omaisuuden muutos -4,6 -1,6 -4,8 -5,6 -12,2 

Maksetut korot -0,1 0,0 -0,3 -0,2 -0,7 

Muut rahoituserät, netto -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 

Maksetut tuloverot -1,0 -3,2 -1,8 -2,3 -3,2 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -3,5 -0,7 1,4 0,0 -1,1 

        

Investointien rahavirrat       

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -1,5 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,7 

Investointien nettorahavirta -0,2 -0,4 -0,6 -0,6 -2,1 

      
  

Rahoituksen rahavirrat       

Osakkeiden liikkeeseenlasku 20,2 - 20,5 0,5 3,2 

Omien osakkeiden hankinta - - - - -5,2 

Pankkilainojen nostot - 3,0 - 33,0 43,4 

Pankkilainojen takaisinmaksut -0,2 - -4,8 -25,3 -36,9 

Maksetut osingot  -2,2 -1,5 -2,2 -1,5 -1,5 

Rahoituksen nettorahavirta 17,8 1,5 13,5 6,6 3,1 

        

Rahavarojen nettovähennys/-lisäys 14,1 0,4 14,3 6,1 -0,1 

Rahavarat tilikauden alussa 0,9 6,6 0,7 0,8 0,8 

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset rahavaroihin 0,1 0,0 0,1 -0,0 -0,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 15,1 6,9 15,1 6,9 0,7 
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Osakekohtainen tulos 

  
4−6/ 
2017 

4−6/ 
2016 

1−6/ 
2017 

1−6/ 
2016 

1−12/ 
2016 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (milj. 
euroa) 

2,4 2,9 4,8 5,7 11,0 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana, 1 000 kpl, laimentamaton 

37 869 37 707 37 869 37 707 37 566 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,06 0,08 0,13 0,15 0,29 

Rekisteröimättömän osakeannin vaikutus osakkeiden 
lukumäärään 

9 67 9 67 69 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 
tilikauden aikana, 1 000 kpl, laimennettu  

37 878 37 774 37 878 37 774 37 635 

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,06 0,08 0,13 0,15 0,29 

 

Segmentit 

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1-6/2017               

Liikevaihto 180,9 32,8 11,2 224,9   -6,5 218,4 

sisäinen 0,0 6,0 0,5 6,5   -6,5   

ulkoinen 180,9 26,8 10,7 218,4     218,4 

Bruttokate 22,6 2,3 0,6 25,5     25,5 

Käyttökate 12,0 -0,4 -0,9 10,7 -3,3   7,4 

Poistot -0,4 0,0 0,0 -0,5 0,0   -0,5 

Liikevoitto 11,6 -0,5 -0,9 10,2 -3,3   6,9 

Rahoituskulut             -0,4 

Voitto ennen veroja             6,5 

        

        

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1-6/2016        

Liikevaihto 169,7 30,4 4,9 204,9  -4,6 200,3 

sisäinen   4,5 0,1 4,6  -4,6  

ulkoinen 169,7 25,9 4,7 200,3     200,3 

Bruttokate 21,3 2,6 0,4 24,3   24,3 

Käyttökate 11,5 -0,6 -0,2 10,8 -2,5  8,3 

Poistot -0,3 0,0 0,0 -0,3 0,0  -0,3 

Liikevoitto 11,3 -0,6 -0,2 10,4 -2,5  8,0 

Rahoituskulut       -0,5 

Voitto ennen veroja       7,5 
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milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1-12/2016               

Liikevaihto 343,2 60,9 10,8 414,9   -10,1 404,8 

sisäinen 0,0 9,6 0,6 10,1   -10,1 0,0 

ulkoinen 343,2 51,3 10,3 404,8     404,8 

Bruttokate 44,1 4,3 0,8 49,2     49,2 

Käyttökate 22,8 -1,3 -0,7 20,8 -4,3   16,5 

Poistot -0,6 -0,1 0,0 -0,8 0,0   -0,8 

Liikevoitto 22,2 -1,5 -0,7 20,0 -4,3   15,7 

Rahoituskulut             -1,0 

Voitto ennen veroja             14,6 

 

Nettokäyttöpääoma  

milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Vaihto-omaisuus 52,6 41,6 47,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 10,8 8,4 11,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1,8 0,0 1,8 

Ostovelat ja muut velat -12,3 -11,1 -12,3 

Varaukset -2,4 -1,6 -2,0 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat -3,4 -0,8 -3,4 

Nettokäyttöpääoma 47,2 36,5 43,3 

 

Nettovelka 

milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Pitkäaikaiset lainat       

Pankkilainat 23,9 26,8 25,4 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 23,9 26,8 25,4 

Lyhytaikaiset lainat       

Pankkilainat 3,0 6,0 5,0 

Tililimiitit - 0,0 1,3 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3,0 6,0 6,3 

Rahoitusvelat yhteensä 26,9 32,8 31,7 

Vähennetään rahavarat -15,1 -6,9 -0,7 

Nettovelka 11,8 25,9 30,9 
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Johdannaissopimukset 

milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Korkojohdannaiset       

Käypä arvo 0,0 -0,1 -0,1 

Kohde-etuuden arvo 5,8 7,1 6,5 

Valuuttajohdannaiset       

Käypä arvo 0,0 - 0,0 

Kohde-etuuden arvo 4,1 - 3,1 

 

 

Vuokravelvoitteet ja muut sitoumukset 

Muut vuokrasopimukset       

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 

        

milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Yhden vuoden kuluessa 5,4 4,2 5,0 

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 11,3 10,3 11,8 

Yli viiden vuoden kuluttua 0,6 1,3 1,0 

Yhteensä 17,3 15,9 17,8 

        

Velat joiden vakuudeksi on annettu vakuuksia ja 
kiinnityksiä 

      

        

milj. euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Lainat 26,9 32,8 31,7 

lainoista annetut vakuudet 104,0 104,0 104,0 

        

Muut sitoumukset        

        

Tuhatta euroa 30.6.2017 30.6.2016 31.12.2016 

Vuokra- ja muut maksutakaukset 0,4 0,3 0,3 

 

 

Lähipiiritapahtumat 

milj. euroa 4−6/2017 4−6/2016 1−6/2017 1−6/2016 1−12/2016 

Käytettyjen autojen myynti 0,0 0,1 0,0 0,2 0,2 

Käytettyjen autojen ostot ja vuokrakulut -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,7 
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Yhtiö solmi 5.1.2017 konsultointisopimuksen David Nuutisen määräysvallassa olevan DN Advisory 

Oy:n kanssa. Yhtiö ostaa DN Advisory Oy:ltä yhtiön Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja 

johtamiseen liittyviä konsultointipalveluita 7,5 tuhannella eurolla kuukaudessa.  

Yhtiö suuntasi 30.1.2017 osakeannissa 52 174 uutta osaketta Yhtiön uudelle johtoon kuuluvalle 

avainhenkilölle. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 14.2.2017. 

Yhtiö suuntasi 27.3.2017 osakeannissa 39 348 uutta osaketta Yhtiön uusille hallitusjäsenille. 

Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.4.2017. 

Yhtiö suuntasi 5.4.2017 osakeannissa yhteensä 26 100 uutta osaketta yhtiön uudelle 

avainhenkilölle. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.4.2017.  

Yhtiö maksoi hallituksen 27.4.2017 päätöksen mukaisesti listautumiseen liittyvästä vuoden 2017 

toisen vuosineljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle, Matti Virtasen 

määräysvallassa olevalle yhtiölle, yhteensä 62 tuhatta euroa vuoden 2017 toisen 

vuosineljänneksen aikana. 

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys 

Kamux esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa 
konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille 
tunnusluvuille. Kamuxin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää 
lisätietoa Kamuxin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein 
analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. 
 
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai 
IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Kamuxin vaihtoehtoiset tunnusluvut 
eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen 
kanssa. 
 

Oikaistun liikevoiton täsmäytyslaskelma 

milj. euroa 4−6/2017 4−6/2016 1−6/2017 1−6/2016 1−12/2016 

Liikevoitto (EBIT) 3,5 4,0 6,9 8,0 15,7 

Listautumiseen liittyvät kulut 0,8 0,7 1,2 1,1 1,2 

Strategiset selvitykset 0,1 0,1 0,7 0,1 0,6 

Maantieteelliseen laajentumiseen liittyvät erityiserät 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2 

Osakepalkitseminen - - - - 0,3 

Oikaisuerät yhteensä 1,0 0,8 2,2 1,2 2,3 

Oikaistu liikevoitto 4,5 4,8 9,1 9,2 18,0 
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Tulosjulkistukset 2017 

Kamux julkaisee osavuosikatsauksen tammi−syyskuulta 2017 torstaina 23.11. 

 

Puhelinkokous puolivuosikatsaukseen liittyen 

Kamux järjestää puhelinkokouksen puolivuosikatsaukseen liittyen tänään 24.8.2017 kello 14:30. 

Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja Tapio Arimo. 

Osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia ennen kokouksen alkamista 

osoitteessa  

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e07749ed8fa0314639051

59af8a651a26 

Vain puhelinkokoukseen osallistuminen: 

Numerot ovat  

Suomi: +358 9 3158 4349, Iso-Britannia: +44 203 478 5289 ja Ruotsi: +46 8 5051 3563.  

Kansainväliset numerot: 

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=5345146

82&tollFree=0.  

Puhelinkokouksen tunnistenumero on: 845 132 453. 

 

Hämeenlinnassa 24.8.2017 

Kamux Oyj 

Hallitus 

 

 

Lisätietoja: 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski 

Puh. 050 544 5538 

 

Talousjohtaja Tapio Arimo 

Puh. 040 829 6452 

 

Viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Heikkilä  

Puh. 0400 629 337 

 

https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e07749ed8fa031463905159af8a651a26
https://praecomspark.webex.com/praecomspark/onstage/g.php?MTID=e07749ed8fa031463905159af8a651a26
https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=534514682&tollFree=0
https://praecomspark.webex.com/praecomspark/globalcallin.php?serviceType=EC&ED=534514682&tollFree=0

