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Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.3.2016 klo 8.30

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 (IFRS)
Yhteenveto
Vuosineljännes 10–12/2015:






Liikevaihdon kasvu oli 2,9 %, mikä on arviomme mukaan markkinoiden kasvua nopeampaa
Käyttökate oli hyvällä tasolla 13,8 % liikevaihdosta
Innofactor sai useita merkittäviä kauppoja, mikä paransi tilauskantaa
Innofactor sopi joulukuussa 2015 ruotsalaisen Cinteros AB:n ostamisesta (vuoden 2015
liikevaihto noin 11 miljoonaa euroa ja yli 100 työntekijää), mikä vahvistaa olennaisesti
Innofactorin Pohjoismaiden kasvustrategian toteutumista
Näemme Innofactorilla olevan viimeisen vuosineljänneksen perusteella erittäin hyvät
edellytykset kasvattaa strategiansa mukaisesti kannattavasti liiketoimintaansa vuonna
2016

Vuosi 1–12/2015:




Liikevaihdon kasvu oli 1,4 %, mikä oli arviomme mukaan vain hieman markkinoiden kasvua
nopeampaa
Käyttökate oli 8,3 % liikevaihdosta, mikä jäi hieman edellisestä vuodesta, eikä ollut
tavoitteiden mukaisella tasolla
Vuoden 2015 lukuihin vaikuttivat oleellisesti organisaation uudelleenjärjestelyistä
syntyneet kustannukset, tilikautta edeltävään aikaan liittyneet, yksittäisiin asiakkaisiin ja
projekteihin kohdistuneet, saamisten alaskirjaukset sekä Tanskan maajohtajan työsuhteen
syyskuussa 2015 päättämisen yhteydessä havaitut projektien arvostusvirheet
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1.10.–31.12. 1.10.– 31.12.
2015
2014*** Muutos
Liikevaihto tuhatta euroa

12 590

12 231

Liikevaihdon kasvu

2,9 %

10,3 %

Liiketulos ennen poistoja ja
mahdollisia arvonalentumisia
(EBITDA) tuhatta euroa*

1 742

1 480

prosenttia liikevaihdosta*

13,8 %

12,1 %

1 470

1 135

11,7 %

9,3 %

1 395

900

11,1 %

7,4 %

1 116

721

8,9 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)
Omavaraisuusaste

2 (43)

1.1.– 31.12. 1.1.– 31.12.
2015***
2014***
44 452

43 834

1,4 %

34,1 %

3 705

3 794

8,3 %

8,7 %

2 542

2 407

5,7 %

5,5 %

1 935

1 946

4,4 %

4,4 %

1 548

1 556

5,9 %

3,5 %

3,5 %

34,1 %

42,9 %

34,1 %

42,9 %

56,9 %

48,7 %

56,9 %

48,7 %

Henkilöstö keskimäärin
katsauskauden aikana

434

415

4,6 %

427

421

1,4 %

Tulos per osake (euroa)

0,0334

0,0224

49,2 %

0,0475

0,0485

-2,0 %

Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta
euroa*
prosenttia liikevaihdosta*
Tulos ennen veroja tuhatta euroa**
prosenttia liikevaihdosta**
Tulos tuhatta euroa**
prosenttia liikevaihdosta**

2,9 %

Muutos

17,7 %

29,5 %
55,0 %
54,8 %

1,4 %

-2,3 %

5,6 %
-0,6 %
-0,5 %

*) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59
tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin
135 tuhatta euroa.
**) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin
59 tuhatta euroa sekä Enabling yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoituskuluvaraus 400 tuhatta euroa, yhteensä noin
459 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku
noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351
tuhatta euroa.
***) Konserniyhtiössä havaittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistui päättyneen
tilikauden osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan sekä aikaisempiin tilikausiin. Arvostusvirhe korjattiin yllä mainittuihin kausiin IAS 8:
41–42 mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus oli noin 552 tuhatta euroa käyttökatetta alentavasti. Oikaisut ja niiden vaikutukset
konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.

Innofactorin vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan
merkittävästi edellisestä vuodesta 2015, jolloin liikevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa ja käyttökate
3,7 miljoonaa euroa.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.
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Raportointi
Innofactor harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä
niihin liittyviä palveluja.
Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus
Vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä Innofactor jatkoi strategiansa mukaista kannattavaa
kasvua. Liikevaihdon kasvu oli 2,9 prosenttia (liikevaihto 12,6 miljoonaa euroa) ja käyttökate
(EBITDA) oli 1,7 miljoonaa euroa (13,8 prosenttia liikevaihdosta).
Vuosi 2015 oli Innofactorille liiketoiminnallisesti haasteellinen. Jäimme liiketoiminnassa vuodelle
2015 asettamistamme tavoitteista. Koko vuoden 2015 osalta liikevaihdon kasvu oli 1,4 prosenttia
ja käyttökate (EBITDA) oli 8,3 prosenttia liikevaihdosta. Tähän vaikuttivat oleellisesti organisaation
uudelleenjärjestelyistä syntyneet kustannukset, tilikautta edeltävään aikaan liittyneet, yksittäisiin
asiakkaisiin ja projekteihin kohdistuneet, saamisten alaskirjaukset sekä Tanskan maajohtajan
työsuhteen syyskuussa 2015 päättämisen yhteydessä havaitut projektien arvostusvirheet.
Haasteista huolimatta pystyimme parantamaan kannattavuuttamme huomattavasti vuoden 2015
toisella vuosipuoliskolla, jolla suhteellinen käyttökate oli yli kaksinkertainen ensimmäiseen
vuosipuoliskoon verrattuna (11,4 prosenttia liikevaihdosta). Viimeisellä vuosineljänneksellä
Innofactorin tilauskanta kasvoi merkittävästi. Voitimme esimerkiksi noin 0,5 miljoonan euron
arvoisen hankkeen Microsoft Dynamics NAV -pohjaisen tekstiilitoimialaratkaisun toimittamiseksi
eräälle suomalaiselle vaatevalmistajalle sekä noin 0,85 miljoonan euron arvoisen sähköisen
asioinnin, asianhallinnan ja asiakkuudenhallinnan palvelukokonaisuuden toimitushankeen
Väestörekisterikeskukselle.
Innofactor jatkoi laajentumistaan Pohjoismaissa sopimalla joulukuussa 2015 ostavansa
ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan yrityksen johdolta. Kauppa toteutui 8.1.2016.
Yrityskaupan myötä Innofactor sai merkittävän jalansijan Ruotsin IT-markkinoilla, johtavan
Microsoft Dynamics CRM -tuotteeseen perustuvan tarjonnan, vahvan asiakaskunnan sekä yli 100
erittäin ammattitaitoista työntekijää Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Cinteroksen vuoden
2015 liikevaihto oli noin 11 miljoonaa euroa (noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja käyttökate
noin 9 %. Pian yrityskaupan julkistamisen jälkeen joulukuun lopussa Cinteros julkisti myös
merkittävän noin 1,6 miljoonan euron kaupan yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista. On
ollut hienoa seurata kuinka yhteistyö ja integraatio ovat lähteneet käyntiin. Olemme jo aloittaneet
Ruotsissa ensimmäisen asiakasprojektin, jossa hyödynnetään Innofactorin konsultteja myös
Suomesta ja Tanskasta.
Haasteellisen vuoden 2015 jälkeen näemme Innofactorilla olevan erittäin hyvät edellytykset
kasvattaa strategiansa mukaisesti kannattavasti liiketoimintaansa vuonna 2016.
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Innofactor jatkaa edelleen aktiivisesti mahdollisten uusien strategisten kumppanuuksien etsimistä
Pohjoismaista. Konsernin tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyjen kautta.
Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Keskeisimpiä markkinoihin vaikuttavia voimia ovat ohjelmistojen siirtyminen pilveen, sosiaalisen
median merkityksen kasvu, mobiililaitteet ja esineiden Internet, tiedon analytiikka ja
koneoppiminen, sekä tietoturva ja tietosuoja. Tässä liiketoiminnan murroksessa asiakkaiden
ostokäyttäytymisessä on havaittavissa selkeää muutosta. Asiakkaat odottavat IT-toimittajalta
entistä enemmän liiketoiminnallisten hyötyjen painottamista teknologisiin hyötyihin verrattuna.
Asiakkaat toivovat toimittajilta entistä valmiimpia ratkaisuja, joihin ei tarvitse tehdä muutoksia,
sekä toivovat voivansa ostaa isojen kertaprojektien sijaan enenevässä määrin jatkuvia palveluita.
Innofactor arvioi että IT-palvelumarkkinat kasvoivat Pohjoismaissa noin 1–2 % vuonna 2015.
Suomessa kasvu oli muita Pohjoismaita heikompaa. Innofactor arvioi, että IT-palvelumarkkinoiden
kasvu Pohjoismaissa vuonna 2016 piristyy hieman ollen noin 2–3 % tasolla. Arvio perustuu
tutkimuslaitosten ennusteisiin sekä Innofactorin omiin markkinanäkemyksiin.
Microsoft-pohjaisten ratkaisujen osalta kilpailu on Pohjoismaissa jakaantunut erityyppisten
toimijoiden kesken. Ensimmäisen ryhmän muodostavat isot kaikissa Pohjoismaissa toimintaa
harjoittavat yritykset. Nämä yhtiöt tyypillisesti tarjoavat laajasti kaikkia yritysten ja yhteisöjen
tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on yksi
vaihtoehto. Toisen ryhmän muodostavat yhtiöt, jotka keskittyvät Pohjoismaiden tasolla johonkin
kapeampaan ratkaisualueeseen. Nämäkin yhtiöt tyypillisesti tarjoavat yritysten ja yhteisöjen
tarvitsemia IT-ratkaisuja usealla kilpailevalla teknologialla, joista Microsoftin teknologia on
tyypillisesti vain yksi vaihtoehto. Kolmannen ryhmän muodostavat ainoastaan tietyssä maassa
toimivat yritykset. Tällaiset pienet tai keskikokoiset yritykset keskittyvät usein yhteen
ratkaisualueeseen, päämieheen ja/tai toimialaan.
Innofactor on tehnyt strategisen valinnan keskittymällä Microsoft -alustoilla toteutettuihin ja niitä
hyödyntäviin ratkaisuihin, ja valinnut sovellusalueikseen ne alueet, joissa Microsoftin markkinaaseman ja tarjooman tuoma kasvu, ja sitä myötä sen kumppaneiden ja ekosysteemin kasvu, on
ylittänyt moninkertaisesti yleisen keskimääräisen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinoiden kasvun.
Innofactor keskittyy ensisijaisesti Pohjoismaisiin suuriin ja keskisuuriin yrityksiin sekä
julkishallinnon organisaatioihin, joilla on IT-ratkaisujen hankinnassa korkea vaatimustaso.
Innofactor on kehittää tälle ryhmälle soveltuvia ratkaisuja, tuotteita ja palveluita itse ja
yhteistyössä kumppaniensa kanssa. Innofactorin strategia tukee hyvin markkinoiden muutosta.
Innofactor uskoo pystyvänsä hankkimaan markkinaosuutta kilpailijoiltaan ja hyödyntämään
mahdollisen IT-markkinoiden kasvun tulevaisuudessa.
Microsoftin kumppaniverkosto on Pohjoismaissa ja myös muualla Euroopassa varsin sirpaloitunut
ja koostuu pääosin lukuisista pienistä ja keskisuurista paikallisista toimijoista. Innofactorille tämä
tarjoaa mielenkiintoisen konsolidointipotentiaalin sekä kansainvälistymismahdollisuuden.
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Innofactorin hyvä maine Microsoft-ekosysteemissä, ainutlaatuiset näytöt nopeasta ja
kannattavasta kasvusta sekä onnistuneista yritysjärjestelyistä yhdessä yrittäjähenkisen
yrityskulttuurin kanssa tekevät Innofactorista erittäin houkuttelevan kumppanin toteutettaessa
toimialan uudelleenjärjestelyjä Pohjoismaissa.
Liikevaihto
Innofactorin liikevaihto 1.10.–31.12.2015 oli 12 590 tuhatta euroa (2014*: 12 231), jossa kasvua
2,9 prosenttia sekä 1.1.–31.12.2015* oli 44 452 tuhatta euroa (2014*: 43 834), jossa kasvua 1,4
prosenttia.
*) Konserniyhtiössä havaittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistui päättyneen tilikauden
osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan sekä aikaisempiin tilikausiin. Arvostusvirhe korjattiin yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42
mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus 1.10.–31.12.2014 liikevaihtoon oli noin -285 tuhatta euroa ja 1.1.–30.6.2015 liikevaihtoon oli
noin -238 tuhatta euroa liikevaihtoa laskevasti. Oikaisut ja niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015
julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.

Tuloskehitys
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.10.–31.12.2015 oli 1 742 tuhatta euroa (2014: 1 480 *), jossa
kasvua 17,7 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 13,8 prosenttia (2014: 12,1 % *).
Innofactorin liikevoitto 1.10.–31.12.2015 oli 1 470 tuhatta euroa (2014: 1 135 *), jossa kasvua 29,5
prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,7 prosenttia (2014: 9,3 % *).
Innofactorin käyttökate (EBITDA) 1.1.–31.12.2015 oli 3 705 tuhatta euroa** (2014: 3 794 **), jossa
laskua 2,3 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 8,3 prosenttia** (2014: 8,7 % **).
Innofactorin liikevoitto 1.1.–31.12.2015 oli 2 542 tuhatta euroa** (2014: 2 407 **), jossa kasvua
5,6 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 5,7 prosenttia** (2014: 5,5 % **).
*) Konserniyhtiössä havaittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistui päättyneen tilikauden
osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan sekä aikaisempiin tilikausiin. Arvostusvirhe korjattiin yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42
mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus 1.10.–31.12.2014 käyttökatteeseen ja liikevoittoon oli noin -314 tuhatta euroa ja 1.1.–
30.6.2015 käyttökatteeseen ja liikevoittoon noin -238 tuhatta euroa käyttökatetta ja liikevoittoa laskevasti. Oikaisut ja niiden
vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
**) Vuodelle 2014 sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59 tuhatta euroa. Vuodelle 2014
sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin 135 tuhatta euroa. Konserniyhtiössä havaittiin
kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistui päättyneen tilikauden osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen
aikaan sekä aikaisempiin tilikausiin. Arvostusvirhe korjattiin yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen
kokonaisvaikutus 1.10.–31.12.2014 käyttökatteeseen ja liikevoittoon oli noin -314 tuhatta euroa ja 1.1.–30.6.2015
käyttökatteeseen ja liikevoittoon noin -238 tuhatta euroa käyttökatetta ja liikevoittoa laskevasti. Oikaisut ja niiden vaikutukset
konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
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Rahoitus ja investoinnit
Innofactorin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 43 983 tuhatta euroa (2014: 47 413).
Taseen loppusumman merkittävä laskeminen johtui lähinnä pankkilainojen takaisinmaksuista sekä
myynti- ja muiden asiakassaatavien vähentymisestä, millä oli suotuisa vaikutus myös rahavirtaan.
Konsernin likvidit varat olivat yhteensä 843 tuhatta euroa (2014: 997), jotka koostuivat
kokonaisuudessaan rahavaroista.
Liiketoiminnan rahavirta oli 1.1.–31.12.2015 katsauskaudella 3 943 tuhatta euroa (2015: 2 301).
Investointien rahavirta oli -2 162 tuhatta euroa (2014: -690).
Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 56,9 prosenttia (2014: 48,7 %) ja nettovelat
suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) 34,1 prosenttia (2014: 42,9 %).
Katsauskauden päättyessä yhtiössä oli lyhytaikaista korollista velkaa 4 428 tuhatta euroa (2014:
2 933) ja pitkäaikaista korollista velkaa 4 791 tuhatta euroa (2014: 7 705), yhteensä korollista
velkaa oli 9 219 tuhatta euroa (2014: 10 638).
Sijoitetun pääoman tuotto 1.1.–31.12.2015 oli 7,6 prosenttia (2014: 9,1 %).
Oman pääoman tuotto 1.1.–31.12.2015 oli 6,6 prosenttia (2014: 7,4 %).
Innofactorin taseen pitkäaikaiset varat katsauskauden lopussa olivat yhteensä 30 488 tuhatta
euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä:







aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 541 tuhatta euroa
liikearvo 19 584 tuhatta euroa
muut aineettomat hyödykkeet 2 934 tuhatta euroa
osakkeet ja osuudet 62 tuhatta euroa
saamiset 663 tuhatta euroa
laskennalliset verosaamiset 6 704 tuhatta euroa

Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2015 bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen
olivat 447 tuhatta euroa (2014: 597) ja ne muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja
korvausinvestoinneista.
Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien
hyödykkeiden poistot olivat 587 tuhatta euroa (2014: 712).
Tutkimus ja tuotekehitys
Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.10.–31.12.2015 olivat
886 tuhatta euroa (2014: 457), mikä on 7,0 prosenttia liikevaihdosta (2014: 3,7 %).

Innofactor Oyj
Keilaranta 9

contact@innofactor.com

puhelin:

+358 10 272 9000

FI-02150 Espoo

http://www.innofactor.com

telefaksi:

+358 10 272 9001

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

7 (43)

Innofactorin tulosvaikutteisesti käsitellyt tutkimus- ja tuotekehitysmenot 1.1.–31.12.2015 olivat
2 495 tuhatta euroa (2014: 1 981), mikä on 5,6 prosenttia liikevaihdosta (2014: 4,5 %).
Henkilöstö
Innofactor -konsernissa seurataan sekä henkilöstön kokonaismäärää, että aktiivisen henkilöstön
määrää. Aktiivisen henkilöstön määrään ei lasketa mukaan yli 3 kuukauden pituisella vapaalla
olevia työntekijöitä.
Innofactorin kokonaishenkilöstömäärä oli 1.10.–31.12.2015 keskimäärin 434 (2014: 415), jossa
kasvua 4,6 prosenttia, sekä 1.1.–31.12.2015 keskimäärin 427, (2014: 421), jossa kasvua 1,4
prosenttia.
Aktiivisen henkilöstön määrä oli 1.10.–31.12.2015 keskimäärin 416 henkilöä, sekä 1.1.–31.12.2015
keskimäärin 409 henkilöä.
Katsauskauden lopussa kokonaishenkilöstömäärä oli 432 (2014: 411), joista aktiivisessa
työsuhteessa oli 415. Kokonaishenkilöstömäärä kasvoi 5,1 prosenttia.
Katsauskauden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 40,1 vuotta (2014: 39,1). Naisia oli 28 prosenttia ja
miehiä 72 prosenttia henkilöstöstä (2014: 23 ja 77 %).
Liiketoiminta
Innofactorin liiketoiminta keskittyi vuonna 2015 Suomeen ja Tanskaan. 1.1.–31.12.2015
liikevaihdosta noin 82 prosenttia tuli Suomesta ja noin 18 prosenttia Tanskasta.
Liikevaihdosta 1.1.–31.12.2015 tuli noin 47 % yritysasiakkaista ja noin 53 % julkishallinnon ja
kolmannen sektorin asiakkaista.
Innofactorin katsauskauden 1.1.–31.12.2015 liikevaihdosta noin:




72 % (2014: 68 %) tuli systeemi-integraattoripalveluista, (ml. järjestelmien
toimitusprojektit, konsultointi sekä pienemmät muutos- ja jatkokehitystyöt)
4 % (2014: 9 %) lisensseistä, josta kolmansien osapuolten lisenssitulojen osuus oli noin 2 %
(2014: 3 %)
24 % (2014: 23 %) jatkuvista palvelusopimuksista (ml. ylläpitosopimukset, SaaS-, pilvi- ja
käyttöpalvelut)

Innofactorin 10 suurimman asiakkaan osuus katsauskauden 1.1.–31.12.2015 kokonaisliikevaihdosta oli noin 23 prosenttia (2014: 21 %).
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Katsauskauden muut tapahtumat
24.2.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Oikeusrekisterikeskus on valinnut
Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa Rikosseuraamuslaitoksen
asiakastietojärjestelmäprojektin toimittajaksi, joka sisältää 1-vaiheen järjestelmätoimituksen,
vaiheeseen liittyvän ylläpidon sekä tarvittavat ohjelmistolisenssit. Järjestelmätoimitus on
suunniteltu toteutettavan vuosien 2015 ja 2016 aikana. Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta
sopimuskauden ajalta on 4 771 024 euroa.
11.3.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Väestörekisterikeskus on valinnut
Innofactorin julkisessa kilpailutuksessa palvelumuotoilutiimin hankinnasta palvelunäkymien
ketterään toteuttamiseen. Palvelunäkymien kehittäminen ajoittuu vuosille 2015–2017. Asiakkaan
ilmoittama arvio sopimuksen lopullisesta arvosta on 630 000–720 000 euroa. Kaupan lopullista
arvoa sopimuskauden aikana ei voida tässä vaiheessa varmuudella kuitenkaan tietää.
24.3.2015 Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta, päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, ettei Innofactor Oyj jaa osinkoa, päätti hallituksen jäsenten palkkioista,
valitsi hallituksen, tilintarkastajan sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja uusien osakkeiden sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.
29.4.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Konserniverokeskus on antanut tiedoksi
Innofactorille myönteisen päätöksen, jonka mukaisesti Verohallinto ei toimita vuonna 2014
saadussa verotarkastuskertomuksessa esitettyä verotuksen oikaisua. Tämän johdosta Innofactorin
verosaamisiin liittyvä riski on vähentynyt oleellisesti.
28.5.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen Enabling Holding ApS loppukauppahinnan
maksamisesta. Innofactor Oyj allekirjoitti 13.12.2013 sopimuksen, jolla se osti Enabling Holding
ApS:n ja sen tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group)
koko osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 13.12.2013 tiedottaman tehdyn sopimuksen
mukaisesti hankintahinta määräytyi Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n
mukaan. Lopullinen hankintahinta oli noin 3,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuussa 2015 maksettiin
loppuosa noin 2,2 miljoonaa euroa, josta noin 1,7 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja noin 0,5
miljoonaa euroa yhtiön osakkeilla. Innofactorin hallitus yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella
päätti kaupan loppukauppahinnan maksuun liittyen suunnatusta osakeannista. Innofactor laski
liikkeelle suunnatussa annissa 500 000 kappaletta uusia osakkeita. Innofactor Oyj:n uudet
osakkeet 500 000 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 1.6.2015. Innofactor Oyj:n
kokonaisosakemäärä on merkintöjen jälkeen 32 653 737 osaketta. Kaupankäynti uusilla osakkeilla
alkoi Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) kesäkuussa 2015. Osakkeita koskevat
siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuoteen 2017 mennessä.
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30.6.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt
yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella konsernin koko henkilöstölle
suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön sitouttamiseksi yhtiöön ja sen
tavoitteisiin (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa lasketaan liikkeelle yhteensä enintään 800 000
yhtiön uutta osaketta (”Henkilöstöosakkeet”), jotka annetaan merkittäviksi osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen Innofactor-konsernin henkilöstölle. Innofactor Oyj:llä on päätöshetkellä
29.6.2015 osakkeita 32 653 737 kpl. Jos kaikki sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat osakkeet
merkittäisiin, osakkeiden lukumäärä nousisi 33 453 737 osakkeeseen, josta
sitouttamisjärjestelmän piirissä olevat enintään 800 000 osaketta vastaisi enintään 2,39 prosenttia
koko annin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Henkilöstöannin tarkoitus on kannustaa ja sitouttaa
yhtiön henkilöstöä, joten annin toteuttamiseen osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen on
osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Henkilöstöosakkeiden merkintähinta
määräytyy seuraavan osavuosikatsauksen julkaisemista seuraavan kuukauden 21.7.–20.8.2015
julkisessa kaupankäynnissä painotetun keskiarvohinnan mukaan ollen sitä noin 10 % alhaisempi.
Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Innofactor myöntää henkilöstölle Henkilöstöosakkeiden
merkintää varten lainan, jonka pituus on 10 vuotta. Laina myönnetään jakokelpoisten varojen
puitteissa. Lainan korko määräytyy merkintäajanjaksolla vallitsevan 12 kuukauden euriborkoron
mukaan ja päivitetään vuosittain. Lainan lyhennykset ja korot vähennetään työntekijälle
kuukausittain maksettavasta nettopalkasta. Henkilöstöosakkeiden merkintä ja lainojen
nostaminen tapahtuvat aikavälillä 7.9.–11.9.2015. Kaupankäynti Henkilöstöosakkeilla alkaa
Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) arviolta 1.10.2015. Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu
kuitenkin myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöannin Henkilöstöosakkeiden
rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Yhtiö julkistaa Henkilöstöannin lopullisen tuloksen
pörssitiedotteella arviolta 30.9.2015.
25.8.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä että Innofactor Oyj:n hallitus on kokouksessaan
24.8.2015 päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Osakkeita hankitaan enintään
800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,45 % yhtiön kaikista osakkeista. Päätös perustuu
Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen 24.3.2015 myöntämään valtuutukseen enintään 8 000 000
osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta päättyy viimeistään 30.6.2016.
22.9.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä että Innofactor Oyj:n hallitus on hyväksynyt
Innofactorin henkilöstöannissa 800 000 uutta osaketta. Merkintäsitoumuksia annettiin yhteensä
963 356 osakkeelta, joka oli 20,42 prosenttia yli tarjolla olleen 800 000 osakkeen osakemäärän.
Henkilöstöannin seurauksena Innofactorin osakkeiden määrä kasvaa 800 000 kappaleella yhteensä
33 453 737 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat 2,39 prosenttia Innofactor Oyj:n annin
jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Osakkeiden merkintähinta oli 0,783 euroa osakkeelta.
Henkilöstöosakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
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22.9.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä että Innofactor Oyj:n hallitus on päättänyt
21.9.2015 pitämässään kokouksessa Innofactorin strategian päivityksestä. Innofactorin päivitetyn
strategian keskeiset kohdat on esitetty katsauksen strategiaosioissa.
7.10.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä että Innofactor on allekirjoittanut sopimuksen,
joka mahdollistaa 6 vuotisen 3,2 miljoonan euron pankkilainan (seniorlaina) nostamisen 3,2
miljoonan euron hybridilainan takaisinmaksamiseksi. Hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta
yhtiöllä on oikeus lunastaa sen takaisin helmikuussa 2016, ennen kuin lainan korko nousee 12
%:iin. Pankkilaina vähentää Innofactorin rahoituskustannuksia merkittävästi nykyiseen
hybridilainaan nähden. Hybridilaina on maksettu kokonaisuudessaan pois 29.2.2016.
26.11.205 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä että Helsingin kaupungin liikennelaitos valitsi
Innofactorin metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän toimittajaksi. Hankinnan
arvonlisäveroton asiakkaan ilmoittama hankinta-arvo neljän vuoden ajalta on 2 909 000 euroa.
Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavan vuosien 2016 ja 2017 aikana. Kokonaisuus
sisältää toteutettavan järjestelmän suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton, käyttöpalvelut, tukija ylläpitopalvelut sekä järjestelmän jatkokehittämisen. Solmittava puitejärjestely on voimassa
enintään 15 vuotta, jonka mukaiselta kokonaisajalta Innofactor Software on ilmoittanut tarjouksen
mukaiseksi kokonaishinnaksi 7 025 500 euroa.
30.11.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor Oyj toimittaa suomalaiselle
vaatevalmistajalle Microsoft Dynamics NAV -tuotteeseen pohjautuvan modernin TRIMITtekstiilitoimialaratkaisun. Sovitun toimituksen ensimmäisen vaiheen arvo on noin 0,5 miljoonaa
euroa sisältäen ratkaisun käyttöönottotyön Suomessa. Sopimukseen sisältyy optio käyttöönoton
laajentamisesta Venäjälle vuoden 2016 aikana.
11.12.2015 Innofactor antoi pörssitidotteen siitä, että Väestörekisterikeskus on julkisen hankinnan
kilpailutuksessa valinnut Innofactorin toimittamaan laajan palvelukokonaisuuden.
Järjestelmätoimitus on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2016 aikana. Hankinnan arvo on noin
850 000 euroa. Kokonaisuus sisältää järjestelmätoimituksen, järjestelmän ylläpidon neljälle
vuodelle sekä tarvittavat ohjelmistolisenssit. Väestörekisterikeskus voi jatkaa ylläpitoa 1-4 vuoden
sopimusoptiolla.
18.12.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että yhteensä 66 793 Innofactor Oyj:n osaketta
on luovutettu vastikkeellisena Innofactorin avainhenkilölle osana avainhenkilön palkkiota.
Luovutettujen osakkeiden luovutushinta on noin 0,75 euroa per osake. Osakkeisiin kohdistuu 12
kuukauden luovutusrajoitus. Osakkeiden luovutus perustuu hallituksen päätökseen, joka on tehty
yhtiökokouksen 24.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella.
22.12.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että se ostaa ruotsalaisen Cinteros AB:n. Tämä
on kuvattu tarkemmin kohdassa Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa.
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22.12.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin käyttökatteen (EBITDA)
arvioidaan todennäköisesti jäävän vuodesta 2014, jolloin käyttökate oli 3,8 miljoonaa euroa.
Innofactorin vuoden 2015 liikevaihtoennustetta ei muuteta. Innofactorin vuoden 2015
liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioitiin aiemmin kasvavan edellisestä vuodesta 2014,
jolloin liikevaihto oli 43,8 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,8 miljoonaa euroa.
28.12.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Cinteros AB, joka yhdistetään Innofactorin
lukuihin 1.1.2016 alkaen, on allekirjoittanut sopimuksen Microsoft Dynamics CRM -pohjaisen
jäsenyydenhallintajärjestelmän toimittamisesta yhdelle Ruotsin suurimmista ammattiliitoista.
Toimitus sisältää täyden tuen jäsenten, kurssien ja reskontran hallintaan, portaalin työnantajia
sekä luottamushenkilöitä varten, sekä migraation ja integraatioiden toteuttamisen. Sovitun
toimituksen arvo on noin 1,6 miljoonaa euroa (noin 15 miljoonaa Ruotsin kruunua). Projekti on
suunniteltu toimitettavan vuoden 2016 aikana.
Osake ja osakkeenomistajat
Innofactor Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 2 100 000,00 euroa ja osakkeiden
lukumäärä oli yhteensä 33 453 737 kappaletta, joista yhtiön hallussa oli 413 638 kpl. Innofactor
Oyj:ssä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.
1.10.–31.12.2015 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,01 euroa (2014: 0,97 euroa), alin 0,76 euroa
(2014: 0,75 euroa) ja keskikurssi* oli 0,84 euroa (2014: 0,85 euroa).
1.1.–31.12.2015 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (2014: 1,59 euroa), alin 0,76 euroa
(2014: 0,75 euroa) ja keskikurssi* oli 0,96 euroa (2014**: 1,22 euroa).

Katsauskauden päätöskurssi 30.12.2015 oli 0,98 euroa (2014: 0,77 euroa).
* Keskikurssi on laskettu kyseisellä aikavälillä pörssissä tehtyjen kauppojen kokonaisarvolla jaettuna kyseisellä
aikavälillä vaihdettujen osakkeiden määrällä.

Osakkeita vaihdettiin 1.10.–31.12.2015 julkisessa kaupankäynnissä 1 741 268 kappaletta (2014:
1 108 377 kpl), mikä vastaa 5,2 prosenttia (2014: 3,4 %) keskimääräisestä osakemäärästä kyseisellä
ajanjaksolla. 1.10.–31.12.2015 osakkeita oli keskimäärin 33 186 668 kappaletta* (2014:
32 153 737). Osakkeiden vaihto kasvoi 57,1 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna
2014.
Osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2015 julkisessa kaupankäynnissä 7 118 343 kappaletta (2014:
6 449 837 kpl), mikä vastaa 21,8 prosenttia (2014: 20,1 %) keskimääräisestä osakemäärästä
kyseisellä ajanjaksolla. 1.1.–31.12.2015 osakkeita oli keskimäärin 32 579 614 kappaletta* (2014:
32 126 456). Osakkeiden vaihto kasvoi 10,4 prosenttia verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna
2014.
* Osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
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Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 0,98 euroa 31.12.2015 oli 32 785
tuhatta euroa (2014: 24 758), jossa kasvua 32,4 prosenttia.
Yhtiöllä oli 31.12.2015 10 771 osakkeenomistajaa (2014: 11 287) hallintarekisterit (8 kpl) mukaan
lukien. Halllintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 8,2 prosenttia (2014: 8,5 %)
kokonaisosakemäärästä. Omistajista 4,6 prosenttia (2014: 3,2 %) oli Suomessa toimivia yrityksiä,
0,5 prosenttia (2014: 0,5 %) rahoitus- ja vakuutuslaitoksia, 85,4 prosenttia (2014: 86,5 %)
suomalaisia kotitalouksia ja 1,3 prosenttia (2014: 1,3 %) ulkomaalaisia omistajia.
Hallitukselle on annettu seuraavat valtuudet:




30.6.2016 asti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
enintään 15 000 000 uutta osaketta, kuitenkin siten, että osakkeiden kokonaismäärä ei voi
nousta yli 45 000 000 osakkeen (päätetty yhtiökokouksessa 24.3.2015); jonka perusteella
1.6.2015 laskettiin liikkeelle 500 000 uutta osaketta ja 22.9.2015 laskettiin liikkeelle
800 000 uutta osaketta, jonka jälkeen valtuutusta on jäljellä 13 700 000 osaketta.
30.6.2016 asti enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta (päätetty yhtiökokouksessa 24.3.2015); jonka perusteella 18.12.2015
luovutettiin 66 793 osaketta ja katsauskauden jälkeen 5.1.2016 luovutettiin 83 044
osaketta, jonka jälkeen valtuutusta on jäljellä 850 163 osaketta.

Katsauskauden aikana Innofactor Oyj ei tehnyt liputusilmoituksia.
Hallituksen osakeomistus:








Ari Rahkonen, 30 000 kpl, 0,09 % (24.3.2015 alkaen)
J.T. Bergqvist, 350 000 kpl, 1,05 %
Sami Ensio, 7 448 017 kpl, 22,26 %
o Sami Ensio, 5 274 257 kpl, 15,77 %
o alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,17 %
o alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,17 %
o alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,17 %
Jukka Mäkinen, 70 793 kpl, 0,21 %
Ilari Nurmi, 50 630 kpl, 0,15 %
Pekka Puolakka 181 705 kpl, 0,54 % (24.3.2015 alkaen)
o Hillside Ou, 105 670 kpl, 0,32 %
o Pekka Puolakka, 76 035 kpl, 0,23 %

Toimitusjohtajan osakeomistus:


Sami Ensio, 7 448 017 kpl, 22,26 %
o Sami Ensio, 5 274 257 kpl, 15,77 %
o alaikäinen vajaavaltainen, 724 588 kpl, 2,17 %
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alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,17 %
alaikäinen vajaavaltainen, 724 586 kpl, 2,17 %

Muun johtoryhmän osakeomistus:





Anthony Gyursanszky, 83 044 kpl, 0,25 % (10.8.2015 alkaen)
Janne Heikkinen, 83 044, 0,25 % (1.9.2015 alkaen)
Elina Jokinen, 53 979 kpl, 0,16 %
Janne Martola, 183 044 kpl, 0,55 %

Omat osakkeet
Yhtiökokous 24.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään enintään 8 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Omia osakkeita voidaan hankkia niille
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin
muodostuvaan hintaan. Yhtiöllä saa olla kerrallaan hallussaan korkeintaan yksi kymmenesosa
kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen
parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja
määräysten puitteissa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 asti. Tämä valtuutus korvaa
aiemmat hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankintaan liittyen. Innofactor Oyj hankki
valtuutuksen perusteella katsauskauden aikana tehdyillä kaupoilla omia osakkeita yhteensä
413 638 kappaletta. Katsauskaudella tehtyjen kauppojen jälkeen valtuutuksesta on jäljellä
7 586 362 osaketta.
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Innofactor Oyj:llä oli 31.12.2015 hallussaan 408 893 kappaletta omia osakkeita. Näiden lisäksi
Innofactor Oyj oli hankkinut 30.12.2015 yhteensä 4 745 osaketta, jotka eivät olleet vielä
31.12.2015 mennessä kirjautuneet yhtiön arvo-osuustilille.
Innofactor Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella
konsernin koko henkilöstölle suunnatusta osakepohjaisesta sitouttamisjärjestelmästä henkilöstön
sitouttamiseksi yhtiöön ja sen tavoitteisiin, jossa laskettiin liikkeelle yhteensä 800 000 yhtiön uutta
osaketta, jotka annettiin merkittäviksi osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Innofactorkonsernin henkilöstölle. Henkilöstöosakkeiden merkintä tapahtui aikavälillä 7.9.–11 .9.2015 ja
kaupankäynti osakkeilla alkoi Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) 30.9.2015.
Henkilöstöosakkeisiin kohdistuu myynti- ja luovutusrajoitus 12 kuukauden ajan Henkilöstöannin
Henkilöstöosakkeiden rekisteröinnistä kaupparekisteriin.
Yhtiön hallinnointi
31.12.2015 päättyneen tilikauden osalta Innofactor Oyj on noudattanut
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate
Governance) 2010 suositusta. 1.1.2016 alkaen Innofactor noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys
ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015
suositusta.
Yhtiökokous päätti 24.3.2015 hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin sen
nykyisistä jäsenistä J.T. Bergqvist, Sami Ensio, Jukka Mäkinen ja Ilari Nurmi, sekä lisäksi uusina
jäseninä Ari Rahkonen ja Pekka Puolakka. Hallitus valitsi heti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Ari Rahkosen.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan yhtiön tilintarkastajana valittiin jatkamaan KHTyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.
Innofactor on laatinut erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015.
Innofactor Oyj:n hallinnointiperiaatteet ja selvitykset ovat kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön
internet-sivuilla: http://www.innofactor.fi/sijoittajat/hallinto_ja_johtaminen
Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Innofactorin toimintaan, talouteen ja sen osakkeeseen sisältyy riskejä, jotka voivat olla oleellisia
yhtiön ja sen osakkeen arvon kannalta. Innofactor Oyj:n hallitus arvioi riskejä neljä kertaa
vuodessa osana strategia- ja liiketoiminnan suunnittelun prosessia. Riskit julkaistaan
kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteessa ja hallituksen toimintakertomuksessa.
Osavuosikatsauksissa esitetään ainoastaan lähiajan riskeissä tapahtuneet muutokset.
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Toiminnalliset riskit
Innofactor-konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat pääsääntöisesti sen liiketoimintaa
harjoittavien tytäryhtiöihin liittyviä liiketoimintariskejä.
Osaava henkilöstö ja sen saatavuus: Innofactorin toiminnan kehitys ja toimitusten onnistuminen
riippuvat paljolti siitä, että konsernilla on käytössään osaava henkilöstö ja pois lähtevien
henkilöiden tilalle pystytään palkkaamaan korvaavia resursseja. Innofactorin toiminta-alalla on
pula ja kilpailutilanne määrätyistä henkilöstöresursseista. Mikäli Innofactor ei onnistu
motivoimaan henkilöstöään, pitämään henkilöstönsä osaamistasoa korkeana ja pitämään
henkilöstöään palveluksessaan, konsernin liiketoiminnalle voi aiheutua ongelmia. Konsernin
menestyminen riippuu keskeisesti palveluksessa olevista avainhenkilöistä ja heidän onnistumisesta
työtehtävissään. Innofactor panostaa henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja korkean
henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon.
Työvoimakustannusten kasvu: Innofactorin kustannuksista suurin osa koostuu palkoista ja muista
työsuhde-etuuksista aiheutuvista kustannuksista (vuonna 2015 noin 69 % liikevaihdosta).
Innofactorin omista työntekijöistä kaikki toimivat tällä hetkellä Pohjoismaissa. Vastaavasti osa
kilpailijoista käyttää huomattavasti työvoimaa halpatyömaissa. Jos työvoimakustannusten kasvu
jatkuu Pohjoismaissa yhtä suurena, mitä se on ollut tähän mennessä, aiheuttaa tämä Innofactorille
riskin, jos IT-palveluista maksettavat hinnat eivät nouse vastaavalla tavalla. Innofactor seuraa
jatkuvasti tilannetta ja pyrkii nostamaan alihankinnan ja ulkomailla tehtävän työn osuutta silloin,
kun se on liiketoiminnallisesti järkevää, esimerkiksi laajoissa tuotekehityshankkeissa.
Projektien kannattavuus: Suuri osa Innofactorin liikevaihdosta tulee projektiliiketoiminnasta.
Innofactorin toimitusprojektien kannattava toteutus edellyttää, että projektilaskenta ja
suunnittelu ennen tarjouksen antamista ovat onnistuneet muun muassa työmäärän ja
toimitusaikataulun osalta, ja toisaalta se, että toimitukset saadaan hoidettua
kustannustehokkaasti. On mahdollista, että Innofactor ei onnistu arvioimaan projektin
kannattavuutta oikein ja tästä syystä toimitus muodostuu yhtiölle tappiolliseksi. Vastaavasti on
mahdollista, että kilpailutilanteesta johtuen projekteja joudutaan myymään halvemmalla, jolloin
niiden kate jää pienemmäksi. Innofactor kiinnittää erityistä huomiota projektitoiminnan
kannattavuuteen.
Kilpailu: Innofactorin pääasiallisia kilpailijoita ovat perinteiset tietotekniikan palvelu- ja
ohjelmistoyritykset Pohjoismaissa. Joillakin kilpailijoilla on käytössään yhtiötä laajemmat
taloudelliset resurssit, laajempi tuotevalikoima, halvempaa työvoimaa ja laajemmat olemassa
olevat asiakassuhteet, joita ne voivat hyödyntää kilpaillessaan Innofactorin kanssa samoista
toimituksista. On odotettavaa, että hintakilpailu alalla säilyy kovana. Kilpailun kiristymisellä voi olla
epäedullinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan. Innofactor pyrkii jatkuvasti kehittämään omaa kilpailukykyään.
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Tutkimus ja tuotekehitys: Innofactorin toiminnassa tutkimus ja tuotekehitys ovat keskeisessä
osassa. Siihen käytettiin vuonna 2015 noin 5,6 % liikevaihdosta. Jokaiseen tutkimus- ja
tuotekehityshankkeeseen liittyy riski siitä, että niiden lopputulokset eivät tuota suunniteltua
kaupallista menestystä, eikä hankkeeseen tehty investointi maksa itseään takaisin. Innofactor
pyrkii toimintansa organisoinnilla minimoimaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen sisältyvät riskit.
Teknologia- ja toimialamurrokset: Innofactorin toimialalle on ominaista nopea kehitys. Nopeita
muutoksia voi tapahtua asiakkaiden ohjelmistoteknologisissa vaatimuksissa ja valinnoissa.
Keskeisiä käynnissä olevia muutoksia ovat esimerkiksi ohjelmistojen siirtyminen
pilviteknologioihin, digitalisaatio ja asioiden Internet (IoT). Jos Innofactor ei kykene vastaamaan
muutoksiin, sillä saattaa olla haitallinen vaikutus Innofactorin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen
ja taloudelliseen asemaan. Innofactor pyrkii aktiivisesti panostamaan uusiin teknologioihin ja
keskeisiin osaamisalueisiiin.
Kasvutavoitteiden saavuttaminen: Tavoitellun orgaanisen kasvun toteutuminen edellyttää
selkeästi yleisiä IT-markkinoita nopeampaa kasvun toteutumista. Tähän liittyy riski, että jatkossa
tätä ei pystytä saavuttamaan, vaikka historiassa tässä on onnistuttu. On mahdollista, että
Innofactorin markkina-alueella vuonna 2016 IT-markkinat eivät kasva lainkaan tai jopa supistuvat.
Kasvun varmistaminen on keskeisessä osassa Innofactorin toiminnan suunnittelussa ja
tavoitteiden asettamisessa. Innofactor pyrkii vähentämään tätä toiminnallista riskiä keskittymällä
keskimääräistä IT-markkinaa nopeammin kasvaviin Microsoftin ratkaisualueisiin sekä panostamalla
myyntiin, jotta tilauskanta saadaan pidettyä jatkuvasti liiketoiminnan kannalta riittävällä tasolla.
Kansainvälistyminen: Strategiansa mukaisesti Innofactor hakee enenevässä määrin kasvua myös
kansainvälisiltä markkinoilta, etenkin Pohjoismaista. Kansainväliseen toimintaan liittyy tyypillisesti
aina kotimarkkinoita suuremmat riskit. Innofactor pyrkii varmistamaan, että kansainvälistymiseen
ei käytetä niin paljon kustannuksia, että se vaarantaisi konsernin tuloksentekokyvyn ja kasvun.
Lisäksi yhtiö pyrkii luomaan hallinnointimallin, yhteiset prosessit ja niitä tukevat tietojärjestelmät,
joilla voidaan vähentää kansainvälisen toiminnan riskiä.
Yritysostoihin liittyvä epävarmuus: Ennustettua kasvua on osittain perusteltu yritysostoilla.
Yritysostoihin liittyy epävarmuutta sopivien ostokohteiden löytymisestä ja ostojen toteutumisesta
tavoiteltavalla hintatasolla ja aikataululla. Jos yritysostoja ei pystytä toteuttamaan suunnitellusti,
voi kasvutavoite vaarantua. Innofactor panostaa korkeatasoiseen osaamiseen ja hyvään prosessiin
yritysostoihin liittyen.
Yritysostoihin liittyvät riskitekijät: Jokaiseen yritysostoon liittyy niiden toteutumisen jälkeen
riskejä, joita ovat ainakin integraation onnistuminen, liikearvon muodostuminen ja siitä johtuvat
mahdolliset poistotarpeet. Innofactorin strategia perustuu siihen, että lähtökohtaisesti ostettavat
yritykset integroidaan nopealla aikataululla osaksi kunkin maan kokonaisuutta. Innofactor
panostaa integrointiprosessiin.
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Organisaatiomuutosten onnistuminen: Voimakas kasvu saattaa aika-ajoin edellyttää
merkittävänkin organisaatiomuutoksen toteuttamisen. Uuden organisaation käynnistämiseen
liittyy tyypillisesti haasteita ennen kuin tavoiteltu toiminnan tehostuminen saadaan aikaiseksi.
Tyypillisesti toiminta saadaan vähintään aikaisemmalle tehokkuuden tasolle muutamassa
kuukaudessa uuden organisaation aloittamisesta. Jos toiminnan tehostuminen ei joiltain osin
tapahdukaan suunnitellussa aikataulussa, syntyy riski siitä, että se ei tapahdu lainkaan tai sen
viivästyminen voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Tämä voi johtua esimerkiksi väärin
suunnitelluista yksiköiden ja henkilöiden sijoittelusta. Innofactor pyrkii kiinnittämään huomiota
organisaatiomuutosten ohjaukseen sekä varautumaan niihin myös taloudellisessa mielessä.
Taloudelliset riskit
Yleinen taloudellinen epävarmuus ja muutokset asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat
asiakkaiden investointipäätöksiin ja ostopolitiikkaan. On mahdollista, että yleinen taloudellinen
epävarmuus heijastuu Innofactorin asiakkaiden ohjelmistohankintoihin lykkäämällä hankintojen
päätöksentekoa tai hankintojen ajoitusta.
Rahoitusriskit: Innofactor-konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan tavanomaisiin
rahoitukseen liittyviin riskeihin. Innofactor otti kesäkuussa 2013 yhteensä 12,5 miljoonan euron
lainapaketin atBusiness Oy:n osakekannan ostamiseksi sekä vanhan, Tanskan vuoden 2012
yritysostoon liittyvän noin 1,0 miljoonan euron lainan uudelleenjärjestelemiseksi, mikä nosti
Innofactorin rahoitusriskiä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tätä lainaa oli vuoden 2015 päättyessä
yhteensä noin 7,2 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan Innofactorilla oli vuoden 2015 päättyessä
yhteensä noin 9,2 miljoonaa euroa korollista velkaa sekä lisäksi 3,2 miljoonan euron hybridilaina.
Innofactor otti lisäksi tammikuussa 2016 yhteensä noin 4,1 miljoonan euron pankkilainapaketin
Cinteros AB:n yrityskauppaa varten. Innofactorin rahoitusriskin arvioidaan kokonaisuudessaan
laskeneen vuodesta 2014 kohentuneen kassavirran ja hybridilainan 29.2.2016 tapahtuneen
takaisinmaksun ansiosta.
Innofactor on sitoutunut seuraaviin kovenantteihin: puolivuosittain laskettava omavaraisuusaste
on vähintään 40 prosenttia 31.12.2015 sekä jokaisena puolivuosittain tapahtuvana
tarkastusajankohtana sen jälkeen. Lisäksi puolivuosittain laskettava konsernin korolliset velat
jaettuna 12 kuukauden rullaavalla käyttökatteella (EBITDA) yritysjärjestelyiden pro-forma vaikutus
mukaan luettuna on enintään 2,5 tarkastusajanjaksona 31.12.2015 sekä 3,0 kahtena
tarkastusajanjaksona (30.6.2016 ja 31.12.2016) ja enintään 2,5 tarkastusajanjaksona 30.6.2017
sekä jokaisena puolivuosittain tapahtuvana tarkastusajankohtana sen jälkeen. Rahoitusriskien
hallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset
konsernin tulokseen. Riskien hallinta on keskitetty konsernin rahoituksesta vastaavalle
talousjohtajalle, joka raportoi säännöllisesti yhtiön johtoryhmälle, toimitusjohtajalle ja
hallitukselle. On mahdollista, että konserni ei saa jatkossa tarvitsemaansa rahoitusta, millä on
haitallinen vaikutus konsernin liiketoimintaan ja sen kehittämiseen, etenkin yritysjärjestelyjen
toteutumiseen.
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Korkoriski: Korkoriskiä aiheutuu pääasiassa konsernin lyhyt- ja pitkäaikaisista lainoista ja niitä
suojaavista johdannaisista. Vaihtuvakorkoiset lainat altistavat konsernin rahavirran korkoriskille,
jota pienennetään muun muassa koronvaihtosopimuksilla.
Valuuttakurssiriski: Innofactor konserni toimii kansainvälisesti ja altistuu toimintamaidensa
valuutoista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset, etenkin Ruotsin kruunu, vaikuttaa
konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Cinteron yrityskaupan myötä Innofactorilla on
merkittävää Ruotsin kruunuun pohjautuvaa liiketoimintaa. Cinterosin päättyneen tilikauden 2015
liikevaihdon arvioidaan olleen noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 11 miljoonaa euroa) ja
käyttökatteen noin 9 %. Valuuttakurssiriski syntyy pääasiassa taseeseen merkityistä varoista ja
veloista, ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyistä nettosijoituksista sekä yrityskauppoihin liittyvistä
mahdollisista lisäkauppahinnan maksueristä. Myös tytäryhtiöiden kaupallisista sopimuksista
aiheutuu valuuttakurssiriskiä, joskin sopimukset tehdään pääasiassa yksiköiden omassa
toimintavaluutassa. Valuuttakurssiriskin hallinnan tavoitteena konsernissa on pienentää sitä
epävarmuutta, jota muutokset valuuttakursseissa aiheuttavat kassavirtojen sekä
liiketoiminnallisten saamisten ja velkojen arvostusten kautta tulokseen.
Maksuvalmiusriski: Innofactor-konsernissa hoidetaan likvidien varojen hallinta keskitetyn
maksuliikenteen ja kassanhallinnan avulla. Konsernissa pyritään jatkuvasti seuraamaan ja
arvioimaan liiketoiminnan tarvitsemaa rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi käytössä riittävä
määrä likvidejä varoja. Lisäksi konsernin tytäryhtiöillä on käytössä luotolliset yhteensä noin 3,2
miljoonan euron sekkitililimiitit likvidien varojen mahdollisten kausivaihteluiden kattamiseksi.
Ylimääräiset kassavarat sijoitetaan talletustileille tai pääomasuojattuihin rahastoihin.
Projektisaamisiin liittyvä riski: Suuri osa Innofactorin liikevaihdosta tulee projektiliiketoiminnasta.
Merkittävä osa projekteista on pitkäaikaisia projekteja, joissa maksuposteista ja niihin liittyvistä
ehdoista sovitaan asiakkaan kanssa tyypillisesti etukäteen. Kun Innofactor tekee asiakasprojekteihin työtä, jota päästään maksupostien mukaisesti laskuttamaan vasta jälkikäteen,
kerääntyy Innofactorille projektisaamista. Erityisesti julkishallinnon projekteissa maksupostit ovat
usein painottuneet projektin loppupäähän, jolloin projektisaatavat ja niihin liittyvät riskit kasvavat.
Innofactor kiinnittää erityistä huomiota asiakasneuvotteluissa maksupostien ajoitukseen ja
suuruuteen sekä asiakasprojekteissa projektien hallintaan ja ohjaukseen maksupostien mukaisesti.
Projektisaatavia seurataan säännöllisesti.
Luottoriski: Myyntisaataviin liittyviä luottopäätöksiä valvotaan keskitetysti konsernihallinnossa.
Innofactorin rahavirrasta suuri osa tulee vakiintuneiden asiakassuhteiden kautta julkisen sektorin
ja vakavaraisten yritysten maksuina, joihin ei ole historiassa sisältynyt olennaisia luottoriskejä, eikä
konsernilla ole ollut merkittäviä luottotappioita. Luottoriskien realisoituminen heikentäisi
konsernin taloudellista asemaa ja likviditeettiä. Myyntisaatavia seurataan säännöllisesti.
Laskennallisiin verosaamisiin liittyvä riski: Innofactorin taseessa on merkittävissä määrin
aikaisempiin tilikausiin perustuvia laskennallisia verosaamisia. Jos yhtiön kannattavuus pitkällä

Innofactor Oyj
Keilaranta 9

contact@innofactor.com

puhelin:

+358 10 272 9000

FI-02150 Espoo

http://www.innofactor.com

telefaksi:

+358 10 272 9001

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

19 (43)

aikavälillä oleellisesti laskisi, saattaisi olla mahdollista että konserni ei pystyisi hyödyntämään nyt
aktivoitua taseaktiivaa täysimääräisesti.
Osakkeeseen liittyvät riskit
Innofactor Oyj:n osakkeen kappalemääräinen vaihto 1.1.–31.12.2015 kasvoi 10,4 % edellisen
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vaihto oli vuonna 2015 21,8 % osakekannasta.
Helsingin pörssissä yhtiöillä oli vaihtoa keskimäärin vuonna 2015 noin 70,2 % markkina-arvosta.
Pörssin keskiarvoa pienempi vaihto saattaa johtaa siihen, että osakkeeseen ja sen
hinnanmuodostukseen liittyy likviditeettiriski. Innofactor pyrkii omistaja-arvon kasvattamiseen
keskittyvällä strategiallaan ja aktiivisella sijoittajaviestinnällä parantamaan osakkeen likviditeettiä
ja vähentämään osakkeeseen liittyvää likviditeettiriskiä. Innofactorilla on lisäksi ollut 24.5.2012
lähtien voimassaoleva markkinatakaussopimus. Sopimuksen mukaan FIM Pankki Oy (1.3.2016
alkaen S-Pankki Oy) antaa Innofactor Oyj:n osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten, että suurin
sallittu osto- ja myyntitarjouksen välinen erotus on 4 % laskettuna ostotarjouksesta. Tarjoukset
sisältävät vähintään 4000 euroa vastaavan osakemäärän.
Yrityskaupat ja muutokset konsernirakenteessa
22.12.2015 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor on sopinut ostavansa
ruotsalaisen Cinteros AB:n koko osakekannan yrityksen johdolta. Cinteros on Ruotsin johtavia ITpalveluyrityksiä, joka on keskittynyt tarjoamaan Microsoft Dynamics CRM -pohjaisia ratkaisuja.
Yhtiön palveluksessa on yli 100 työntekijää. Yritysosto on Innofactorin kasvustrategian mukainen
ja vahvistaa Innofactorin asemaa yhtenä johtavista Microsoft-ekosysteemiin keskittyneistä ITpalveluntarjoajista Pohjoismaissa. Cinterosin viimeksi päättyneen tilintarkastetun tilikauden (1.1.–
31.12.2014) liikevaihto oli noin 7,9 miljoonaa euroa (noin 73 miljoonaa Ruotsin kruunua), jossa oli
43 % kasvua vuodesta 2013. Käyttökate (EBITDA) oli noin 0,7 miljoonaa euroa (noin 6,9 miljoonaa
Ruotsin kruunua), joka oli noin 9 % liikevaihdosta. Tilikauden 2015 liikevaihdon arvioitiin olevan
noin 11 miljoonaa euroa (noin 100 miljoonaa Ruotsin kruunua) ja käyttökatteen noin 9 %.
Yrityksellä on yli 100 työntekijää: Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä. Cinteros ja sen
taloustiedot yhdistetään Innofactor-konserniin 1.1.2016 alkaen.
Kauppahinta määräytyy Cinterosin vuoden 2016 toteutuneen käyttökatteen ja vuoden 2017
myynnin kasvun mukaan. Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään noin 25
miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 2,7 miljoonaa euroa) ja se maksettiin Ruotsin kruunuina kaupan
toteutumisen yhteydessä 8.1.2016 jolloin Cinteros AB:n kaikki osakkeet siirtyivät Innofactorin
omistukseen. Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 49 miljoonaa
Ruotsin kruunua (kaupan tiedottamishetken kurssilla enintään noin 5,3 miljoonaa euroa), on
tarkoitus maksaa ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuosina 2017 ja 2018. Velaton
nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on enintään noin 74 miljoonaa Ruotsin kruunua (kaupan
tiedottamishetken kurssilla enintään noin 8,0 miljoonaa euroa). Kaupan toteutumisen yhteydessä
myyjille maksettiin noin 28 miljoonaa Ruotsin kruunua käteismaksuna (noin 3,1 miljoonaa euroa),
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ja se rahoitettiin kokonaan uudella pankkilainalla. Osakkeilla maksettavan kauppahinnan osuuteen
liittyy 36 kuukauden vaiheittain purkautuva siirtorajoitus, joka koskee 75 prosenttia osakkeista.
Kaikki neljä myyjää kuuluivat Cinterosin toimivaan johtoon ja jatkavat Innofactorin Ruotsin
johtoryhmässä. Cinterosin toimitusjohtaja Robert Erlandsson jatkaa Innofactorin Ruotsin yhtiön
toimitusjohtajana, ja hänestä tuli Innofactor-konsernin Ruotsin maajohtaja sekä uusi jäsen
Innofactorin johtoryhmään. Cinteros AB:n nimi muuttuu Innofactor AB:ksi arviolta vuoden 2016
puolivälissä, jonka jälkeen Cinterosin palveluja tarjotaan Innofactorin brändin alla. Cinterosin ja
Innofactorin toimintojen integrointi alkoi välittömästi, ja tavoitteena on toteuttaa tärkeimmät osat
siitä vuoden 2016 loppuun mennessä.
Joulukuussa 2015 Innofactor myi henkilöstöjärjestelmäliiketoimintansa HR-järjestelmiin
erikoistuneelle suomalaiselle Arc Technology Oy:lle. Innofactor tuli kaupan myötä
vähemmistöomistajaksi Arc Technologyyn noin 19,9 prosentin omistusosuudella. Yhtiöön siirtyi 6
työntekijää ja noin 25 asiakkuutta. Arc Technology henkilöstön määrä on kaupan jälkeen noin 30,
asiakasmäärä noin 100 ja liikevaihto noin 3 miljoonaa euroa. Kaupasta tiedotettiin
lehdistötiedotteella 22.12.2015.
Katsauskauden aikana Innofactor Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Oy Soloplus Ab sulautui
Innofactor Oyj:hin tytäryhtiö-sulautumisella (osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 2 §:n 2
momentti). Lisäksi Innofactor-konserniiin kuuluva Innofactor SW Oy:n kokonaan omistamat
tytäryhtiöt Innofactor VM Oy ja Venenum Oy sulautuivat Innofactor SW Oy:hyn
tytäryhtiösulautumisella (osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun 2 §:n 2 momentti). Sulautuneissa
yhtiöissä ei ollut katsauskaudella liiketoimintaa. Katsauskauden aikana Innofactor Oyj:n kokonaan
omistaman tanskalaisen tytäryhtiön Enabling Holding ApS:n kaikki osakkeet myytiin Innofactor
Oyj:n kokonaan omistamalle tanskalaiselle tytäryhtiölle Innofactor Holding ApS:lle. Kyseisillä
järjestelyillä pyritään yksinkertaistamaan Innofactor-konsernin rakennetta. Pitkän tähtäimen
tavoitteena on päästä yritysrakenteeseen, jossa kussakin Pohjoismaassa olisi yksi liiketoimintaa
harjoittava yhtiö ja mahdollisesti yksi Holding-yhtiö.
Katsauskauden aikana ei ole toteutettu muita yrityskauppoja tai muutoksia konsernirakenteessa.
Yritysvastuu
Innofactorin toimintaa ohjaavat yhtiön strategia, arvot, hallinnointiperiaatteet, laatujärjestelmä,
henkilöstöpolitiikka, yritysvastuun yleiset periaatteet, ympäristöpolitiikka sekä lainsäädäntö.
Konserni on sitoutunut toimimaan kannattavasti ja kasvattamaan liikevaihtoaan yhteiskunnalliset
vaikutukset huomioiden.
Innofactor huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista pitämällä yllä vakaata, turvallista ja
keskustelevaa ilmapiiriä ja rakentamalla luotettavan kehityspolun tulevaisuuteen. Innofactorissa
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panostetaan henkilöstön kehittämiseen kouluttautumisen, työssä oppimisen sekä työkierron
avulla.
Innofactor noudattaa toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja Teknologiateollisuuden
ympäristölinjausta. Konserni on kehittämiensä ratkaisujen kautta myötävaikuttanut asiakkaidensa
ympäristötavoitteiden saavuttamiseen sekä yhteiskunnan kestävään kehitykseen. Innofactor
toimittaa sähköisiä ratkaisuja ja verkkopalveluita, jotka vähentävät asiakkaidensa toiminnan
ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.
Innofactor pyrkii asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa pitkäaikaiseen yhteistyöhön, jossa eri
alojen osaamiset täydentävät toisiaan ja saavat aikaan innovatiivisia ratkaisuja.
Strategia
Innofactor vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä toimittamalla oivallisia IT-ratkaisuja, tuotteita ja
palveluita. Innofactor keskittyy Microsoft-pohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin.
Innofactorin asiakaskunta muodostuu yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioista. Innofactor
toimii tällä hetkellä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Innofactorin strategiana on aktiivisesti
laajentaa toimintaansa Pohjoismaissa, mikä voi tapahtua sekä orgaanisen kasvun että
yritysjärjestelyjen kautta.
Innofactorin missio: Tuomme esiin organisaatioiden ja ihmisten uniikin potentiaalin digitaalisessa
maailmassa.
Innofactorin visio: Olemme Microsoft-pohjaisten ratkaisujen ykköstoimittaja Pohjoismaissa.
Innofactorin strategiana on luoda kilpailukykyä johtavana toimijana, joka keskittyy Microsoftpohjaisiin ratkaisuihin ja Microsoftin ekosysteemiin. Innofactorin strategiana on erottua
kilpailijoistaan seuraavin tavoin:
• Syvällinen osaaminen yrityksistä, julkishallinnon ja kolmannen sektorin asiakkaista
Pohjoismaissa
• Parhaat pohjoismaiset asiantuntijat Microsoft-ekosysteemissä
• Kokonaisvaltainen Microsoft-pohjainen tarjonta, tuotteet ja palvelut
• Nopea toimitus ja lisäarvoa tuottava asiakastuki
Innofactorin pitkän tähtäimen taloudellisena tavoitteena on kasvaa kannattavasti:
• saavuttaa yli 10 prosentin käyttökate (EBITDA) jokaisena vuonna 2014–2017
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• saavuttaa keskimäärin 25–35 prosentin vuosittainen kasvu 2014–2017 orgaanisen
kasvun ja yritysjärjestelyjen avulla
• pitää kassavirta positiivisena ja turvata kaikissa tilanteissa rahoituksellinen
vakavaraisuus
Strategian toteutus katsauskaudella
Innofactorin katsauskauden liikevaihdon kasvu 1,4 prosenttia oli huomattavasti pienempi kuin
strategian mukainen 25–35 prosentin vuosikasvun tavoite. Viiden vuoden toteutunut vuosittainen
kasvu noin 35,1 prosenttia vuosina 2011–2015 on strategian mukaisen tavoitteen (25–35 %)
mukainen. Cinteros AB:n joulukuussa 2015 julkistettu yritysosto luo edellytykset merkittävälle
liikevaihdon kasvulle vuonna 2016.
Innofactorin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon oli 8,3 prosenttia, mikä jäi strategisesta
tavoitteesta. Strategian mukaisesti vuoden EBITDA:n tulee olla yli 10 prosenttia. Kannattavuuteen
vaikuttivat negatiivisesti muun muassa alkuvuonna 2015 tehdyt yksittäisiin asiakkaisiin
kohdistuneiden saamisten alaskirjaukset.
Innofactorin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella positiivinen 3,9 miljoonaa euroa ja kasvoi
noin 71,4 % vuoden 2014 vastaavasta luvusta (2014: 2,3 miljoonaa euroa). Innofactorin
rahoituksellinen vakavaraisuus on hyvä. Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) oli vuoden lopussa
34,1 prosenttia (2014: 42,9 prosenttia). Hybridilainan takaisinmaksu 29.2.2016 sekä Cinteros AB:n
ostoon liittyvät pankkilainat tulevat vaikuttamaan lukuihin vuonna 2016.
Innofactor tiedotti katsauskaudella ruotsalaisen Cinteros AB:n yritysostosta, mikä toi Innofactorille
strategisesti merkittävän jalansijan Ruotsin IT-palvelumarkkinalle, täydensi strategian mukaista
Innofactorin Microsoft-pohjaista tarjontaa sekä vahvisti Innofactorin asema Pohjoismaiden
johtavana Microsoft-ratkaisujen toimittajana. Kauppa toteutui suunnitelmien mukaisesti 8.1.2016.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
5.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että yhteensä 83 044 Innofactor Oyj:n osaketta on
luovutettu vastikkeellisena Innofactorin uudelle avainhenkilölle osana avainhenkilön palkkiota.
Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli noin 0,78 euroa per osake. Osakkeisiin kohdistuu 12
kuukauden luovutusrajoitus. Osakkeiden luovutus perustui hallituksen päätökseen, joka on tehty
yhtiökokouksen 24.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella.
25.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Keva on julkisen hankinnan kilpailutuksessa
valinnut Innofactorin toimittamaan verkkopalveluiden julkaisualustan ja siihen liittyvät palvelut.
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Järjestelmätoimitus sisältää uuden järjestelmän käyttöönottoprojektin, ylläpito- ja tukipalvelut.
Hankinnan arvonlisäveroton vertailuhinta sopimuskauden ajalta on 549 324 euroa.
26.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio jää
26.1.2016 eteenpäin arviolta noin kahdeksi kuukaudeksi sairauslomalle liittyen hänelle
suoritettavaan leikkaukseen ja siitä toipumiseen. Sami Ension sairausloman aikana hänen
sijaisenaan toimii Innofactorin talousjohtaja Janne Martola.
28.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että HKL:n johtokunta on tehnyt 27.1.2016
päätöksen kumota metron kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankintapäätös
kolmanneksi tarjouskilpailussa sijoittuneen Tieto Finland Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen
johdosta. Lisäksi johtokunta oikeutti toimitusjohtajan keskeyttämään hankinnan. HKL oli tehnyt
26.11.2015 hankintapäätöksen, jolla Innofactor valittiin järjestelmän toimittajaksi. Hankinnan
kohteena oleva järjestelmä takaa matkustajille metron toiminnan turvallisuuden. Hankinnan
arvonlisäveroton asiakkaan ilmoittama hankinta-arvo neljän vuoden ajalta on 2 909 000 euroa.
Hankinnan puitejärjestelyn oli tarkoitus olla voimassa enintään 15 vuotta, jonka mukaiselta
kokonaisajalta Innofactor on ilmoittanut tarjouksen mukaiseksi kokonaishinnaksi 7 025 500 euroa.
Innofactor katsoo, että HKL:n päätös hankintapäätöksen kumoamisesta on selvästi hankintalain
vastainen toimi, josta Innofactor tulee valittamaan markkinaoikeuteen, ellei Helsingin kaupunki
muuta päätöstään. Päätöksen lainmukaisuutta koskeva oikeusprosessi tulee mahdollisesti
kestämään n. 2–3 vuotta. Helsingin kaupunginhallituksella on käytettävänään vielä kuntalain
mukainen otto-oikeus ja siten mahdollisuus kumota HKL:n johtokunnan päätös.
28.1.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä (HUS) on valinnut Innofactorin puitesopimuksen alaisessa kilpailutuksessa sovellusja infraratkaisujen pilvipalveluihin siirtämisen sekä pilvipalveluihin liittyvien jatkuvien palveluiden
ja niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittajaksi. HUS arvioi tarjouspyynnössään toimituksen
arvon olevan noin 1,5 miljoonaa euroa sopimuskauden 2016–2017 aikana. Kaupan lopullista arvoa
sopimuskauden aikana ei voida tässä vaiheessa varmuudella kuitenkaan tietää. Kokonaisuus
sisältää HUS:in olemassa olevien On-Premises -sovellusten ja -infraratkaisujen siirtämisen
Microsoft Azure -pilviympäristöön sekä valvonta-, hallinta- ja tukikonsultointipalveluja.
Toimitukseen sisältyy lisäksi pilvipalveluiden arkkitehtuurin kehittämistä, sovellus- ja
infrapalvelujen suunnittelua yksittäisiin projekteihin ja HUS:in alaisten ratkaisujen tekoa kuten
Virtuaalisairaaloiden suunnittelua. Pilvisiirtymään liittyviä projektitoimituksia ja palveluita on
suunniteltu toimitettavan vaiheittain vuosien 2016–2017 aikana.
22.2.2016 Innofactor julkaisi arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukaisen liputusilmoituksen,
että Jyrki Salmisen osakeomistus ja ääniosuus Innofactorista on 22.2.2016 tehdyllä kaupalla
laskenut alle viiden prosentin rajan. Salmisella on tämän jälkeen 1 111 149 osaketta, mikä vastaa
3,32 % osakkeista ja äänistä
29.2.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactor on maksanut takaisin käteisellä
kokonaisuudessaan Innofactorin 3,2 miljoonan euron hybridilainan. Innofactorilla ei ole muita
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hybridilainoja. Innofactor ei nostanut uutta pankkilainaa hybridilainan takaisinmaksamiseksi.
Innofactorilla on tällä hetkellä kokonaisuudessaan noin 11,3 miljoonaa euroa pankkilainaa.
29.2.2016 Innofactor antoi pörssitiedotteen siitä, että Innofactorin markkinatakaajasopimus siirtyy
FIM:stä S-Pankkiin. Innofactor Oyj on solminut 1.3.2016 alkaen ehdoiltaan samansisältöisen
markkinatakaussopimuksen S-Pankin kanssa kuin sen 29.2.2016 päättyvä sopimus oli FIM:n
kanssa.
Innofactorissa ei ole ollut muita merkittäviä katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.
Tulevaisuuden näkymät
Innofactorin vuoden 2016 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan
merkittävästi edellisestä vuodesta 2015, jolloin liikevaihto oli 44,5 miljoonaa euroa ja käyttökate
3,7 miljoonaa euroa.
Hallituksen esitys osingonjaosta
Innofactor on kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on käyttää liikevoittoa kasvua edistäviin
toimenpiteisiin, esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen. Innofactor on määrittänyt
osingonjakopolitiikan, jonka mukaisesti hallituksen tavoitteena on mahdollistaa osakkeenomistajien jakaa 10 prosenttia ylittävästä käyttökatteesta (EBITDA) kulloisenkin
liiketoimintatilanteen sallima maksimiosinko. Vuoden 2015 osalta käyttökate (EBITDA) oli 8,3
prosenttia liikevaihdosta. Osingonjakoehdotusta tehdessään hallitus huomioi yhtiön
rahoitustilanteen, kannattavuuden ja lähiajan näkymät.
Tilikauden 2015 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 38 366 416,05
euroa.
Hallitus esittää, että Innofactor Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2015.

Espoossa 1.3.2015
INNOFACTOR OYJ
Hallitus
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Lisätietoja:
Janne Martola, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Innofactor Oyj
puh. +358 50 359 0844
Janne.Martola@innofactor.com
Tiedotustilaisuudet tilinpäätöstiedotteesta 2015
Innofactor järjestää 1.3.2016 klo 9.00 osavuosikatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden medialle,
sijoittajille ja analyytikoille suomeksi yhtiön toimitiloissa osoitteessa Keilaranta 9, Espoo.
Katsauksen esittelee talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Janne Martola sekä hallituksen
puheenjohtaja Ari Rahkonen. Tilaisuuden esitysaineisto on saatavilla Innofactorin verkkosivuilla
tilaisuuden jälkeen.
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen etukäteen joko sähköpostitse osoitteeseen
ir@innofactor.com tai soittamalla numeroon 050 575 6120 (Tanja Eskolin).
Innofactor järjestää lisäksi analyytikoille, medialle ja sijoittajille englanniksi puhelinkonferenssin
1.3.2016 klo 16.00. Rekisteröityminen osoitteessa ir@innofactor.com vähintään 1.3.2016 klo 12
mennessä.
Taloudelliset tiedotteet vuonna 2016
Vuoden 2015 vuosikertomus julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tiistaina 8.3.2016.
Varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 29.3.2016 klo 9.00.
Vuoden 2016 taloustiedotuksen aikataulu on seuraava:
12.4.–25.4.2016 Hiljainen jakso
26.4.2016 Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu
5.7.–18.7.2016 Hiljainen jakso
19.7.2016 Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu
11.10.–24.10.2016 Hiljainen jakso
25.10.2016 Osavuosikatsaus tammi–syyskuu

Innofactor Oyj
Keilaranta 9

contact@innofactor.com

puhelin:

+358 10 272 9000

FI-02150 Espoo

http://www.innofactor.com

telefaksi:

+358 10 272 9001

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2015

26 (43)

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi
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Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1.–31.12.2015 (IFRS)
Laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätös on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöksessä on
noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä
vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan, ja ne on
esitetty tilinpäätöstiedotteen liitteenä.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Innofactorin johdolta sellaisten
arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen
sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa
tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
katsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen
luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta.
Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja.
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Konsernin tuloslaskelma, IFRS
1.10.–
1.10.–
31.12.2015 31.12.2014

Tuhatta euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö (–)
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (–)
Poistot (–)
Liiketoiminnan muut kulut (–)
Liikevoitto/-tappio
Rahoitustuotot
Rahoituskulut (–)
Voitto/-tappio ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto/tappio
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:
Muuntoerot
Tilikauden laaja tulos yhteensä

1.1.–
1.1.–
31.12.2015 31.12.2014

12 590
164
-1 062
-7 970
-272
-1 980

12 231
83
-963
-7 895
-345
-1 976

44 452
234
-3 464
-30 708
-1 163
-6 809

43 834
337
-4 141
-30 349
-1 387
-5 888

1 470

1 135

2 542

2 407

0
-75

0
-235

1
-608

541
-1 002

1 395

900

1 935

1 946

-279

-180

-387

-389

1 116

720

1 548

1 557

0

1

0

-1

1 116

721

1 548

1 556

0,0224
*)

0,0475
*)

0,0485
*)

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)
laimennettu osakekohtainen tulos (euroa)

0,0334
*)

* Laimennusvaikutusta ei ole laskettu, koska Innofactor SW Oy:n jäljellä olevilla optio-ohjelmilla ei ole taloudellista
arvoa sen jälkeen, kun sen liiketoiminta on myyty.
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Konsernitase, IFRS
VARAT
Tuhatta euroa

31.12.2015

31.12.2014

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet
Saamiset
Laskennalliset verosaamiset

541
19 584
2 934
62
663
6 704

690
19 584
3 407
0
123
7 238

Pitkäaikaiset varat

30 488

31 042

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat

12 652
843

15 374
997

Lyhytaikaiset varat

13 495

16 371

VARAT YHTEENSÄ

43 983

47 413
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OMA PÄÄOMA JA VELAT
Tuhatta euroa

31.12.2015

31.12.2014

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Muut rahastot (+/–)
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Muun pääoman rahasto
Omat osakkeet
Kertyneet voittovarat

2 100
72
59
16 153
3 200
-345
3 295

2 100
72
59
14 995
3 200
0
2 036

Oma pääoma yhteensä

24 534

22 462

Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennalliset verovelat

4 791
840

7 705
845

Pitkäaikaiset velat yhteensä

5 631

8 550

Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat ja muut velat

4 428
9 390

2 933
13 468

Lyhytaikaiset velat yhteensä

13 818

16 401

Velat yhteensä

19 449

24 951

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

43 983

47 413
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS

Tuhatta euroa
Oma pääoma
1.1.2015
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Korjaus
Muut laajan
tuloksen erät:
Muuntoerot
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Osakeanti
Omien
osakkeiden
hankinta
Liiketoimet
omistajien
kanssa yhteensä
Oman pääoman
ehtoisen lainan
korkojen maksu
Oma pääoma
31.12.2015

Sijoitetun
vapaan
Oman
oman
pääoman
Oma
Osake- YlikurssiVara- pääoman
Omat Kertyneet ehtoinen pääoma
pääoma rahasto rahasto
rahasto osakkeet voittovarat
laina yhteensä
2 100

72

59

14 995

0

2 036

3 200

1 548

22 462
1 548
0

-1
0

0

0

0
1 158

0

-1

1 547

0

-345

0

2 100

0

72

0

59

1 158

16 153

-345

-345

1 547
1 158

-345

0

3 583

0

813

-288

-288

2 912

24 534
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Tuhatta euroa
Oma pääoma
1.1.2014
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Korjaus
Muut laajan
tuloksen erät:
Muuntoerot
Tilikauden laaja
tulos yhteensä
Osakeanti
Omien
osakkeiden
hankinta
Liiketoimet
omistajien
kanssa yhteensä
Oman pääoman
ehtoisen lainan
korkojen maksu
Oma pääoma
31.12.2014
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Sijoitetun
vapaan
Oman
oman
pääoman
Oma
Osake- YlikurssiVara- pääoman
Omat Kertyneet ehtoinen pääoma
pääoma rahasto rahasto
rahasto osakkeet voittovarat
laina yhteensä
2 100

0

72

0

59

0

13 427

0
1 568

0

0

768

3 200

19 626

1 807

1 807

-251

-251

-1

-1

1 555

0

1 555
1 568

0

0

0

0

1 568

0

0

0

-288
2 100

72

59

14 995

0

2 035

1 568

-288
3 200

22 462
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Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS
1.1.–
31.12.2015

1.1.–
31.12.2014

2 542

2 406

1 163
0

1 387
142

2 120
-1 535
-348
1

-1 412
281
-503
0

3 943

2 301

-1 685

0

-477

-690

Investointien nettorahavirta

-2 162

-690

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Osakeannista saadut maksut
Oman pääoman ehtoisen lainan korkojen maksu
Omien osakkieden hankinta

1 390
-2 809
117
-288
-345

267
-1 584
0
-288
0

Rahoituksen nettorahavirta

-1 935

-1 605

-154

6

997
843

991
997

Tuhatta euroa
Liiketoiminnan rahavirrat
Liikevoitto
Oikaisut:
Poistot
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (+/–)
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (+/–)
Maksetut korot (–)
Saadut korot
Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
(–)

Rahavarojen muutos (+/–)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
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Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin, IFRS
1.1.–
31.3.
2015

1.4.–
30.6.
2015

1.7.–
30.9.
2015

1.10.–
31.12.
2015

1.1.–
31.3.
2014

1.4.–
30.6.
2014

1.7.–
30.9.
2014

1.10.–
31.12.
2014

11 188

11 352

9 322

12 590

10 718

11 226

9 659

12 231

13

30

27

164

140

51

63

83

-672

-1 030

-700

-1 062

-1 023

-1 262

-893

-963

-8 012

-8 184

-6 542

-7 970

-7 862

-7 872

-6 720

-7 895

-350

-348

-193

-272

-340

-350

-352

-345

-1 796

-1 681

-1 352

-1 980

-1 260

-1 435

-1 217

-1 976

372

139

562

1 470

373

358

540

1 135

0

0

1

0

325

217

-1

0

-112

-343

-78

-75

-128

-119

-520

-235

Voitto/-tappio ennen
veroja

260

-204

485

1 395

570

456

19

900

Tuloverot

-51

41

-97

-279

-114

-91

-3

-180

Tilikauden voitto/tappio

209

-163

388

1 116

456

365

16

720

Tuhatta euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut
tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö (–)
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut (–)
Poistot (–)
Liiketoiminnan muut
kulut (–)
Liikevoitto/-tappio
Rahoitustuotot
Rahoituskulut (–)
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Konsernin vakuudet ja vastuusitoumukset
Tuhatta euroa

31.12.2015

31.12.2014

85

90

16 250

16 250

303

303

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät leasingvastuut

137

262

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden
kuluttua erääntyvät leasingvastuut

144

234

Yhteensä

281

496

Alle yhden vuoden sisällä erääntyvät vuokravastuut

1 244

1 268

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden
kuluttua erääntyvät vuokravastuut

2 563

3 588

Yhteensä

3 807

4 856

Omat vastuut yhteensä

4 088

5 352

Omasta puolesta annetut vakuudet
Vuokravakuudet
Yrityskiinnitykset*
Pankkitakaukset
Muut omat vastuut
Leasingvastuut

Vuokravastuut

* Yrityskiinnityksistä 1 250 tuhatta euroa on yhtiön hallussa 31.12.2015.

Oman pääoman ehtoisen lainan kertynyt korko 31.12.2015 oli 9 tuhatta euroa.
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1.10.–
1.10.–
31.12.2015 31.12.2014
Liikevaihto tuhatta euroa

12 590

12 231

Liikevaihdon kasvu

2,9 %

10,3 %

Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia
arvonalentumisia (EBITDA) tuhatta
euroa*

1 742

1 480

13,8 %

12,1 %

1 470

1 135

11,7 %

9,3 %

1 395

900

11,1 %

7,4 %

1 116

721

8,9 %

5,9 %

Oma pääoma tuhatta euroa

24 534

22 462

Oman pääoman tuotto***

18,4 %

12,9 %

9 219

10 638

843

Muutos

1.1.–
1.1.–
31.12.2015 31.12.2014

Muutos

44 452

43 834

1,4 %

34,1 %

3 705

3 794

8,3 %

8,7 %

2 542

2 407

5,7 %

5,5 %

1 935

1 946

4,4 %

4,4 %

1 548

1 556

3,5 %

3,5 %

24 534

22 462

6,6 %

7,4 %

-13,3 %

9 219

10 638

-13,3 %

997

-15,4 %

843

997

-15,4 %

6 704

7 238

-7,4 %

6 704

7 238

-7,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto***

17,6 %

13,4 %

7,6 %

9,1 %

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing)

34,1 %

42,9 %

34,1 %

42,9 %

Omavaraisuusaste

56,9 %

48,7 %

56,9 %

48,7 %

Taseen loppusumma tuhatta euroa

43 983

47 413

-7,2 %

43 983

47 413

-7,2 %

886

457

94,0 %

2 495

1 981

25,9 %

7,0 %

3,7 %

5,6 %

4,5 %

Henkilöstö keskimäärin katsauskauden
aikana

434

415

4,6 %

427

421

1,4 %

Henkilöstö katsauskauden lopussa

432

411

5,1 %

432

411

5,1 %

33 453 737 32 153 737

4,0 %

33 453 737 32 153 737

4,0 %

prosenttia liikevaihdosta*
Liikevoitto/-tappio (EBIT) tuhatta
euroa*
prosenttia liikevaihdosta*
Tulos ennen veroja tuhatta euroa**
prosenttia liikevaihdosta**
Tulos tuhatta euroa**
prosenttia liikevaihdosta**

Korolliset velat tuhatta euroa
Rahavarat tuhatta euroa
Laskennalliset verosaamiset tuhatta
euroa

Tutkimus- ja tuotekehitys tuhatta euroa
prosenttia liikevaihdosta

Osakemäärä katsauskauden lopussa
Tulos per osake (euroa)
Oma pääoma per osake (euroa)

2,9 %

36 (43)

17,7 %

29,5 %
55,0 %
54,8 %
9,2 %

1,4 %

-2,3 %

5,6 %
-0,6 %
-0,5 %
9,2 %

0,0334

0,0224

49,2 %

0,0475

0,0485

-2,0 %

0,733

0,699

5,0 %

0,733

0,699

5,0 %
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*) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin 59
tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku noin
135 tuhatta euroa. Konserniyhtiössä havaittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistuu
päättyneen tilikauden osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan ja aikaisempien tilikausien osalta vain vuoden 2014 viimeiseen
neljännekseen. Arvostusvirhe on korjattu yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus 1.1.–
30.6.2015 liikevaihtoon oli noin -238 tuhatta euroa käyttökatetta ja liikevoittoa laskevasti ja vuoden 2014 liikevaihtoon noin -285
tuhatta euroa ja kuluihin noin 29 tuhatta euroa, yhteensä noin -314 tuhatta euroa käyttökatetta ja liikevoittoa alentavasti. Oikaisut
ja niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
**) Vuoden 2014 kolmannelle vuosineljännekselle sisältyi Pietarin toimiston sulkemiseen liittyvä kertaluonteinen kuluvaraus noin
59 tuhatta euroa sekä Enabling yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoituskuluvaraus 400 tuhatta euroa, yhteensä noin
459 tuhatta euroa. Vuoden 2014 toiselle vuosineljännekselle sisältyi kertaluonteinen integraatioon sisältyvän kuluvarauksen purku
noin 135 tuhatta euroa sekä yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan rahoitustuotto 216 tuhatta euroa, yhteensä noin 351
tuhatta euroa. Konserniyhtiössä havaittiin kolmannen vuosineljänneksen aikana projektien arvostusvirhe, joka kohdistuu
päättyneen tilikauden osalta 1.1.–30.6.2015 väliseen aikaan ja aikaisempien tilikausien osalta vain vuoden 2014 viimeiseen
neljännekseen. Arvostusvirhe on korjattu yllä mainittuihin kausiin IAS 8: 41–42 mukaisesti. Virheen kokonaisvaikutus 1.1.–
30.6.2015 liikevaihtoon oli noin -238 tuhatta euroa tulosta ennen veroja laskevasti alentaen 1.1.–30.6.2015 kauden voittoa
-190 tuhatta euroa. Virheen vaikutus vuoden 2014 liikevaihtoon oli noin -285 tuhatta euroa ja kuluihin noin 29 tuhatta euroa,
yhteensä -314 tuhatta euroa tulosta ennen veroja alentavasti, vähentäen tilikauden 2014 voittoa -251 tuhatta euroa. Oikaisut ja
niiden vaikutukset konsernin lukuihin on esitelty tarkemmin 20.10.2015 julkistetun osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2015 liitteessä.
***) Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto prosentteina on oikaistu 12 kuukauden ajanjaksoa vastaavaksi.
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Enabling Aps (nykyinen Innofactor Business Solutions ApS) lopullinen hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 13.12.2013 sopimuksen, jolla se osti Enabling Holding ApS:n ja sen
tytäryhtiöiden Enabling ApS:n ja Enabling Sweden AB:n (yhdessä Enabling Group) koko
osakepääoman yhtiön johdolta. Yhtiön 13.12.2013 tiedottaman tehdyn sopimuksen mukaisesti
hankintahinta määräytyi Enabling Groupin vuoden 2014 toteutuneen EBITDA:n mukaan.
Lopullinen hankintahinta oli noin 3,8 miljoonaa euroa, josta kesäkuussa 2015 maksettiin loppuosa
noin 2,2 miljoonaa euroa, josta noin 1,7 miljoonaa euroa maksettiin käteisellä ja noin 0,5
miljoonaa euroa yhtiön osakkeilla. Enabling Aps:n nimi on muutettu Innofactor Business Solutions
Aps:ksi ja Enabling Sweden AB:n nimi Innofactor AB:ksi.
Kaupan lopullinen toteutuminen (Closing) tapahtui 31.12.2013 ja ostettujen yhtiöiden luvut on
yhdistetty Innofactor-konsernin taseeseen samalle päivälle. Kauppahinnan ensimmäisen osan
maksamiseen käytettävien Innofactorin osakkeiden arvona käytettiin osakkeen 30.12.2013
päätöskurssia 1,26 euroa. Kauppahinnan loppuosan maksamiseen käytettävien Innofactorin
osakkeiden arvona käytettiin osakkeen kurssia 1,06 euroa. Kaikkia tämän hankinnan maksamiseen
käytettäviä osakkeita koskevat siirtorajoitukset, jotka poistuvat asteittain vuoteen 2017 mennessä.
IFRS:n mukainen hankintameno on 3 134 tuhatta euroa (osakkeiden hankintahinta) ja on esitetty
tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
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Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa)
Aineelliset hyödykkeet

28

Aineettomat hyödykkeet

220

Myyntisaamiset ja muut saamiset

638

Rahavarat

127

Varat yhteensä

1 014

Rahoitusvelat käypään arvoon

422

Muut velat

490 (sisältää laskennallisen verovelan 44)

Velat yhteensä

912

Nettovarat

102 (varat yhteensä - velat yhteensä)

Hankintameno

3 134 (käteinen 40, uusina osakkeina 1 569, ehdollinen vastike 1 526)

Lisäkauppahinnan oikaisu

-691

Liikearvo

3 032 (hankintameno - nettovarat)

Rahana maksettu kauppahinta

40

Hankitun tytäryhtiön rahavarat

127

Rahavirtavaikutus

+87

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden
käypä arvo (220 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa
olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Hankinnasta syntyi 3 032 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Innofactor Business
Solutions Aps:n hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja
markkinointiverkoston kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa.
Yritysjärjestelyyn liittyvä lisäkauppahinnan oikaisu 691 tuhatta euroa on huomioitu laskelmassa.
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Cinteros AB alustava hankintamenolaskelma
Innofactor Oyj allekirjoitti 21.12.2015 sopimuksen, jolla se osti Cinteros AB:n koko osakepääoman
yhtiön johdolta. Yhtiön 22.12.2015 tiedottaman sopimuksen mukaisesti hankintahinta määräytyy
Cinterosin vuoden 2016 toteutuneen käyttökatteen ja vuoden 2017 myynnin kasvun mukaan.
Velaton nettokauppahinta (Enterprise Value, EV) on vähintään noin 25 miljoonaa Ruotsin kruunua
(noin 2,7 miljoonaa euroa) ja se maksettiin Ruotsin kruunuina kaupan toteutumisen yhteydessä
8.1.2016 jolloin Cinteros AB:n kaikki osakkeet siirtyivät Innofactorin omistukseen. Kaupan
toteutumisen yhteydessä myyjille maksettiin noin 28 miljoonaa Ruotsin kruunua käteismaksuna
(noin 3,1 miljoonaa euroa), ja se rahoitettiin kokonaan uudella pankkilainalla.
Loput velattomasta nettokauppahinnasta, joka on enintään noin 49 miljoonaa Ruotsin kruunua
(kaupan tiedottamishetken kurssilla enintään noin 5,3 miljoonaa euroa), on tarkoitus maksaa
ensisijaisesti Innofactorin osakkeina vuosina 2017 ja 2018. Velaton nettokauppahinta (Enterprise
Value, EV) on enintään noin 74 miljoonaa Ruotsin kruunua (kaupan tiedottamishetken kurssilla
enintään noin 8,0 miljoonaa euroa). Osakkeilla maksettavan kauppahinnan osuuteen liittyy 36
kuukauden vaiheittain purkautuva siirtorajoitus, joka koskee 75 prosenttia osakkeista.
Cinteros AB:n luvut yhdistetään Innofactor-konsernin taseeseen 1.1.2016 alkaen ja eivät näin ollen
ole mukana 31.12.2015 taseessa. Cinteros AB:n nimi muuttuu Innofactor AB:ksi arviolta vuoden
2016 puolivälissä, jonka jälkeen Cinterosin palveluja tarjotaan Innofactorin brändin alla.
IFRS:n mukainen hankintameno on osakkeiden arvioitu hankintahinta, joka on alustavassa
hankintamenolaskelmassa 9 342 tuhatta euroa ja on esitetty tarkemmin seuraavassa laskelmassa.
Laskelma on alustava ja pohjautuu Cinteros AB:n alustaviin ja tilintarkastamattomiin vuoden 2015
lukuihin.
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Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot (tuhatta euroa)
Aineelliset hyödykkeet

82

Aineettomat hyödykkeet

2 198

Laskennalliset verosaamiset

67

Pitkäaikaiset talletukset

97

Myyntisaamiset ja muut saamiset

2 856

Rahavarat

1 858

Varat yhteensä

7 159

Muut velat

3 877 (sisältää laskennallisen verovelan 440)

Velat yhteensä

3 877

Nettovarat

3 281 (varat yhteensä - velat yhteensä)

Hankintameno

9 342 (käteinen 4 073, ehdollinen vastike 5 269)

Liikearvo

6 060 (hankintameno - nettovarat)

Rahana maksettu kauppahinta

4 073

Hankitun tytäryhtiön rahavarat

1 858

Rahavirtavaikutus

-2 215

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden
käypä arvo (2 198 tuhatta euroa) on määritetty asiakassuhteiden arvioidun kestoajan ja olemassa
olevista asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.
Hankinnasta syntyi alustavasti 6 060 tuhannen euron liikearvo. Liikearvo perustuu Cinteros AB:n
hankinnasta odotettavissa oleviin synergiaetuihin sekä yhteisen myynti- ja markkinointiverkoston
kasvun hyödyntämiseen ja asiakkuuksien laajentamiseen konsernissa.
Hankintamenolaskelma on laadittu alustavana.
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Suurimmat osakkeenomistajat
Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan katsauskauden lopussa 31.12.2015
Innofactor Oyj:n 20 suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava. Lisäksi Innofactor Oyj:n
hallussa oli 31.12.2015 yhteensä 408 893 (1,22 %) Innofactorin omaa osaketta.
Nimi

Määrä

Prosenttiosuus

1. Ensio Sami

7 448 017

22,26 %

Ensio Sami

5 274 257

15,77 %

Alaikäinen vajaavaltainen

724 588

2,17 %

Alaikäinen vajaavaltainen

724 586

2,17 %

Alaikäinen vajaavaltainen

724 586

2,17 %

2. Tilman Tuomo Tapani

2 797 169

8,36 %

Tilman Tuomo Tapani

2 747 492

8,21 %

Mpire Capital Oy

49 677

0,15 %

3. Salminen Jyrki Kalle Tapio

2 361 149

7,06 %

4. Laiho Rami Tapani

1 418 519

4,24 %

5. Linturi Kaija ja Risto

1 271 411

3,80 %

R. Linturi Oyj

504 107

1,51 %

Linturi Kaija Anneli

430 000

1,29 %

Linturi Risto Erkki Olavi

337 304

1,01 %

6. Ärje Matias Juhanpoika

941 278

2,81 %

7. Mäki Antti-Jussi

930 201

2,78 %

8. Lampi Mikko Olavi

892 098

2,67 %

9. Muukkonen Teemu

522 230

1,56 %

10. Berqvist J.T.

350 000

1,05 %

11. Kukkonen Heikki-Harri

336 021

1,00 %

12. Järvenpää Janne-Olli

322 804

0,96 %

13. Jokinen Klaus Antero

280 001

0,84 %

14. Laiho Jari Olavi

270 000

0,81 %

15. Ementor Norge As

269 299

0,80 %

16. Karppinen Antti Sakari

200 000

0,60 %

17. Martola Janne Matti Juhani

183 044

0,55 %

18. Vakuutusyhtiö Henki-Fennia

150 000

0,45 %

19. Mäkinen Antti Vilho Juhani

148 000

0,44 %

20. Hellen Stefan Andreas

133 000

0,40 %
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Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja - verot
Oma pääoma
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti:
Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Oma pääoma+korolliset rahoitusvelat

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing):
Korolliset velat - rahavarat
Oma pääoma

Omavaraisuusaste, (%):
Oma pääoma____________________
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Tulos/osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva tulos ennen veroja – verot_______
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Oma pääoma / osake:
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma________
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
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