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Netum Group Oyj:n tilinpäätöstiedote
1.1.–31.12.2021
Merkittävien tapahtumien vuosi - kannattava kasvu jatkui
Tammi–joulukuun 2021 liikevaihto kasvoi orgaanisesti 20,1 % vertailukaudesta. Vertailukelpoinen
EBITA oli 3,1 (3,1) miljoonaa euroa eli 14,0 (17,6) % liikevaihdosta. Netum Group Oyj listautui kesäkuussa 2021 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
Listautumisanti ylimerkittiin 7,4-kertaisesti.
Ellei toisin mainita, sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen ja ovat samaa yksikköä kuin katsauskauden luvut.

Heinä–joulukuu 2021 lyhyesti
•
•
•
•
•
•
•

1.10.2021 Netum Group Oyj ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se osti 100 % tiedolla johtamisen ja digitalisaation asiantuntijayrityksestä Cerion Solutions Oy:sta
Liikevaihto kasvoi 33,4 % vertailukaudesta ja oli 12,0 (9,0) miljoonaa euroa
Käyttökate (EBITDA) oli 1,5 (1,7) miljoonaa euroa eli 12,8 (18,9) % liikevaihdosta
Vertailukelpoinen EBITA oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 12,4 (17,1) % liikevaihdosta
Liikevoitto oli 0,7 (0,5) miljoonaa euroa eli 5,8 (5,2) % liikevaihdosta
Katsauskauden tulos oli 0,4 (0,0) miljoonaa euroa eli 3,7 (-0,4) % liikevaihdosta, ja vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 1,2 (1,0) miljoonaa euroa eli 10,2 (11,5) % liikevaihdosta
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,11 (0,12) euroa

Tammi–joulukuu 2021 lyhyesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netum Group Oyj listautui kesäkuussa 2021 Nasdaq First North Growth Market Finland
-markkinapaikalle
Liikevaihto kasvoi 27,7 % vertailukaudesta ja oli 22,4 (17,5) miljoonaa euroa
Käyttökate (EBITDA) oli 3,4 (3,2) miljoonaa euroa eli 15,2 (18,5) % liikevaihdosta
Vertailukelpoinen EBITA oli 3,1 (3,1) miljoonaa euroa eli 14,0 (17,6) % liikevaihdosta
Liikevoitto oli 1,9 (2,0) miljoonaa euroa eli 8,5 (11,5) % liikevaihdosta
Katsauskauden tulos oli 0,5 (1,3) miljoonaa euroa eli 2,4 (7,5) % liikevaihdosta, ja vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja oli 2,4 (2,4) miljoonaa euroa eli 10,9 (13,6) % liikevaihdosta
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja oli 0,24 (0,27) euroa
Listautumiseen liittyvät, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat rahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa
euroa
Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 217 (130)
Netum Group Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 jaetaan
osinkoa 0,11 euroa osaketta kohti
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Konsernin avainluvut
Tuhatta euroa ellei
toisin mainita
Liikevaihto

7–12/2021

7–12/2020

Muutos

1–12/2021

1–12/2020

Muutos

11 965

8 967

33,4 %

22 401

17 541

27,7 %

Liikevaihdon kasvu, prosenttia

33,4 %

31,8 %

27,7 %

31,1 %

Orgaaninen kasvu, prosenttia

18,6 %

31,8 %

20,1 %

33,6 %

1 535

1 695

3 395

3 242

12,8 %

18,9 %

15,2 %

18,5 %

1 389

1 536

3 140

3 083

11,6 %

17,1 %

14,0 %

17,6 %

1 482

1 536

3 129

3 083

12,4 %

17,1 %

14,0 %

17,6 %

692

469

1 909

2 016

5,8 %

5,2 %

8,5 %

11,5 %

444

-33

529

1 311

-59,6 %

1 141

1 760

-35,2 %

1 760

1 141

54,2 %

1 216

1 033

17,6 %

2 451

2 378

3,1 %

0,04

0,00

0,05

0,15

-65,6 %

0,11

0,12

-5,8 %

0,17

0,27

-36,8 %

0,12

0,12

0,4 %

0,24

0,27

-12,0 %

217

130

66,9 %

60,6 %

44,2 %

37,1 %

6,1 %

31,5 %

-80,7 %

Käyttökate (EBITDA)
EBITDA, % liikevaihdosta
Liikevoitto ennen liikearvon
poistoja (EBITA)
EBITA, % liikevaihdosta
Vertailukelpoinen EBITA1)
Vertailukelpoinen EBITA,
% liikevaihdosta
Liikevoitto (-tappio)
Liikevoitto (-tappio),
% liikevaihdosta
Katsauskauden tulos
Katsauskauden tulos ilman
liikearvon poistoja
Vertailukelpoinen tulos ilman
liikearvon poistoja1)
Osakekohtainen tulos, EUR
Osakekohtainen tulos ilman
liikearvon poistoja, EUR
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR
Henkilöstön lukumäärä
kauden lopussa
Omavaraisuusaste, %

-9,4 %

-9,5 %

-3,5 %

47,5 %

Oman pääoman tuotto, %
1)

4,7 %

1,9 %

1,5 %

-5,3 %

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät esitetään taulukossa Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja.

Näkymät vuodelle 2022
Netum arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 30 % edellisvuodesta ja EBITAn olevan yli 14 % tilikaudella 2022.
Arvio perustuu konsernin tuotteiden ja palveluiden positiivisiin kysyntänäkymiin. Erityisesti digipalveluiden kehityksen ja data- ja analytiikkapalveluiden sekä kyberturvallisuuspalveluiden kysynnän
nähdään voimistuvan.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisestä
voi olla voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta myös negatiivisia vaikutuksia palveluidemme kysyntään.
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Toimitusjohtajan katsaus
”Vuosi 2021 oli Netumille merkittävien tapahtumien vuosi. Listautumisemme First North -markkinapaikalle kesäkuussa ja Cerion Solutions Oy:n osto lokakuussa olivat suuria harppauksia kasvustrategiamme toimeenpanossa. Vuoden alussa solmittu kuuden vuoden
puitesopimus KEHA-keskuksen kanssa toi ennustettavuutta ja loi
pohjaa vahvalle liiketoiminnan kasvulle vuosiksi eteenpäin. Ilahduttavaa oli myös, että mittavan EURA 2021 -hankkeen ensimmäinen
vaihe saatiin syyskuussa onnistuneesti tuotantoon.
Liikevaihtomme kasvoi 28 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli 22,4
miljoonaa euroa. Kasvuamme siivitti yritysosto, mutta myös orgaaninen kasvumme oli ennakoitua vahvempaa, 20 prosenttia edellisvuodesta. Koronapandemia aiheutti joidenkin projektien siirtymistä,
mutta vaikutus koko vuoden liikevaihtoon ei ollut merkittävä. Kasvumme taustalla ovat hienosti onnistunut rekrytointi, menestyksekäs uusasiakashankinta ja korkea asiakastyytyväisyys. Vastataksemme ennakoimaamme kysyntään palkkasimme henkilöstöä etupainotteisesti. Henkilöstömäärän nopea kasvu sekä yhden kiinteähintaisen asiakasprojektin odotettua heikompi kannattavuus laskivat hieman suhteellista kannattavuuttamme, joka säilyi kuitenkin hyvällä, keskipitkän aikavälin tavoitteemme ylittävällä tasolla.
Vuoden 2021 aikana panostimme strategiamme mukaisesti Kyberturvallisuuspalvelut-liiketoimintamme kehittämiseen. Keskitimme pitkän tietoturvakokemuksemme ja -osaamisemme omaksi Kyberturvallisuuspalvelut-liiketoiminnoksi, ja yksikön liiketoiminta kehittyikin vuoden aikana erinomaisesti. Kyberturvallisuuspalveluiden tarve lisääntyy digitalisaation, kyberturvauhkien ja tietomurtojen
yleistyessä, ja alalla on jatkossakin vahvat kasvunäkymät.
Kevään kuluessa valmistelimme kesäkuista listautumisantiamme, joka onnistui jopa yli odotustemme. Keräsimme annilla kasvumme tueksi kahdeksan miljoonan euron bruttovarat. Listautuminen
tuki strategisia tavoitteitamme myös lisäämällä tunnettuuttamme kiinnostavana työnantajana ja
vastuullisesti toimivana, osaavana IT-palvelutalona. Saimme omistajiksi merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia sekä ilahduttavan suuren määrän yksityissijoittajia. Kaiken kaikkiaan Netum sai annissa noin 6 000 uutta omistajaa. Olen erityisen ylpeä siitä, että myös henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.
Lokakuussa ostimme tiedolla johtamisen ja digitalisaation asiantuntijayrityksen Cerion Solutions
Oy:n. Cerionin myötä meistä on tullut entistäkin vahvempi toimija tiedolla johtamisessa. Cerion Solutionsin integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti, ja yhteistyö on alkanut hyvin. Olemme iloksemme voineet todeta, että yrityskulttuurimme ja toimintatapamme sopivat yhteen jopa arvioitammekin paremmin. Cerion Solutionsin oston myötä asiakaspohjamme laajeni erityisesti yritys- ja soteasiakkailla. Vahvistimme myös jalansijaamme Turun talousalueella. Henkilöstömme määrä kasvoi
vuonna 2021 noin 90 työntekijällä, joista 38 tuli taloon Cerion Solutions Oy:n yritysoston yhteydessä.
Alkuvuonna 2022 henkilöstön määrä on kasvanut 18:lla ja oli 8.3.2022 235.
Haluamme olla alamme halutuin työnantaja ja tarjota oikeudenmukaisen ja moniarvoisen työyhteisön, jossa työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät. Olemme onnistuneet esimerkiksi etätyökäytäntöjen ja
-olosuhteiden luomisessa, ja työilmapiiri onkin pysynyt muutosten keskellä hyvänä. Tästä todistaa
vaihtuvuusprosenttimme, joka vuonna 2021 oli 6,8 %. Olemme tehneet vuodesta 2017 alkaen henkilöstöllemme vuosittaisen voimavarakyselyn, jossa mitataan työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista.
Kyselyn perusteella olemme tehneet parannuksia toimintaamme, ja vaikutukset ovat nähtävissä:
mittaustulokset ovat parantuneet vuosittain, ja 2021 kyselyssä saimme mittaushistorian parhaat luvut. Vuonna 2021 saimme myös hyvälle työnantajalle myönnettävän Great Place to Work -sertifioinnin.
Netum Group Oyj
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Hyvinvoivan ja tyytyväisen henkilöstön lisäksi viime vuonna käynnistämämme vastuullisuusohjelma
painottaa myös ympäristöystävällisyyttä, joka meillä näkyy käytännössä esimerkiksi vihreän sähkön
käyttämisenä ja laitteiden huolellisena kierrättämisenä. Ne ovat meille tärkeitä tapoja vähentää
oman toimintamme ympäristökuormitusta. Sitoutumisestamme kestäviin toimintatapoihin kertoo
Tampereen Yliopistonkadun toimipisteelle saamamme WWF:n Green Office -sertifikaatti, ja sertifiointityö jatkuu muissa toimistoissamme tänä vuonna.
Tiedotimme 8.3.2022 uusista taloudellisista tavoitteistamme ja päivitetystä kasvustrategiastamme.
Tavoittelemme vuoteen 2025 mennessä 50 miljoonan euron liikevaihtoa ja vähintään 14 %:n vuotuista kannattavuutta (EBITA). Strategiamme tukee tavoitettamme olla alamme luotetuin kumppani
ja halutuin työyhteisö vastuullisessa ja turvallisessa digimuutoksessa. Haemme kasvua panostamalla edelleen ydinosaamisalueisiimme, brändimme vahvistamiseen sekä työyhteisöömme. Lisäkasvua haemme erityisesti yritysasiakkaista, palvelutarjoomamme laajentamisesta ja tuotteistetuista
palveluista esimerkiksi kyberturvallisuuteen liittyen. Laajennamme toimintaamme alueellisesti Suomessa. Kansainvälistymisemme keihäänkärkinä toimivat SaaS-tuotteemme, ja tutkimme mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme myös Pohjoismaihin ja Baltiaan.
IT-palvelumarkkinan näkymät vuodelle 2022 ovat positiiviset. Erilaiset digitalisaatiohankkeet jatkuvat
ja uusia käynnistetään, ja tiedolla johtamisen ja kyberturvallisuuden merkitys kasvaa koko ajan.
Oma lukunsa ovat uusien hyvinvointialueiden tietojärjestelmähankkeet, joiden kautta Netumillekin
avautuu uusia kasvumahdollisuuksia.
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on luonut poliittisia ja taloudellisia uhkakuvia. Kriisin pitkittymisestä
voi olla voimakkaita vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta myös negatiivisia vaikutuksia palveluidemme kysyntään.
Vuosi 2021 loi hyvän pohjan vahvan ja kannattavan kasvun jatkamiselle myös vuonna 2022. Tammikuussa 2022 avasimme uuden toimipisteen Jyväskylään, missä näemme vahvoja kasvumahdollisuuksia. Tutkimme mahdollisuutta laajentua myös muihin alueellisiin kasvukeskuksiin tämän vuoden aikana. Lämpimät kiitokseni kuluneesta vuodesta sitoutuneelle henkilöstöllemme, kaikille yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme sekä sijoittajillemme.”
Matti Mujunen
Toimitusjohtaja
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Olennaiset tapahtumat katsauskauden aikana
Tammikuussa 2021 Netum allekirjoitti sopimuksen KEHA-keskuksen kanssa ratkaisukehityksen ja ylläpidon asiantuntijapalvelujen toimittamisesta. Netumin arvion mukaan yhtiön osuus kuuden vuoden puitejärjestelyn kokonaisarvosta on 11–13 miljoonaa euroa. Puitesopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Sopimus on jatkoa Netumin ja KEHA-keskuksen väliselle pitkään jatkuneelle yhteistyölle.
18.2.2021 pidetty Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiömuodon julkiseksi
osakeyhtiöksi. Yhtiökokouksessa päätettiin myös muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan Nasdaq First
North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia.
21.5.2021 yhtiön hallitus päätti listautumisannista, ja kaupankäynti Netum Group Oyj:n osakkeilla
käynnistyi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla
2.6.2021 kaupankäyntitunnuksella NETUM.
1.10.2021 Netum Group Oyj ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se osti 100 % Cerion Solutions Oy:sta. Yritysoston myötä Netum vahvisti tiedolla johtamisen osaamistaan ja digikehitysresurssejaan sekä jalansijaansa Turun talousalueella. Yritysoston nettovelaton kauppahinta oli 6,0 miljoonaa euroa, ja se maksettiin kassavaroilla. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on
enintään 1,1 miljoonaa euroa. Cerion Solutionsin EBIT-tavoitteeseen sidotun lisäkauppahinnan laskentajakso on 1.10.2021–30.6.2022.

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2021
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos
Heinä–joulukuu 2021
Heinä–joulukuun liikevaihto kasvoi 33,4 % vertailukaudesta ja oli 12,0 (9,0) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 18,6 %.
Käyttökate (EBITDA) oli 1,5 (1,7) miljoonaa euroa eli 12,8 (18,9) % liikevaihdosta, ja liikevoitto ennen
liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,4 (1,5) miljoonaa euroa eli 11,6 (17,1) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 1,5 (1,5) miljoonaa euroa eli 12,4 (17,1) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 0,7 (0,5) miljoonaa
euroa eli 5,8 (5,2) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 444 (-33) tuhatta euroa eli 3,7 (-0,4) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen tulos oli 1,2 (1,0) miljoonaa euroa eli 10,2 (11,5) % liikevaihdosta.
Tammi–joulukuu 2021
Koko vuoden 2021 liikevaihto kasvoi 27,7 % vertailukaudesta ja oli 22,4 (17,5) miljoonaa euroa. Orgaanisesti liikevaihto kasvoi 20,1 %.
Käyttökate (EBITDA) oli 3,4 (3,2) miljoonaa euroa eli 15,2 (18,5) % liikevaihdosta, ja liikevoitto ennen
liikearvon poistoja (EBITA) oli 3,1 (3,1) miljoonaa euroa eli 14,0 (17,6) % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 3,1 (3,1) miljoonaa euroa eli 13,7 (17,6) % liikevaihdosta. Liikevoitto oli 1,9 (2,0) miljoonaa
euroa eli 8,5 (11,5) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 0,5 (1,3) miljoonaa euroa eli 2,4 (7,5) %
liikevaihdosta. Kauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen liittyvät kulut 0,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen tulos oli 2,4 (2,4) miljoonaa euroa eli 10,9 (13,6) % liikevaihdosta.
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Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2021 oli 20,3 (12,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin kauden aikana toteutetusta listautumisannista, jonka seurauksena konsernin sijoitetun vapaan pääoman rahasto kasvoi 11,4 miljoonaan euroon (31.12.2020: 3,5 miljoonaa euroa). Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 12,3 (5,1) miljoonaa euroa.
Vieras pääoma oli kauden lopussa 8,0 (7,0) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman muutos johtui varautumisesta Cerion Solutions Oy:n yrityskaupan mahdollisen lisäkauppahinnan maksuun.
Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 2,5 (3,2) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset korolliset velat
olivat 0,6 (0,6) miljoonaa euroa. Korolliset velat koostuvat pankkilainoista.
Vuoden 2021 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne oli hyvä. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa
60,6 (44,2) %. Omavaraisuusasteen kasvu johtui pääasiassa osakeannista.
Konsernin rahoitusasema on vahva. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 0,9 (1,3) miljoonaa euroa, josta rahat ja pankkisaamiset olivat 0,9 (1,3) miljoonaa euroa ja rahoitusarvopaperit
1,3 (0,1) miljoonaa euroa.
Tammi–joulukuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 (2,1) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -6,1 (-0,6) miljoonaa euroa. Investointien rahavirran muutoksen syy oli Cerion Solutions Oy:n
osto.
Rahoituksen rahavirta oli 5,8 (-0,9) miljoonaa euroa, ja se sisälsi maksullisen oman pääoman lisäyksen 8,0 (1,0) miljoonaa euroa, pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 (-0,8) miljoonaa euroa sekä
maksetut osingot -1,3 (-0,4) miljoonaa euroa.

Investoinnit
Konsernin taseeseen tilikaudella kirjatut investoinnit 0,5 (0,3) miljoonaa euroa liittyivät koneisiin ja
kalustoon, Netum Dux- ja Truugo-ohjelmistojen jatkokehitykseen sekä Tampereen Sumeliuksenkadun uuden toimiston suunnitteluun ja remonttiin.

Yritysostot
1.10.2021 Netum Group Oyj ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se osti 100 % Cerion Solutions Oy:sta. Vuonna 2004 perustettu Cerion Solutions on tiedolla johtamisen ja digitalisaation asiantuntijayritys, joka tarjoaa tietovarasto- ja analytiikkaratkaisuja sekä rakentaa asiakaskohtaisia ratkaisuja liiketoimintaprosessien digitalisointiin. Lisäksi yhtiö tarjoaa tuki- ja ylläpitopalveluita. Yhtiön
toimitilat sijaitsevat Turussa, ja sillä oli kauppahetkellä 38 työntekijää. Yritysoston myötä Netum
vahvisti tiedolla johtamisen osaamistaan ja digikehitysresurssejaan sekä jalansijaansa Turun talousalueella. Yritysoston nettovelaton kauppahinta oli 6,0 miljoonaa euroa, ja se maksettiin kassavaroilla. Lisäksi maksetaan mahdollinen lisäkauppahinta, joka on enintään 1,1 miljoonaa euroa. Cerion
Solutionsin EBIT-tavoitteeseen sidotun lisäkauppahinnan laskentajakso on 1.10.2021–30.6.2022.

Tutkimus- ja kehitystoiminta
Vuonna 2021 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,3 (0,2) miljoonaa euroa eli 1,4 (1,2) % liikevaihdosta.
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteena oli Netum Dux- ja Truugo-ohjelmistojen jatkokehitys.
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Konsernirakenne
Katsauskauden lopussa Netum-konserniin kuuluivat Netum Oy, Cerion Solutions Oy, Netum Service
Channel Oy ja Netum Integrations Oy (aiempi nimi AgentIT Finland Oy).

Muutokset johdossa
Cerion Solutions Oy:n yritysoston myötä yhtiön toimitusjohtaja, Altti Raali, nimitettiin Netum Group
Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 26.10.2021 alkaen.

Henkilöstö ja johto
31.12.2021 konsernin palveluksessa oli 217 (130) henkilöä. Henkilöstön määrän kasvu johtui aktiivisesta rekrytoinnista ja Cerion Solutions Oy:n yritysostosta. Henkilöstökulut 1.1.–31.12.2021 olivat 12,6
(8,9) miljoonaa euroa.
Konsernin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Mujunen, Pekka Levänen, Liina
Kangas, Jussi Vasama, Juha-Pekka Leskinen, Kalle Haviala, Olli Savolainen, Kimmo Koivisto, Tero
Nummijärvi, Harri Suni ja Altti Raali.

Vastuullisuus
Netumin vastuullista liiketoimintaa ohjaavat keskeiset toimintaperiaatteet on kuvattu vastuullisuusohjelmassa, jossa on määritelty sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvät
teemat, mittarit ja tavoitteet. Ohjelma perustuu Netumin eettiseen ohjeistukseen, ympäristöpolitiikkaan, ISO 27001 -sertifikaattiin, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, auditointeihin sekä jatkuvaan
vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea toimintaympäristön jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen.
Vastuullisuusohjelman pääteemat ovat
•
Yhteiskunnan vastuullisuutta ja tietoturvaa lisäävät palvelut
•
Oikeudenmukainen ja moniarvoinen työyhteisö
•
Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset
•
Ympäristöystävällinen työpaikka
•
Eettinen ja kannattavasti kasvava liiketoiminta
Yhtiön hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman sisällön. Netumin johtoryhmä vastaa strategian
ja operatiivisen toiminnan johtamisesta myös vastuullisuutta ohjaavien toimintaperiaatteiden mukaisesti, ja vastuullisuuteen liittyvät asiat käsitellään pääsääntöisesti johtoryhmässä. Merkittävät
vastuullisuuteen liittyvät päätökset tekee yhtiön hallitus.
Netumin tavoitteena on olla alan luotetuin kumppani ja auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutoksessa – vastuullisesti ja turvallisesti. Liiketoimintansa kautta Netum toimii merkittävissä yhteiskunnallisissa hankkeissa ja auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa digitalisaation avulla. Yhtiö mittaa onnistumistaan tavoitteissaan asiakkaitaan kohtaan sekä säännöllisesti että jatkuvasti toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä.
Syksyllä 2021 toteutettiin sidosryhmille tehdyn kilpailukykyanalyysin yhteydessä asiakastyytyväisyyskysely, jossa asiakkaiden nettosuositteluindeksi (NPS) oli 38 (asteikko -100 - +100). Asiakkaat arvostivat yhteistyössä erityisesti Netumin henkilöstön osaamista, joustavuutta ja asiakaskeskeisyyttä. Kyselyn lisäksi Netum toteuttaa jatkuvaa asiakaskokemusmittausta, jossa arvosana tammikuussa 2022
oli 8.6 asteikolla 0-10 (n=99).
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Vuoden 2021 aikana Netum onnistui hyvin rekrytoinneissaan. Vuoden lopussa henkilöstöä oli 217
(130) ja henkilöstön määrä kasvoi 87 työntekijällä, joista 38 tuli taloon Cerion Solutions Oy:n yritysoston yhteydessä. Netumin tavoitteena on kasvattaa naisten osuus henkilöstöstä 20 %:iin vuoteen 2023
mennessä. Vuonna 2021 naisten osuus kasvoi 14,3 %:iin edellisvuoden 11,5 %:sta.
Yhtiö arvioi vuorovaikutustaan henkilöstön kanssa vuosittain järjestettävällä voimavarakyselyllä,
jossa mitataan työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Mittaustulokset ovat parantuneet ensimmäisestä vuonna 2017 järjestetystä kyselystä lähtien, ja 2021 kyselyssä Netum sai mittaushistoriansa
parhaat luvut.
Korona-aikana yhtiö on panostanut etätyökäytäntöjen ja -olosuhteiden luomiseen. Hyvästä työilmapiiristä kertoo henkilöstön vaihtuvuusprosentti, joka vuonna 2021 oli 6,8 %. Vuonna 2021 Netum sai
myös hyvälle työnantajalle myönnettävän Great Place to Work -sertifioinnin. Lisäksi Netum otti
vuonna 2021 käyttöön Whistleblowing-kanavan, jonka kautta voi anonyymisti ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä.
Hyvinvoivan ja tyytyväisen henkilöstön lisäksi vastuullisuusohjelma painottaa myös ympäristöystävällisyyttä, joka näkyy esimerkiksi vihreän sähkön käyttämisenä ja laitteiden huolellisena kierrättämisenä. Laitteiden (kannettavat tietokoneet, mobiililaitteet, näytöt, palvelimet) kierrätysaste vuonna
2021 oli 100 %. Vihreän sähkön osuus Netumin yhtiöiden omien toimipisteiden kulutuksesta oli 81 %.
Sitoutumisestamme kestäviin toimintatapoihin kertoo Netumin saama WWF:n Green Office -sertifikaatti Tampereen Yliopistonkadun toimipisteelle, ja sertifiointityö jatkuu muissa toimistoissa vuoden
2022 aikana.

Varsinainen yhtiökokous 2021
18.2.2021 pidetty Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen ja
myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa
0,084 euroa osaketta kohti. Osingon maksupäivä oli 1.3.2021.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 000 euroa kuukaudelta ja muille
jäsenille kullekin 1 500 euroa kuukaudessa.
Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin Repe Harmanen, Sari Helander, Olavi Köngäs, Lars Laaksonen ja Jarmo Puputti. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Köngäs.
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa Oy Tuokko Ltd ja että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiökokouksessa päätettiin myös muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön toiminimi on Netum Group Oyj ja englanniksi
Netum Group Plc.
Yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta ja valtuutti hallituksen hakemaan yhtiön osakkeet
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.
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Listautumisanti 2021
Netum Group Oyj tiedotti 21.5.2021 aloittavansa listautumisannin ja hakevansa osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Merkintäajat keskeytettiin ylimerkinnän vuoksi ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 28.5.2021 klo 16.00.
Yhtiö tarjosi merkittäväksi alustavasti enintään 2 535 000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiö laski liikkeeseen 2 535 000 yhtiön uutta osaketta seuraavasti:
•
•
•

778 750 osaketta yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
1 406 250 osaketta instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa
350 000 osaketta henkilöstöannissa yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vakituisille ja
määräaikaisille työntekijöille sekä yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 3,20 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 2,88 euroa osakkeelta. Yhtiö keräsi listautumisannilla 8,0 miljoonan euron bruttovarat, ja yhtiön koko osakekannan arvostus heti listautumisannin jälkeen oli instituutio- ja yleisöannin
merkintähinnan perusteella noin 37 miljoonaa euroa. Netum sai listautumisannissa lähes 6 000
uutta osakkeenomistajaa.
Listautumisen ja listautumisannin tavoitteena oli Netumin orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun
vauhdittaminen. Listautumisen odotettiin myös edistävän yhtiön rekrytointitoimenpiteitä ja lisäävän
yhtiön yleistä tunnettuutta. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa. Listautuminen tulisi toteutuessaan myös mahdollistamaan yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille. Yhtiö aikoo käyttää listautumisannilla kerätyt varat kasvustrategiansa toteuttamisen vauhdittamiseen ja yleisiin liiketoimintatarpeisiin.
Kaupankäynti Netum Group Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First
North Growth Market Finland -markkinapaikalla 2.6.2021 kaupankäyntitunnuksella NETUM.

Osake ja kaupankäynti osakkeilla
Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 31.12.2021 Netum Group Oyj:n
osakepääoma koostui 11 535 000 (9 000 000) osakkeesta, ja yhtiön hallussa oli 31 000 (31 000) yhtiön
omaa osaketta, mikä vastasi noin 0,27 (0,34) %:a kaikista osakkeista.
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth
Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 4,85 euroa ja alin
kurssi 3,90 euroa. Osakkeen painotettu keskihinta katsauskaudella oli 4,34 euroa. Päätöskurssi
30.12.2021 oli 4,46 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 51 307 840
euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Osakkeenomistajat
31.12.2021 Netum Group Oyj:lla oli 3 860 (19) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli
18 121 (0), ja niiden osuus osakekannasta oli 0,16 (0,00) %. Vuoden 2021 lopussa yhtiön hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän lähipiirinsä omistivat yhteensä 4 820 926 osaketta eli 41,79 %
osakekannasta. Listaus yhtiön suurimmista osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/omistajat/
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Toimintaympäristö
Suomen IT-palvelumarkkinalla kysyntä jatkui vuonna 2021 vahvana. Markkina voidaan jakaa uusien
digitaalisten palveluiden markkinaan ja perinteiseen IT-palvelumarkkinaan. Uusien digitaalisten palveluiden markkina on käytännössä syntynyt viimeisen noin kymmenen vuoden aikana, ja se kasvaa
selvästi perinteistä IT-palvelumarkkinaa nopeammin. Netum toimii Legacy to Digi® -konseptinsa
kautta näiden kahden markkinan välissä hyötyen muutoksesta.
Netum toimii IT-palvelumarkkinalla sekä yksityisellä että julkisella puolella ja kykenee ketterästi tarjoamaan suurenkin IT-talon palvelut. Yhtiön kilpailijakenttä on siksi varsin laaja, ja sen kilpailijoihin
kuuluu sekä uusiin digitaalisiin palveluihin keskittyviä yhtiöitä, integraattoreita, tietoturvallisuuskonsultteja että IT-generalisteja.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia katsauskauden aikana.
Koronaviruspandemia voi aiheuttaa mahdollisia riskejä sekä palvelujen kysyntään että yhtiön henkilöstöön.
Netum Group Oyj:n keskeisiä riskejä ovat omistaja-arvon näkökulmasta mm. tytäryhtiöiden liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen liittyvät riskit, ulkoisen rahoituksen saatavuuteen liittyvät
riskit sekä lainsäädännölliset riskit. Myös avainhenkilöriski ja tietoturvallisuuteen liittyvät riskit, yhtiön liiketoiminta huomioiden, ovat jatkuvan seurannan kohteena. Tietoturvallisen toiminnan varmistamiseksi ja tietoturvariskien hallitsemiseksi yhtiössä on käytössä ISO 27001-standardin mukainen Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (TTHJ), jonka auditoi riippumaton auktorisoitu taho vuosittain.
Vahinkoriskejä vastaan yhtiö on suojautunut arvioimalla riskienhallinnan kannalta liikeomaisuuttaan, prosessejaan ja yhtiön palveluiden toimittamisesta syntyviä vastuita. Vakuutuksilla on pyritty
kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla.
Ulkoisen rahoituksen riskejä suojataan korkosuojauksella.
Vireillä ei ole oikeudenkäyntejä, eikä yhtiön toimintaan liity muitakaan hallituksen tiedossa olevia
juridisia riskejä, jotka vaikuttaisivat oleellisesti yrityksen toiminnan tulokseen.
Ukrainan kriisistä seuraavat maailmanpoliittiset ja taloudelliset uhkakuvat lisäävät erityisesti kyberturvapalveluiden kysyntää. Jos kriisi pitkittyy ja laajenee, seurauksena voi olla voimakkaita negatiivisia vaikutuksia maailmantalouteen ja sitä kautta myös IT-palveluiden kysyntään.

Strategia
Strategiamme tukee tavoitettamme olla alamme luotetuin kumppani ja halutuin työyhteisö vastuullisessa digimuutoksessa. Haemme kasvua panostamalla edelleen ydinosaamisalueisiimme, brändimme vahvistamiseen sekä työyhteisöömme. Lisäkasvua haemme erityisesti yritysasiakkaista, palvelutarjoomamme laajentamisesta ja monistettavista palveluista esimerkiksi kyberturvallisuuteen
liittyen. Laajennamme toimintaamme alueellisesti Suomessa. Kansainvälistymisemme keihäänkärkinä toimivat SaaS-tuotteemme, ja tutkimme mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme myös
Pohjoismaihin ja Baltiaan.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Netumin hallitus on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:
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•
•
•

Kasvu: Netumin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä.
Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa vuosittain
vähintään 14 prosentin liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)
Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan osinkona vuosittain vähintään 40 prosenttia liikevoitosta ennen liikearvon poistoja (EBITA)

Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi
Emoyhtiön tilikauden voitto on 1 433 645,07 euroa. Hallitus ehdottaa tiistaina 29.3.2022 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,11
euroa osakkeelta.

Varsinainen yhtiökokous 2022
Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 29.3.2022 klo 10.00 alkaen online-kokouksena poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Netum
Group Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Yliopistonkatu 58 B, 33100 Tampere.

Taloudellinen raportointi vuonna 2022
Netum Group Oyj julkistaa vuonna 2022 seuraavat taloudelliset tiedotteet:
• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2022 16.8.2022
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Taulukko-osa
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti. Tilinpäätös
on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summaluvusta. Tämän tilinpäätöstiedotteen sisältämät
tilinpäätösluvut 2021 ja 2020 on tilintarkastettu.
Yhtiö esittää yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset
tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille tahoille.
Yhtiön käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat EBITDA, EBITA, vertailukelpoinen EBITA, katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja ja vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta on esitetty osiossa Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys. Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty osiossa Tunnuslukujen
laskentaperiaatteet.

Konsernin tuloslaskelma
1 000 euroa

7–12/2021

7–12/2020

Muutos, %

1–12/2021

1–12/2020

Muutos, %

Liikevaihto

11 965

8 967

33,4 %

22 401

17 541

27,7 %

75

75

0%

318

82

287,5 %

Materiaalit ja palvelut

-2 045

-1 962

-4,2 %

-3 925

-3 533

-11,1 %

Henkilöstökulut

-6 860

-4 363

-57,3 %

-12 587

-8 937

-40,9 %

-844

-1 226

31,2 %

-1 486

-1 226

-21,2 %

-1 599

-1 022

-56,5 %

-2 812

-1 911

-45,4 %

692

469

47,5 %

1 909

2 016

-3,7 %

-70

-103

32,0 %

-965

-198

-403,2 %

621

366

70,0 %

945

1 818

-48,0 %

-178

-399

55,4 %

-415

-506

18,0 %

444

-33

1 427,9 %

529

1 311

-59,6 %

Liiketoiminnan muut tuotot

Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto/-tappio
Rahoitustuotot ja -kulut netto
Voitto/tappio ennen veroja
Tuloverot
Katsauskauden voitto/tappio
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Konsernitase
1 000 euroa

31.12.2021

31.12.2020

442

283

28

33

463

553

11 996

6560

12 929

7 429

Koneet ja kalusto

140

41

Muut aineelliset hyödykkeet

147

163

287

204

13 216

7 633

6

18

3 950

2 888

Lainasaamiset

3

5

Muut saamiset

24

1

Siirtosaamiset

807

232

4 784

3 126

4 791

3 144

1 330

75

941

1 275

7 062

4 493

20 277

12 126

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Konserniliikearvo
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Saamiset yhteensä
Rahoitusarvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
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1 000 euroa

31.12.2021

31.12.2020

80

3

11 430

3 508

Edellisten tilikausien voitto (-tappio)

247

258

Tilikauden voitto (-tappio)

529

1 311

12 286

5 079

Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Oma pääoma yhteensä
Pakolliset varaukset

14

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

2 548

3 185

2 548

3 185

Lyhytaikainen vieras pääoma
Pääomalaina

275

Lainat rahoituslaitoksilta

637

637

Ostovelat

585

794

Muut velat

1 657

557

Siirtovelat

2 564

1 584

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

5 443

3 848

Vieras pääoma yhteensä

7 991

7 033

20 277

12 126

Vastattavaa yhteensä
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Konsernin rahoituslaskelma
1 000 euroa

1–12/2021

1–12/2020

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Voitto (+) / tappio (-) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

945

1 818

1 486

1 226

-25

14

Oikaisut (+/-)
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

965

198

3 370

3 257

-627

-568

Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-) /vähennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-) / vähennys (+)
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta

0

-31

2 744

2 658

-1 005

-163

9

0

-536

-381

1 212

2 113

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin (–)
Investointien rahavirta

-466

-273

-5 602

-300

-6 068

-573

8 000

980

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen oman pääoman lisäys
Omien osakkeiden hankkiminen (–)

-33

Omien osakkeiden myynti

8

Pitkäaikaisten liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)

12
-912

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–)

5
-578
-825

-1 322

-425

5 777

-868

921

672

Rahavarat tilikauden alussa

1 350

678

Rahavarat tilikauden lopussa

2 271

1 350

Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–)
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
1 000 euroa

1–12/2021

1–12/2020

3

3

Sidottu oma pääoma
Osakepääoma tilikauden alussa
Osakepääoman korotus

78

Sidottu oma pääoma yhteensä

80

3

3 508

2 528

Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
tilikauden alussa
Osakepääoman korotus

-78

Osakeanti

8 000

980

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
tilikauden lopussa

11 430

3 508

258

571

-1 322

-425

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
tilikauden alussa
Osingonjako
Omien osakkeiden hankkiminen

-33

Omien osakkeiden myynti

8

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa

1 311

137

529

1 311

Vapaa oma pääoma yhteensä

12 206

5 077

Oma pääoma yhteensä

12 286

5 079

Tilikauden voitto
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Konsernin vastuut
1 000 euroa

1–12/2021

1–12/2020

285

191

285

191

Toimitilojen vuokravastuut
Toimitilojen vuokravastuut
Yhteensä
Leasingvastuut
Seuraavan tilikauden aikana erääntyvät

143

Myöhemmin erääntyvät

203
346

Yhteensä
Yrityskortit
Käytössä oleva määrä

5

Nostamatta

7

28

Yhteensä

33

7

Yhteensä

663

198

300

300

300

300

Luotollisen tilin limiitti
Limiitti, ei käytössä
Yhteensä

Netum Group Oyj
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys
EBITA ja EBITDA
1 000 euroa

1–12/2021

1–12/2020

Liikevoitto (-tappio)

1 909

2 016

Konserniliikearvon poistot

1 141

977

89

90

3 140

3 083

255

160

3 395

3 242

1–12/2021

1–12/2020

3 140

3 083

Liikearvon poistot
EBITA
Suunnitelman mukaiset poistot
EBITDA
Vertailukelpoinen EBITA
1 000 euroa
EBITA
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liikevoitossa yhteensä
Vertailukelpoinen EBITA

-11
3 129

3 083

1–12/2021

1–12/2020

529

1 311

1 141

977

89

90

1 760

2 378

1–12/2021

1–12/2020

1 760

2 378

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja
1 000 euroa
Katsauskauden tulos
Konserniliikearvon poistot
Liikearvon poistot
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja
1 000 euroa
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Listautumisantiin liittyvät rahoituskulut
Laitteiden myyntituotot

875
-104

Yritysoston transaktiokulut

93

Verovaikutus

-173

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä

691

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja

2 451
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
EBITDA

= Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot + suunnitelman mukaiset poistot

EBITA

= Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot

Vertailukelpoinen EBITA

= Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon
poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
liikevoitossa

Tilikauden tulos ilman liikearvon poistoja

= Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon
poistoja

= Tilikauden tulos + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Osakekohtainen tulos

= Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun
keskiarvo)

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon
poistoja

= Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos
ilman liikearvon poistoja

= Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja /
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo)

Omavaraisuusaste

= (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina +
lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat
yhteensä

Oman pääoman tuotto

= Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin
(kauden alun ja lopun keskiarvo)
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Helsingissä 8.3.2022
Netum Group Oyj
Hallitus
Lisätietoja:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
Puh: +358 40 047 6401
matti.mujunen@netum.fi
Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Pankki Oyj
Puh: +358 40 579 6210
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