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Netum Group Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1. – 30.6.2021 (tilintarkastamaton) 
 
 
Kannattava kasvu jatkui 
 
Tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi orgaanisesti 21,7 % vertailukaudesta. Vertailukelpoinen 
EBITA oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 15,4 (17,2) % liikevaihdosta. Netum Group Oyj listau-
tui kesäkuussa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -mark-
kinapaikalle. Listautumisanti ylimerkittiin 7,4-kertaisesti. 
 
Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti  
 
Ellei toisin mainita, sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen ja ovat samaa yksikköä 
kuin katsauskauden luvut. 
 

• Liikevaihto kasvoi 21,7 % vertailukaudesta ja oli 10,4 (8,6) miljoonaa euroa  
• Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (1,5) miljoonaa euroa eli 18,1 (17,9) % liikevaihdosta  
• Vertailukelpoinen EBITA oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 15,4 (17,2) % liikevaihdosta. 

Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä liiketoiminnan muut tuotot -tilille kirjattua IT-lait-
teiden 0,2 miljoonan euron myyntituottoa.  

• Liikevoitto oli 1,3 (0,9) miljoonaa euroa eli 12,0 (11,0) % liikevaihdosta 
• Katsauskauden tulos oli 86 (743) tuhatta euroa eli 0,8 (8,7) % liikevaihdosta, ja  

vertailukelpoinen tulos oli 1,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 11,3 (14,9) % liikevaihdosta 
• Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,15) euroa 
• Listautumiseen liittyvät, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat rahoituskulut olivat 0,9 

miljoonaa euroa 
• Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 171 (116) 
• Netum Group Oyj listautui kesäkuussa 2021 Nasdaq First North Growth Market  

Finland -markkinapaikalle 
 

  



   

 
Netum Group Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 
 
 

3 

Konsernin avainluvut 
 

Tuhatta euroa ellei toisin mainita 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020 

Liikevaihto 10 436 8 574 22 % 17 541 
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 21,7 % N/A  31,1 % 
Orgaaninen kasvu, prosenttia 21,7 % N/A  27,0 % 
Käyttökate (EBITDA) 1 893 1 531 24 % 3 242 
EBITDA, % liikevaihdosta 18,1 % 17,9 %  18,5 % 
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)  1 784 1 479 21 % 3 083 
EBITA, % liikevaihdosta 17,1 % 17,2 %  17,6 % 
Vertailukelpoinen EBITA1) 1 610 1 479 9 % 3 083 
Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta 15,4 % 17,2 %  17,6 % 
Liikevoitto (-tappio) 1 251 945 32 % 2 016 
Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 12,0 % 11,0 %  11,5 % 
Katsauskauden tulos 86 743 -89 % 1 311 
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 619 1 276 -52 % 2 378 
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja1) 1 180 1 276 -8 % 2 378 
Osakekohtainen tulos, EUR 0,01 0,09 -90 % 0,15 
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, 
EUR 0,06 0,15 -56 % 0,27 

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman lii-
kearvon poistoja, EUR 0,12 0,15 -16 % 0,27 

Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 171 116 47 % 130 
Omavaraisuusaste, % 62,4 % 39,1 %  44,2 % 
Oman pääoman tuotto, %2) 2,0 % 43,7 %  31,5 % 

1) Vertailukelpoisuuteen vaikuttivat liiketoiminnan muut tuotot 174 tuhatta euroa (laitteiden myynti siirryttä-
essä leasinghankintoihin) sekä kauden tulosta rasittaneet First North -listautumiseen liittyvät kulut 875 tuhatta 
euroa. 
2) Annualisoitu. 
 
Tulevaisuuden näkymät ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Netum arvioi liikevaihdon kasvavan 20–22 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen EBITAn 
olevan 3,1–3,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. 
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Toimitusjohtajan katsaus

Netum on kannattavasti ja voimakkaasti kasvava suomalainen 
IT-palvelutalo, joka auttaa asiakkaitaan digitaalisessa muutok-
sessa Legacy to Digi -konseptinsa avulla. Uskomme vahvasti, 
että digitalisaation vaatimat muutokset on usein kustannuste-
hokkainta tehdä yhdistämällä digitaaliset palvelut käyttökel-
poiseen olemassa olevaan IT-varantoon. Olen erittäin tyyty-
väinen, että palveluidemme kysyntä on jatkanut kasvuaan – 
liiketoimintamme kehittyi erinomaisesti vuoden ensimmäisen 
puoliskon aikana.  
 
Liikevaihtomme kasvoi 22 % vertailukaudesta. Samaan aikaan 
onnistuneen rekrytointityön ansiosta henkilömäärämme kas-
voi 130:sta 171:een. Liikevaihdon ja henkilömäärän kasvusta 
huolimatta olemme pystyneet säilyttämään kannattavuu-
temme ja jopa hieman parantamaan sitä vertailukaudesta. 

Tämä on onnistunut muun muassa kehittämällä rekrytointi- ja myyntiprosessejamme enti-
sestään.  
 
Solmimme kauden aikana merkittäviä uusia pitkäaikaisia sopimuksia, joista suurin on sopi-
mus KEHA-keskuksen kanssa ratkaisukehityksestä ja ylläpidon asiantuntijapalveluista. Ny-
kyisten asiakkaidemme laskutus on kasvanut viime vuodesta, ja voimassa olevat sopimukset 
tuovat liikevaihtoa vuosiksi eteenpäin. Kevään mittaan olemme lisäksi saaneet ilahduttavan 
paljon uusia asiakkaita. Näiden asiakkuuksien vaikutus liikevaihtoon alkaa kuitenkin näkyä 
merkittävämmin vasta loppuvuodesta. Strategiamme mukaisesti olemme panostaneet myös 
kyberturvallisuuteen. Keskitimme vuoden alusta tietoturvaosaamisemme omaksi liiketoi-
minta-alueeksi, ja yksikön liiketoiminta on kehittynyt alkuvuonna hyvin. Katsauskauden ai-
kana solmimme muun muassa jatkuvan tietoturvapalvelusopimuksen Istekki Oy:n kanssa. 
 
Kevään aikana määrittelimme vastuullisuusohjelmamme ja sen sosiaaliseen, taloudelliseen 
ja ympäristövastuullisuuteen liittyvät teemat, mittarit ja tavoitteet. Ohjelma tukee tavoitet-
tamme olla alamme luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja vuonna 2023. Asiak-
kaamme ovatkin mittaustemme mukaan olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön kanssamme, 
ja myös henkilöstömme tyytyväisyys on korkealla tasolla. Netumin vastuullisuus näkyy myös 
tuottamissamme palveluissa. Netum toimii IT-palveluyhtiönä merkittävissä yhteiskunnalli-
sissa hankkeissa mahdollistaen tietoturvalliset ratkaisut ja yhä ympäristöystävällisemmän 
liiketoiminnan digitalisaation avulla. Olemme aktiivisesti mukana kiertotaloushankkeiden di-
gitaalisessa kehittämisessä muun muassa kiertotalouspuiston suunnittelutyössä, jossa digi-
taalisen alustan rakentaminen on osa toimeksiantoa. 
 
Netum on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja voimakkaasti. Strategiamme mukaisesti 
pyrimme jatkamaan kannattavalla kasvu-urallamme orgaanisen kasvun kautta, minkä lisäksi 
tavoitteenamme on tehdä valikoidusti yritysostoja. Kasvutavoitteitamme tukeva 
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listautuminen First North -markkinapaikalle oli meille merkittävä tapahtuma, ja anti onnistui 
jopa yli odotusten. Sen myötä Netumin tunnettuus parani huimasti, ja saimme omistajiksi 
merkittäviä suomalaisia instituutiosijoittajia sekä ilahduttavan suuren määrän yksityissijoit-
tajia. Kaiken kaikkiaan Netum sai annissa noin 6 000 uutta omistajaa. Olen erityisen ylpeä 
siitä, että myös henkilöstömme osallistui antiin aktiivisesti.  
 
Loppuvuoden kysyntä näyttää vahvalta, ja arvioimme edelleen vuoden 2021 liikevaihtomme 
kasvavan 20–22 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan 3,1–3,5 miljoonaa 
euroa. Etenemme strategiamme mukaisesti kohti kasvutavoitteitamme jatkamalla asiantun-
tijoiden rekrytoimista sekä aktiivista yritysostokohteiden kartoitusta. Haluan kiittää kulu-
neesta vuosipuoliskosta sitoutunutta henkilöstöämme, kaikkia yhteistyökumppaneitamme 
ja asiakkaitamme sekä sijoittajiamme. 
 
Matti Mujunen 
Toimitusjohtaja 
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Olennaiset tapahtumat katsauskauden aikana 
 
18.2.2021 pidetty Netum Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiömuodon 
julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiökokouksessa päätettiin myös muuttaa yhtiöjärjestystä vastaa-
maan 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. 
 
Katsauskaudella 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 pit-
kään jatkuneelle yhteistyölle. 
 

Taloudellinen katsaus 1.1.–30.6.2021  
 
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos 
 
Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi 21,7 % vertailukaudesta ja oli 10,4 (8,6) miljoonaa euroa. 
Kasvu oli orgaanista. 
 
Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 (1,5) miljoonaa euroa eli 18,1 (17,9) % liikevaihdosta, ja liike-
voitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli 1,8 (1,5) miljoonaa euroa eli 17,1 (17,2) % liike-
vaihdosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 1,6 (1,5) miljoonaa euroa eli 15,4 (17,2) % liikevaih-
dosta. Vertailukelpoinen EBITA ei sisällä liiketoiminnan muut tuotot -tilille kirjattua IT-laittei-
den 0,2 miljoonan euron myyntituottoa. Liikevoitto oli 1,3 (0,9) miljoonaa euroa eli 12,0 
(11,0) % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos oli 86 (743) tuhatta euroa eli 0,8 (8,7) % liike-
vaihdosta. Kauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen liittyvät kulut 0,9 miljoonaa 
euroa. Vertailukelpoinen tulos oli 1,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 11,3 (14,9) % liikevaihdosta. 
 
Tase, rahoitus ja rahavirta 
 
Konsernin taseen loppusumma 30.6.2021 oli 19,9 (11,9) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pää-
osin kauden aikana toteutetusta listautumisannista, jonka seurauksena konsernin sijoitetun 
vapaan pääoman rahasto kasvoi 11,4 miljoonaan euroon (30.6.2020: 2,5 miljoonaa euroa). 
Konsernin oma pääoma oli katsauskauden päättyessä 12,4 (3,6) miljoonaa euroa. 
 
Vieras pääoma oli kauden lopussa 7,5 (8,3) miljoonaa euroa. Vieraan pääoman muutos joh-
tui pääosin pankki- ja pääomalainojen takaisinmaksusta. 
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Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 3,2 (3,8) miljoonaa ja pitkäaikaiset korottomat 
velat 0 euroa (1,1 miljoonaa euroa). Lyhytaikaiset korolliset velat olivat 0,5 (0,3) miljoonaa 
euroa. Korolliset velat koostuvat pankkilainoista. 
 
Kesäkuun 2021 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne oli hyvä. Omavaraisuusaste oli kauden 
lopussa 62,4 (39,1) %. Omavaraisuusasteen kasvu johtui pääasiassa osakeannista. 
 
Konsernin rahoitusasema on vahva. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 9,1 
(1,7) miljoonaa euroa, josta rahat ja pankkisaamiset olivat 1,1 (1,7) miljoonaa euroa ja rahoi-
tusarvopaperit 7,9 (0) miljoonaa euroa. 
 
Tammi–kesäkuussa 2021 liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 (1,7) miljoonaa euroa ja investoin-
tien rahavirta -0,3 (0) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 6,8 (-0,7) miljoonaa euroa, 
ja se sisälsi maksullisen oman pääoman lisäyksen 8,0 (0) miljoonaa euroa, lyhytaikaisten lai-
nojen nostot 0,2 (0) miljoonaa euroa, pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,6 (-0,3) mil-
joonaa euroa sekä maksetut osingot -0,7 (-0,4) miljoonaa euroa.  
 
Investoinnit 
 
Yhtiön taseeseen kirjatut investoinnit 0,3 (0) miljoonaa euroa liittyivät Netum Dux- ja 
Truugo-ohjelmistojen jatkokehitykseen, koneisiin ja laitteisiin ja sekä toimiston remonttiin. 
 
Tutkimus- ja kehitystoiminta 
 
Tammi–kesäkuussa 2021 tutkimus- ja kehitysmenot olivat 0,2 (0,1) miljoonaa euroa eli 1,8 
(1,4) % liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan kohteena oli Netum Dux- ja Truugo-
ohjelmistojen jatkokehitys.  
 
Konsernirakenne 
 
Katsauskauden lopussa Netum-konserniin kuuluivat Netum Oy, Netum Service Channel Oy ja 
Netum Integrations Oy (aiempi nimi AgentIT Finland Oy). 
 
Henkilöstö ja johto 
 
30.6.2021 konsernin palveluksessa oli 171 (116) henkilöä. Henkilöstön määrän kasvu johtui 
aktiivisesta rekrytoinnista. Henkilöstökulut 1.1.–30.6.2021 olivat 5,7 (4,6) miljoonaa euroa. 
 
Konsernin johtoryhmään kuuluivat katsauskaudella toimitusjohtaja Matti Mujunen sekä 
Pekka Levänen, Liina Kangas, Jussi Vasama, Juha-Pekka Leskinen, Kalle Haviala, Olli Savolai-
nen, Kimmo Koivisto, Tero Nummijärvi ja Harri Suni. 
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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 jäse-
niksi 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 -markkinapai-
kalle. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden 
hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. 
 
Listautumisanti 2021 
 
Netum Group Oyj tiedotti 21.5.2021 aloittavansa listautumisannin ja hakevansa osak-
keidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq 
First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Merkintäajat keskeytettiin ylimerkin-
nän 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 eu-
ron bruttovarat, ja yhtiön koko osakekannan arvostus heti listautumisannin jälkeen oli 



   

 
Netum Group Oyj Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 
 
 

9 

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 kas-
vun vauhdittaminen. Listautumisen odotettiin myös edistävän yhtiön rekrytointitoimenpi-
teitä ja lisäävän yhtiön yleistä tunnettuutta. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mah-
dollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysos-
toissa. Listautuminen tulisi toteutuessaan myös mahdollistamaan yhtiön pääsyn pääoma-
markkinoille. Yhtiö aikoo käyttää listautumisannilla kerätyt varat kasvustrategiansa toteutta-
misen 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. 30.6.2021 Netum 
Group Oyj:n osakepääoma koostui 11 535 000 (8 500 000) osakkeesta, ja yhtiön hallussa oli 
31 000 (0) yhtiön omaa osaketta, mikä vastasi noin 0,3 %:a (0 %) kaikista osakkeista. 
 
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 
4,75 euroa ja alin kurssi 3,90 euroa. Osakkeen painotettu keskihinta katsauskaudella oli 4,32 
euroa. Päätöskurssi 30.6.2021 oli 4,18 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden 
päätöskurssilla oli 48,1 miljoonaa euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
Osakkeenomistajat 
 
30.6.2021 Netumilla oli 4 579 (19) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 
19 489 (0), ja niiden osuus osakekannasta oli 0,17 (0) %. Listaus yhtiön suurimmista osak-
keenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/sijoit-
tajille/omistajat/  
 
 
Toimintaympäristö 
 
Netum toimii pääasiassa Suomen IT-palvelumarkkinalla, joka voidaan jakaa uusien digitaalis-
ten palveluiden markkinaan ja perinteiseen IT-palvelumarkkinaan. Uusien digitaalisten pal-
veluiden 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 kette-
rästi tarjoamaan suurenkin IT-talon palvelut. Yhtiön kilpailijakenttä on siksi varsin laaja, ja 
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sen kilpailijoihin kuuluu sekä uusiin digitaalisiin palveluihin keskittyviä yhtiöitä, integraatto-
reita, tietoturvallisuuskonsultteja että IT-generalisteja. 
 
Vuonna 2020 Suomen IT-palvelumarkkina, erityisesti kyberturva ja pilvipalvelut, kasvoi ko-
ronaviruspandemiasta huolimatta hieman. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla kysyntä 
oli vahvaa, ja loppuvuonna hyvän kehityksen arvioidaan jatkuvan.  
 
 
Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät  
 
Lähiajan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia katsauskauden aikana. 
 
Koronaviruspandemia voi aiheuttaa mahdollisia riskejä sekä palvelujen kysyntään että 
omaan henkilöstöön. 
 
Netum Group Oyj:n keskeisiä riskejä ovat omistaja-arvon näkökulmasta mm. tytäryhtiöiden 
liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen liittyvät riskit, ulkoisen rahoituksen saata-
vuuteen liittyvät riskit sekä lainsäädännölliset riskit. Myös avainhenkilöriski ja tietoturvalli-
suuteen 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), 
joka auditoidaan riippumattoman auktorisoidun tahon toimesta vuosittain. Sen periaatteita 
on ohjeistettu noudattamaan myös konsernin muissa yhtiöissä. 
 
Vahinkoriskejä vastaan yhtiö on suojautunut arvioimalla riskienhallinnan kannalta liikeomai-
suuttaan, prosessejaan ja yhtiön palveluiden toimittamisesta syntyviä vastuita. Vakuutuksilla 
on pyritty kattamaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoi-
taa 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. 
 
Strategia 
 
Netumin strategiana on jatkaa kannattavalla kasvu-urallaan orgaanisen kasvun avulla, minkä 
lisäksi yhtiö kartoittaa aktiivisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja sen tavoitteena 
on tehdä valikoidusti yritysostoja. Yhtiö on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla alansa 
luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja vuonna 2023. 
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Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 
 
Netumin hallitus on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:  
 

• Kasvu: Netumin tavoitteena on saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 
2023. Kasvutavoite perustuu orgaaniseen kasvuun. Lisäksi Netum kartoittaa aktii-
visesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja yhtiön tavoitteena on tehdä va-
likoidusti yritysostoja. 

• Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa 
vähintään 15 prosentin käyttökatemarginaali vuosittain. 

• Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan vuosittain vähintään 40 prosenttia 
vertailukelpoisesta tilikauden voitosta osinkoina. 

 

Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen 
 
Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia. 
 
Seuraava tulosjulkistus 
 
Netum Group Oyj julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 8.3.2022. 
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Taulukko-osa 
Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet 
 
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti, ja 
sen laatimisperiaatteet ovat samat kuin yhtiön julkaisemassa tilinpäätöksessä vuodelta 
2020. Tilinpäätös on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa https://www.netum.fi/si-
joittajille/raportit-ja-esitykset/ . Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten 
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summa-
luvusta. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
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 tun-
nuslukujen täsmäytys. Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
on esitetty osiossa Tunnuslukujen laskentaperiaatteet.  
 
Konsernin tuloslaskelma 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 1–12/2020 

LIIKEVAIHTO 10 436 8 574 22 % 17 541 

Liiketoiminnan muut tuotot 243 7 3372 % 82 

Materiaalit ja palvelut -1 880 -1 571 20 % -3 533 

Henkilöstökulut -5 727 -4 574 25 % -8 937 

Poistot ja arvonalentumiset -642 -586 10 % -1 226 

Liiketoiminnan muut kulut -1 179 -905 30 % -1 911 

LIIKEVOITTO/-TAPPIO 1 251 945 32 % 2 016 

Rahoitustuotot ja -kulut netto -928 -95 875 % -198 

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 323 850 -62 % 1 818 

Tuloverot -237 -108 121 % -506 

KATSAUSKAUDEN VOITTO/TAPPIO 86 743 -88 % 1 311 
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Konsernitase 
 

1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

VASTAAVAA       
        
PYSYVÄT VASTAAVAT       

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET    

  Kehittämismenot 354 145 283  

  Aineettomat oikeudet 30 35 33  

  Liikearvo 508 616 553  

  Konserniliikearvo 6 071 7 048 6560 

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 6 963 7 845 7 429 

AINEELLISET HYÖDYKKEET    

  Koneet ja kalusto 130 48 41  

  Muut aineelliset hyödykkeet 176 126 163  

AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 306 174 204 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 269 8 019 7 633 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT       

SAAMISET    

  Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 18 23 18  

  Lyhytaikaiset saamiset       

    Myyntisaamiset 2 852 1 982 2 888  

    Lainasaamiset 4 5 5  

    Muut saamiset 85 0 1  

    Siirtosaamiset 617 209 232 

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 558 2 197 3 126 

SAAMISET YHTEENSÄ 3 576 2 220 3 144 

Rahoitusarvopaperit 7 934  75 

Rahat ja pankkisaamiset 1 140 1 685 1 275 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 650 3 905 4 493 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 919 11 924 12 126 
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1 000 euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020 

VASTATTAVAA       
        
OMA PÄÄOMA       

  Osakepääoma 80 3 3 

  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 11 430 2 528 3 508 

  Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 816 283 258 

  Tilikauden voitto (-tappio) 86 743 1 311 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 412 3 556 5 079 

    

PAKOLLISET VARAUKSET 14 19 14 

    

VIERAS PÄÄOMA       

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA       

  Pääomalaina  1 100  

  Lainat rahoituslaitoksilta 3 185 3 822 3 185 

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 185 4 922 3 185 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA       

  Pääomalaina   275 

  Lainat rahoituslaitoksilta 470 319 637 

  Saadut ennakot   35   

  Ostovelat 1 000 748 794 

  Muut velat 988 1 029 557 

  Siirtovelat 1 851 1 297 1 584 

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 308 3 427 3 848 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 494 8 349 7 033 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 919 11 924 12 126 
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Konsernin rahoituslaskelma 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

Liiketoiminnan rahavirta       
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 323 850 1 818 

Oikaisut liikevoittoon    

  Suunnitelman mukaiset poistot 642 586 1 226 

  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua   14 

  Rahoitustuotot ja -kulut 928 95 198 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 893 1 531 3 257 

Käyttöpääoman muutos 443 385 -599 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 336 1 916 2 658 
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan  
rahoituskuluista -965 -117 -163 

Saadut korot liiketoiminnasta 0 0 0 

Maksetut välittömät verot  -172 -108 -381 

Liiketoiminnan rahavirta 1 199 1 691 2 113 

        

Investointien rahavirta       

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -279  -273 

Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin    -300 

Investointien rahavirta -279  -573 

        

Rahoituksen rahavirta       

Maksullinen oman pääoman lisäys 8 000  980 

Omien osakkeiden hankkiminen   -33 

Omien osakkeiden myynti   8 

Pitkäaikaisten liikesaamisten lisäys (-) tai vähennys (+)   5 

Lyhytaikaisten lainojen nostot 151    

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -578 

Pitkäaikaisten lainojen nostot   0 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -594 -259 -825 

Maksetut osingot ja muu voitonjako -753 -425 -425 

Rahoituksen rahavirta 6 804 -684 -868 

        

Rahavarojen muutos 7 724 1 007 672 

Rahavarat tilikauden alussa 1 350 678 678 

Rahavarat tilikauden lopussa 9 074 1 685 1 350 
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Konsernin oman pääoman muutoslaskelma  
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

Sidottu oma pääoma       
Osakepääoma tilikauden alussa 3 3 3 

Osakepääoman korotus 78   

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 3 3 

        

Vapaa oma pääoma       

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tili-
kauden alussa 3 508 2 528 2 528 

Osakepääoman korotus -78   

Osakeanti 8 000  980 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tili-
kauden lopussa 11 430 2 528 3 508 

        

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
tilikauden alussa 1 569 708 708 

Osingonjako -753 -425 -425 

Omien osakkeiden myynti   -33 

Omien osakkeiden osto   8 

Voitto ed. tilikausilta tilikauden lopussa 816 283 258 

        

Tilikauden voitto 86 743 1 311 

Vapaa oma pääoma yhteensä 12 332 3 554 5 077 
    

Oma pääoma yhteensä 12 412 3 556 5 079 
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Konsernin vastuut 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

Toimitilojen vuokravastuut       
Toimitilojen vuokravastuut 191 206 191 

Yhteensä 191 206 191 

        

Leasingvastuut       

Laitteiden vuokravastuut 168   

Yhteensä 168   

        

Muut annetut vastuusitoumukset       

Yrityskortit 7 1 7 

Yhteensä 7 1 7 
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Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys  
 
EBITA ja EBITDA 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

Liikevoitto (-tappio) 1 251 945 2 016 

Konserniliikearvon poistot 489 489 977 

Liikearvon poistot 45 45 90 

EBITA 1 784 1 479 3 083 

Suunnitelman mukaiset poistot 109 53 160 

EBITDA 1 893 1 531 3 242 

 
Vertailukelpoinen EBITA 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

EBITA 1 784 1 479 3 083 
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 
yhteensä -174   

Vertailukelpoinen EBITA 1 610 1 479 3 083 

 
Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

Katsauskauden tulos 86 743 1 311 

Konserniliikearvon poistot 489 489 977 

Liikearvon poistot 45 45 90 

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 619 1 276 2 378 

 
Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja 
 

1 000 euroa 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020 

Katsauskauden tulos ilman liikearvon poistoja 619 1 276 2 378 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    

   Listautumisantiin liittyvät rahoituskulut 875   

   Laitteiden myyntituotto -174   

   Verovaikutus -140   

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 561   

Vertailukelpoinen tulos ilman liikearvon poistoja 1 180 1276 2 378 
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Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 
 

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

EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon pois-
tot 

Vertailukelpoinen EBITA = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon pois-
tot + 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 luku-
määrä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun kes-
kiarvo) 

Osakekohtainen tulos ilman liikearvon 
poistoja 

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

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos il-
man liikearvon poistoja 

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

Omavaraisuusaste 
= (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + 
lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat yh-
teensä  

Oman pääoman tuotto = Tilikauden tulos* / Oma pääoma keskimäärin (kauden 
alun ja lopun keskiarvo) 

 
*Annualisoitu. 
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Helsingissä 24.8.2021 
 
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 
 
 
 
 


