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Bilot Oyj  Yhtiötiedote 24.2.2022 kello 9.00 
 
Bilot Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021 (tilintarkastamaton):  
Bilot palasi kasvu-uralle ja loi pohjan seuraavalle aikakaudelle 
 
HEINÄKUU–JOULUKUU 2021 LYHYESTI  

• Liikevaihto oli 13 401 (7–12/2020: 10 126) tuhatta euroa, ja se kasvoi 
vertailukaudesta 32,3 %. 

• Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli -529 (558) tuhatta euroa.  
• Liiketulos (EBIT) oli -1 080 (304) tuhatta euroa. Liiketulosta rasittivat 551 (253) 

tuhannen euron liikearvon poistot. 
• Kauden tulos oli -1 078 (287) tuhatta euroa.  
• Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 221 (163) henkilöä.  
• Motley Agency Oy:n yrityskauppa allekirjoitettiin 29.9.2021 ja toteutettiin 

29.10.2021. 
• Jens Krogell aloitti yhtiön toimitusjohtajana 1.11.2021.  
• Tilikauden päättymisen jälkeen Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 

3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi 
sulautumisella. Yhdistymisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 
2022, mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät. 
 

TAMMIKUU–JOULUKUU 2021 LYHYESTI 

• Liikevaihto oli 27 075 (1–12/2020: 18 194) tuhatta euroa, ja se kasvoi 
vertailukaudesta 48,8 %. Orgaaninen liikevaihdon kasvu oli noin 12,8 %. 

• Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 412 (767) tuhatta euroa, ja se laski 
46,3 %.  

• Liiketulosta ilman liikearvon poistoja (EBITA) rasittivat 530 (0) tuhannen euron 
kertaluonteiset kulut, jotka liittyivät avainhenkilövaihdoksiin sekä 
yrityskauppaprosesseihin. 

• Kertaluonteisilla kuluilla oikaistu liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 942 
(767) tuhatta euroa, ja se kasvoi 22,8 %. 

• Liiketulos (EBIT) oli -607 (475) tuhatta euroa. Liiketulosta rasittivat 1 019 (292) 
tuhannen euron liikearvon poistot sekä 530 (0) tuhannen euron kertaluonteiset 
kulut. 

• Tilikauden tulos oli -779 (-423) tuhatta euroa.  
• Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 214 (148) henkilöä.  

  



   
 

   
 

Avainluvut  
 

1 000 EUR 7–12/ 
2021 

7–12/ 
2020 

Muutos,  
% 

2021 2020 Muutos,  
% 

Liikevaihto 13 401 10 126 32,3 % 27 075 18 194 48,8 % 
Käyttökate (EBITDA) -466 640 

 
564 927 -39,2 % 

  % liikevaihdosta -3,5 % 6,3 %   2,1 % 5,1 %   
Liiketulos ilman liikearvon poistoja 
(EBITA) 

-529 558 
 

412 767 -46,3 % 

  % liikevaihdosta -3,9 % 5,5 %   1,5 % 4,2 %   
Liiketulos (EBIT) -1 080 304 

 
-607 475 

 

  % liikevaihdosta -8,1 % 3,0 %   -2,2 % 2,6 %   
Katsauskauden tulos -1 078 287 

 
-779 -423 

 

  % liikevaihdosta -8,0 % 2,8 %   -2,9 % -2,3 %   
Omavaraisuusaste, % 79,8 % 79,7 %   79,8 % 79,7 %   
Nettovelkaantuneisuusaste % -34,5 % -46,1 %   -34,5 % -46,1 %   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,2 % 2,8 %   -2,9 % 4,3 %   
Oman pääoman tuotto (ROE), % -5,1 % 2,0 %   -3,8 % -3,9 %   
Osakekohtainen tulos, euroa -0,21 0,06 

 
-0,15 -0,11 

 

Ulkona olevien osakkeiden 
lukumäärä kauden lopussa    5 637 355  4 930 364  

Henkilöstö keskimäärin kauden 
aikana 221 163   214 148   

Henkilöstömäärä kauden lopussa 243 195   243 195   
 

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET   
 
Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. 
Kasvu on tarkoitus saavuttaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin.  

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali 
oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA). 
 
NÄKYMÄT VUODELLE 2022 

Bilot Oyj:n ja Vincit Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja 
sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää 
muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden 
enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki 
täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun 
mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Bilot sulautumaan Vincitiin ja Bilot Oyj itsenäisenä 
yhtiönä lakkaa olemasta. Tästä johtuen yhtiö ei anna ohjeistusta vuodelle 2022. 
 
OSINGONJAKOPOLITIIKKA 

Bilotin tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 30 prosenttia yhtiön tilikauden tuloksesta. 
Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna yhtiön 
kasvutavoitteita tai muita taloudellisia tavoitteita. 



   
 

   
 

TOIMITUSJOHTAJA JENS KROGELL:  
 
Yritysostot vahvistaneet Bilotin asemaa kokonaisvaltaisena 
palveluntarjoajana ja verkkokaupan asiakaskokemuksen edelläkävijänä 

”Vuosi 2021 oli Bilotille tulevaisuuden kasvun edellytysten rakentamisen kannalta 
merkittävä. Yhtiö uudisti organisaatiotaan ja johtoryhmäänsä, tehosti myyntiä rakentamalla 
palvelukehityksen eri vaiheet kattavia tiimejä sekä terävöitti markkinointiviestiään. 

Bilot on verkkokaupan asiakaskokemuksen edelläkävijäyritys. Ymmärrämme asiakkaan 
liiketoimintaa ja osaamme suositella ja rakentaa siihen toimivat järjestelmät. Viimeisen 
vuoden aikana olemme syventäneet juuri tätä osaamisaluettamme. Uskon, että olemme nyt 
entistä vahvempi strateginen kumppani asiakkaillemme.   

Yrityskaupat ovat laajentaneet Bilotin osaamista merkittävästi viimeisen puolentoista 
vuoden aikana. Vuoden 2020 loppupuolella ostetun CastorIT:n ansiosta Bilotin 
palveluvalikoima laajeni kattamaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmien alustat ja jatkuvan 
ylläpidon sekä kyvyn tarjota SAP ERP -asiakkaille onnistunut siirtymä uuteen SAP 
S/4HANA:an. Digitaaliseen strategiaan, brändi- ja palvelumuotoiluun sekä verkkokauppojen 
käyttökokemukseen erikoistuneen Motley Agencyn osto syksyllä 2021 puolestaan vahvisti 
entistä selkeämmin Bilotin asemaa digitaalisen kaupankäynnin kokonaistoimittajana ja 
liiketoiminnan kehittäjänä. Kaupan myötä siirryin myös itse Motley-yrittäjyydestä koko 
Bilotin toimitusjohtajaksi.  

Motleyn myötä Bilot sai noin 40 uutta osaajaa, ja yhteensä meillä oli vuoden lopussa jo noin 
240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Asiakkaamme ovat ottaneet yrityskaupat 
hyvin vastaan. Motley-integraatio etenee, ja yhteiset asiakasprojektit lähtivät sujuvasti 
käyntiin heti loppuvuodesta. 
 
Bilotin, CastorIT:n ja Motleyn osaamiset täydentävät toisiaan hienosti. Bilot kykenee 
luomaan digitaalisesta liiketoiminnasta ja asiakaskokemuksesta asiakkaalle kilpailuetua ja 
integroimaan ratkaisut asiakasrajapinnasta aina ydinjärjestelmiin asti. Paras asiakaskokemus 
syntyy, kun palvelumuotoilu, verkkoalustat, data- ja analytiikka sekä taustajärjestelmät 
toimivat saumattomasti yhteen. Tämän kokonaisuuden voi tällä hetkellä tarjota ainoastaan 
Bilot.  

Kasvustrategian toteuttaminen eteni 

Yhä laaja-alaisemman osaamisen myötä Bilot on yhä vakaasti matkalla kohti taloudellisia 
tavoitteitaan: 50 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2024 mennessä ja 10 % 
liikevoittomarginaalia oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) keskipitkällä aikavälillä. 

Vuonna 2021 palasimme vahvasti kasvu-uralle koronapandemian kurittaman edellisvuoden 
jälkeen. Liikevaihtomme kasvoi 49 % ja oli noin 27,1 (18,2) miljoonaa euroa vuonna 2021. 
Liikevaihdon kasvu oli yhdistelmä yrityskauppojen mukanaan tuomaa kasvua sekä 
orgaanista kasvua, jota vauhdittivat muun muassa verkkokauppa-, analytiikka- ja 
toiminnanohjausprojektien hyvä myynti ja kohentunut markkinatilanne. Vaikka 



   
 

   
 

koronapandemia aiheuttaa edelleen maailmanlaajuisesti epävarmuutta yritysten toimintaan 
globaalisti, näkyvissä on merkkejä markkinoiden toipumisesta ja asiakkaiden patoutuneiden 
investointitarpeiden purkautumisesta. Kysyntätilanne markkinoilla on hyvä ja 
tarjouspyyntöjä on liikkeellä runsaasti. Koronapandemia on vauhdittanut 
digitalisoitumiskehitystä. Erityisesti Bilotin erityisosaamisen eli verkkokaupparatkaisujen 
kysyntä näyttää vahvistuvan.  

Uusmyynnin ohella liikevaihdon kasvuamme vuonna 2021 tuki yhteistyön jatkuminen usean 
pitkäaikaisen asiakkaan kanssa. Keväällä 2021 Wihuri-konsernin kanssa solmimamme 
jatkosopimus tietojärjestelmien kehityksestä ja ylläpidosta oli erinomainen esimerkki Bilotin 
ja CastorIT:n ristiinmyynnin onnistumisesta ja kyvystämme tarjota asiakkaillemme 
kokonaisvaltaisia palveluita sekä roolistamme asiakkaamme strategisena kumppanina. 
Sopimuksen kokonaisarvo on arviolta yli 7 miljoonaa euroa vuosina 2021-2024. Ruotsissa 
sovimme merkittävästä digitaalisen kaupankäynnin ratkaisujen kehitysprojektista toisen 
pitkäaikaisen kumppanimme SSAB:n kanssa.  

Vuoden 2021 liiketuloksemme ennen liikearvon poistoja (EBITA) oli pienempi kuin 
edellisvuonna, noin 0,4 (0,8) miljoonaa euroa. Tästä huolimatta operatiivinen 
tuloksentekokykymme parani, sillä oikaistuna avainhenkilövaihdoksiin ja 
yrityskauppaprosesseihin liittyvillä kertaluonteisilla kuluilla EBITA oli suurempi kuin 
vertailukaudella. Kassamme on vahva ja yhtiö lähes velaton, mikä luo vahvan perustan myös 
tulevalle kasvulle. 

Kasvustrategiamme eteni katsausvuonna menestyksekkäästi. Laajensimme ratkaisu- ja 
teknologiaportfoliotamme muun muassa tuotetiedon hallinnan (PIM) palveluilla.  Niillä 
voidaan tehokkaasti edistää myyntiä ja ohjata loppuasiakkaan käyttäjäkokemusta muun 
muassa ajamalla liikennettä asiakkaan sivustolle, auttamalla asiakkaita vertailemaan tietoa 
sekä mahdollistamalla personointi ja tuotesuositukset. Lisäksi kasvatimme räätälöidyn 
ohjelmistokehityksen roolia tarjoomassamme.  

Jatkoimme markkina-asemamme vahvistamista nykyisillä markkinoillamme Puolassa ja 
Ruotsissa. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että Ruotsin liiketoiminta on käynnistynyt 
hyvin; alkanut vuosi näyttää Ruotsissa lupaavalta. 

Myös kestävä yrityskulttuuri, onnistuneet rekrytoinnit, myönteinen työnantajamielikuva ja 
korkea työtyytyväisyys ovat strategisia painopisteitämme. Katsausvuonna jatkoimme 
aktiivista rekrytointia ja rakensimme yrityskauppojen jälkeen yhteistä kulttuuria ja 
toimintatapaa. Työhyvinvointi on meille erityisen tärkeä teema pitkään jatkuneen 
etätyöarjen, yrityskauppojen ja organisaatiomuutosten keskellä. Panostimme siihen 
kouluttamalla bilotilaisista toistensa hyvinvointimentoreita sekä kehittämällä tiimijohtajien 
henkilöjohtamisosaamista. Kevään 2021 henkilöstöantimme ylimerkittiin, mikä mielestäni 
osaltaan osoittaa, että henkilöstömme luottaa vahvasti Bilotin tulevaan menestykseen.  

Suunniteltu yhdistyminen nostaa meidät uuteen sarjaan 

Vuonna 2021 vauhditimme muutosta kohti yhä kokonaisvaltaisempaa ja monipuolisempaa 
Bilotia. Vauhti kiihtyy entisestään, mikäli kaikki sujuu suunnitellusti ja yhdistyminen Vincitin 



   
 

   
 

kanssa toteutuu. Kerroimme tilikauden päättymisen jälkeen 3.2.2022 allekirjoittaneemme 
yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Bilot sulautuu Vincitiin. Yhdistymisen on tarkoitus 
tapahtua heinäkuussa 2022, jos sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset täyttyvät 
ja yhtiöiden yhtiökokoukset hyväksyvät yhdistymisen.  

Olen suunnitelmasta luonnollisesti hyvin innoissani.  Bilotin ja Vincitin yhdistetty osaaminen 
kattaa digitaalisen liiketoiminnan,  asiakaskokemuksen ja ihmislähtöisen muotoilun, datan 
hyödyntämisen, ohjelmistokehityksen ja teknologia-alustat, ja tällä laajalla tarjoomalla 
voimme saavuttaa aitoa kilpailuetua Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Toisiaan täydentävät 
asiakaskuntamme, kohdemarkkinamme ja tarjoomamme luovat meistä täysin uudenlaisen 
toimijan. Yhtenä yhtiönä meillä on paremmat mahdollisuudet tarjota myös 
henkilöstöllemme entistä laajempia uramahdollisuuksia sekä monimuotoisempi työyhteisö 
ja houkutella joukkoomme lisää alan parhaita osaajia. Vaikka nimi muuttuu, huikea 
tarinamme jatkuu.”  

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.–31.12.2021 

Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys  

Tilikauden liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 48,8 % ja oli 27 075 (18 194) tuhatta euroa. 
Heinä–joulukuussa 2021 liikevaihto kasvoi 32,3 % vertailukaudesta ja oli 13 401 (10 126) 
tuhatta euroa. 

Liikevaihtoa kasvatti vuoden toisella puoliskolla Motley Agency Oy:n hankinta ja 
konsolidointi 1.11.2021. Koko tilikauden liikevaihdon kasvuun vaikuttivat sekä orgaaninen 
kasvu, joka oli noin 12,8 %, että syksyllä 2020 hankittu CastorIT Oy. 

Tilikauden liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 412 (767) tuhatta euroa. EBITAa 
rasittivat 530 (0) tuhannen euron kertaluonteiset kulut. Vertailukelpoinen EBITA oli 942 
(767) tuhatta euroa. Liiketulos (EBIT) oli -607 (475) tuhatta euroa. Liiketuloksen laskun syinä 
olivat 530 (0) tuhannen euron kertaluonteiset kulut sekä kasvaneet liikearvon poistot, jotka 
olivat 1 019 (292) tuhatta euroa.  

Heinä–joulukuussa 2021 liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli -529 (558) tuhatta 
euroa ja liiketulos -1 080 (304) tuhatta euroa. Lasku johtui odotettua heikommasta 
kesäkaudesta, kertaluonteisista takuutöistä, kasvaneista liikearvon poistoista sekä aiemmin 
mainituista kertaluonteisista kuluista.  

Tilikauden 2021 tulos oli -779 (-423) tuhatta euroa. Vertailukauden tulosta rasittivat 917 
tuhannen euron listautumiskulut.  

Tase, rahoitus ja investoinnit 

Konsernin taseen loppusumma oli 28 692 (23 626) tuhatta euroa. Kasvu johtui pääosin 
29.10.2021 toteutetusta Motley Agency Oy:n osakekannan hankinnasta. Hankinnan 
seurauksena konsernin sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) kasvoi 23 273 (18 
360) tuhanteen euroon. Lisäksi konserniliikearvo kasvoi 12 840 (8 793) tuhanteen euroon. 



   
 

   
 

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 79,8 % (79,7 %) ja 
nettovelkaantumisaste  -34,6 % (-46,1 %).  

Liiketoiminnan rahavirta oli -581 (1 162) tuhatta euroa. Se laski pääosin lyhytaikaisten 
saamisten lisääntymisestä -989 (132) tuhatta euroa sekä maksetuista veroista -332 (-80) 
tuhatta euroa. 

Konsernin rahoitusasema on erittäin vahva. Rahat ja pankkisaamiset olivat 7 911 (8 704) 
tuhatta euroa katsauskauden lopussa.  

Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 135 (163) tuhatta euroa, ja ne koostuivat pääosin 
kone- ja laiteostoista ja korvausinvestoinneista.  

MARKKINATILANNE  

Ohjelmistokehityksen ja digitaalisen liiketoiminnan markkinat ovat yhtiön näkemyksen 
mukaan asteittain elpyneet koronapandemian jäljiltä, ja keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kasvunäkymä on hyvä. Yhtiö uskoo, että investoinnit digitaalisiin ratkaisuihin, 
monikanavaiseen verkkokauppaliiketoimintaan, asiakaskokemukseen, tiedolla johtamiseen 
ja liiketoiminta-analytiikkaan jatkuvat. Yrityksillä on jatkuvaa tarvetta digitalisoida 
toimintaansa yhä laajemmin sekä uudistaa ja päivittää IT-järjestelmiään. IT-ympäristöjä 
siirretään pilveen kiihtyvään tahtiin.  

Markkinan nopea kasvu on lisännyt kilpailua alan osaajista. Osaajapula ja palkkainflaatio 
koskettavat koko toimialaa ja voivat tulevaisuudessa muodostaa kasvulle pullonkaulan.   

Puolassa on suurta tarvetta digitalisaatiolle ja uusille IT-ratkaisuille. Epävakaa 
makroekonominen ja poliittinen tilanne saattaa kuitenkin vaikuttaa paikallisten 
asiakasyritysten investointihalukkuuteen.  

Ruotsissa Bilot jatkoi kasvuaan vuonna 2021. IT-palvelujen markkinan kysyntänäkymät 
vuodelle 2022 ovat Ruotsissa positiiviset. Bilotilla on Ruotsissa hyvä jalansija erityisesti b2b-
verkkokaupassa, jonka markkina kasvaa vahvasti. Myös valmistavassa teollisuudessa 
yritykset panostavat entistä enemmän digitalisoitumiseen. 

Yhtiö näkee DACH-markkinan eli saksankielisen Euroopan edelleen erittäin potentiaalisena 
sen suuren koon ja digitaalisen kehittymättömyyden vuoksi.  

RISKITEKIJÄT 

Yhtiön 28.2.2020 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön 
toimintaympäristöön, liiketoimintaan, strategiaan, IT-markkinaan, yhtiön IT-järjestelmiin ja 
immateriaalioikeuksiin, lainsäädäntöön, yhtiön osakkeisiin sekä covid-19-pandemiaan 
liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan esitteessä 
esitetyt riskit eivät ole oleellisesti muuttuneet.  

Kiristynyt kilpailu osaajista on yhtiön johdon näkemyksen mukaan koko toimialalle riski, jolla 
voi olla vaikutusta kasvunäkymiin ja palkkakustannuksiin. Yhtiö uskoo kuitenkin olevansa 



   
 

   
 

valituissa osaamisalueissa houkutteleva työpaikka, ja työnantajamielikuvan eteen tehdään 
jatkuvasti toimenpiteitä parhaiden osaajien rekrytoimiseksi ja pitämiseksi.  
 

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

Bilot tiedotti 1.3.2021, että Mika Tanner oli ilmoittanut Bilot Oyj:n hallitukselle jättävänsä 
tehtävänsä Bilot Oyj:n toimitusjohtajana ja että hallitus oli nimittänyt uudeksi 
toimitusjohtajaksi Ville Himbergin. Tanner jatkoi tehtävässään 1.5.2021 asti. 

Bilot tiedotti 12.3.2021, että Bilot ja monialayritys Wihuri Oy olivat allekirjoittaneet 
sopimuksen, jolla Bilotista tuli Wihuri Oy:n tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitokumppani 
sekä SAP-toiminnanohjausjärjestelmien ja niihin liittyvien ratkaisujen palveluntarjoaja. 
Sopimus laajensi jo pitkään jatkunutta yhteistyötä ja kattaa vuodet 2021–2024. Sopimuksen 
arvioitu arvo vuodelle 2021 oli noin 1,8 miljoonaa euroa ja koko sopimuskaudelle noin 7,1 
miljoonaa euroa. 

Bilot tiedotti 9.4.2021, että hallitus oli päättänyt henkilöstöannista, jossa annetaan 
alustavasti enintään 46 518 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiöön tai sen kokonaan omistamaan tytäryhtiöön 
vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille. Hallituksen päätös perustui yhtiön 
varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2020 antamaan valtuutukseen osakkeiden antamisesta. 
Hallitus päätti 19.4.2021 henkilöstöannin toteuttamisesta sekä henkilöstöannissa tarjottujen 
osakkeiden lopullisesta määrästä ja allokaatiosta merkitsijöiden kesken. Anti merkittiin noin 
2,2-kertaisesti. 

Hallitus päätti 14.4.2021 perustaa hallituksen jäsenistä koostuvan tarkastusvaliokunnan. 
Riitta Palmén valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Petri Niemi sekä Björn 
Mattsson jäseniksi. Hallitus hyväksyi 22.4.2021 valiokunnan työjärjestyksen.  

Ville Himberg aloitti Bilot Oyj:n toimitusjohtajana 1.5.2021. 

Bilot tiedotti 11.6.2021 muutoksista johtoryhmässä. Yhtiön johtoryhmän jättivät Mikko 
Koljonen, joka siirtyi yhtiön ulkopuolelle, ja Mathias Hjelt, joka siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön 
sisällä. 

Bilot antoi 26.8.2021 taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021. 

Bilot tiedotti 29.9.2021 ostavansa suunnittelutoimisto Motley Agency Oy:n. 

Bilot tiedotti 29.10.2021 toteuttaneensa Motley Agency Oy:n osakkeiden kaupan. 

Bilot tiedotti 29.10.2021 muutoksista johtoryhmässä. Motley Agency Oy:n toimitusjohtaja 
Jens Krogell nimettiin uutena jäsenenä Bilotin johtoryhmään vastuualueenaan Motleyn 
liiketoiminta. 

Bilot tiedotti 1.11.2021 hallituksen nimittäneen uudeksi toimitusjohtajaksi Jens Krogellin 
1.11.2021 alkaen. Edellinen toimitusjohtaja Ville Himberg jätti yhtiön välittömästi. 



   
 

   
 

Bilot päivitti 14.12.2021 ohjeistustaan vuodelle 2021. 
 
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

Bilot tiedotti 3.2.2022, että Bilotin ja Vincitin hallitukset olivat allekirjoittaneet 
yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. 
Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, 
jossa Bilot sulautuu Vincitiin. Tulevan yhtiön nimi tulee olemaan Vincit Oyj. Yhdistyminen 
edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja 
osakkeiden enemmistöllä Bilotin varsinaisessa ja Vincitin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. 
Täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan heinäkuussa 2022, mikäli kaikki täytäntöönpanon 
edellytykset täyttyvät. 
 
HENKILÖSTÖ JA TOIMIPAIKAT 
 
Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 214 (148) ja tilikauden lopussa 243 
(195) henkilöä. Konsernilla on toimipisteet Suomessa Helsingissä, Espoossa ja Jyväskylässä, 
Ruotsissa Tukholmassa sekä Puolassa Poznanissa ja Varsovassa.  

MUUTOKSET JOHDOSSA 
 
Yhtiön johtoryhmän muodostivat 1.1.2021 toimitusjohtaja Mika Tanner, talousjohtaja Mikko 
Marttinen, henkilöstöjohtaja Mari Kuha, liiketoimintajohtaja (Intelligent Enterprise) Vesa 
Niininen, liiketoimintajohtaja (Customer Experience) Riku Kärkkäinen, liiketoimintajohtaja 
(Processes & Platforms) Martti Hietalahti, myynti- ja markkinointijohtaja Kristiina Sarén, 
kehitysjohtaja (Growth and Emerging Business) Mikko Koljonen sekä strategiajohtaja 
Mathias Hjelt. 

Toimitusjohtaja Mika Tanner jätti yhtiön ja uutena toimitusjohtajana aloitti 1.5.2021 Ville 
Himberg.  

11.6.2021 yhtiön johtoryhmän jättivät Mikko Koljonen, joka siirtyi yhtiön ulkopuolelle, ja 
Mathias Hjelt, joka siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön sisällä. 

29.10.2021 Jens Krogell nimitettiin yhtiön johtoryhmään vastuualueenaan Motleyn 
liiketoiminta. 

1.11.2021 Bilot tiedotti yhtiön toimitusjohtajan vaihdoksesta: Jens Krogell nimitettiin Bilot 
Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.11.2021 alkaen ja Ville Himberg jätti yhtiön. Yhtiön johtoryhmän 
muodostivat 1.11.2021 alkaen Jens Krogell, Mikko Marttinen, Mari Kuha, Vesa Niininen, Riku 
Kärkkäinen, Martti Hietalahti sekä Kristiina Sarén. 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  

14.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2020 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.  

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa.  



   
 

   
 

Hallituksen jäseniksi valittiin Petri Niemi, Björn Mattsson, Lauri Puolanne, Jussi Hauru, Mikko 
Wähäsilta sekä Riitta Palmén. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 700 euroa ja hallituksen 
jäsenen 1 750 euroa kuukaudessa. 

Yhtiökokous päätti myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 
kokouspalkkiota 1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous. 

Yhtiökokous päätti, että KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy 
Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden. 

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Hankittavien ja/tai pantiksi 
otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 320 000 osaketta, mikä 
vastaa noin 6,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen 
nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan 
hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten 
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden 
hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa 
pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu 
hankkiminen/pantiksi ottaminen). Valtuutus kumoaa aikaisemmat valtuutukset, joiden 
nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi 
ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen 
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. 

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 496 886 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia 
yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien 
osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu antaminen). Valtuutus kumoaa aikaisemman 
valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. 

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 

25.10.2021 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä 29.9.2021 tiedotetun Motley 
Agency Oy:n osakekannan hankinnan. 

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 



   
 

   
 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden 
lopussa Bilot Oyj:n osakepääoma koostui 5 675 855 (4 955 364) osakkeesta. Kaikkien 
osakkeiden määrä oli tilikaudella keskimäärin 5 104 690 (3 757 332) osaketta. 31.12.2021 
yhtiön hallussa oli 38 500 (38 500) omaa osaketta, mikä vastasi noin 0,7 % (0,8 %) kaikista 
osakkeista.  

1.7–31.12.2021 kaikkien osakkeiden määrä oli keskimäärin 5 198 552 (4 307 672) 
kappaletta. 

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 
11,64 euroa ja alin kurssi 5,24 euroa. Päätöskurssi 30.12.2021 oli 5,68 euroa. Osakekannan 
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 32 miljoonaa euroa ilman yhtiön 
hallussa olevia omia osakkeita.   

OSAKKEENOMISTAJAT  

Yhtiöllä oli 2 505 osakkeenomistajaa 31.12.2021.  Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat 
löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://bilot.group/fi/sijoittajat/suurimmat-
osakkeenomistajat/. 

OPTIO-OHJELMAT 

Bilotin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2021 yhteensä 120 084 yhtiön 
optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 120 084 yhtiön osaketta. Muilla 
henkilöillä oli 31.12.2021 yhteensä 261 243 optio-oikeutta. Yhteensä optio-oikeudet 
vastasivat 31.12.2021 noin 6,8 prosenttia yhtiön ulkona olevista osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä. 

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 

Hallitus esittää, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2021. 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Bilot Oyj julkistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 viimeistään viikolla 
10/2022. 

Bilot Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä keskiviikkona 
20.4.2022. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

Puolivuotiskatsaus tammi–kesäkuulta 2022 julkistetaan torstaina 25.8.2022.  

Taloudelliset raportit ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteesta 
https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.  

 



   
 

   
 

Helsingissä 24.2.2022 

Bilot Oyj:n hallitus  



   
 

   
 

TAULUKKO-OSA 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen (FAS). 
Esitetyt luvut ovat pyöristetty tarkoista luvuista. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 1.7.2021 1.7.2020 1.1.2021 1.1.2020 
1 000 EUR –31.12.2021 –31.12.2020 –31.12.2021 –31.12.2020 

     
 LIIKEVAIHTO 13 401 10 126 27 075 18 194 

     
 Liiketoiminnan muut tuotot 31 35 88 69 
 Materiaalit ja palvelut     
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
           Ostot tilikauden aikana -721 -403 -1 055 -738 
      Ulkopuoliset palvelut -1 812 -1 105 -3 399 -1 998 
 Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 533 -1 508 -4 454 -2 736 

     
 Henkilöstökulut     
      Palkat ja palkkiot -7 359 -5 416 -14 707 -9 743 
      Henkilösivukulut     
           Eläkekulut -1 460 -750 -2 708 -1 402 
           Muut henkilösivukulut -366 -338 -781 -655 
 Henkilöstökulut yhteensä -9 184 -6 504 -18 196 -11 800 

     
 Poistot ja arvonalentumiset     
      Suunnitelman mukaiset poistot -63 -91 -152 -160 
      Konserniliikearvon poisto -551 -244 -1 019 -292 
 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -614 -335 -1 171 -452 

     
 Liiketoiminnan muut kulut -2 182 -1 509 -3 948 -2 800 

     
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 080 304 -607 475 

     
 Rahoitustuotot ja -kulut     
      Muut korko- ja rahoitustuotot     
           Muilta -1 35 25 58 
      Korkokulut ja muut rahoituskulut     
           Muille -14 -25 -62 -951 
 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -15 10 -37 -893 

     
 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-     
 SIIRTOJA JA VEROJA -1 095 314 -644 -419 

     
 Tuloverot     
      Tilikauden verot 33 -80 -68 -94 
      Laskennalliset verot -16 53 -68 89 
 Tuloverot yhteensä 17 -27 -136 -5 

     
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 078 287 -779 -423 



   
 

   
 

KONSERNIN TASE  
 

1 000 EUR 31.12.2021 31.12.2020 
   

 V  A  S  T  A  A  V  A  A   
   
           PYSYVÄT VASTAAVAT   
           Aineettomat hyödykkeet   
                     Liikearvo 148 166 
                     Konserniliikearvo 12 840 8 793 
                     Muut aineettomat hyödykkeet 34 40 
                     Aineettomat hyödykkeet yhteensä 13 021 8 999 

   
           Aineelliset hyödykkeet   
                     Koneet ja kalusto 153 282 
                     Muut aineelliset hyödykkeet 21 6 
                     Aineelliset hyödykkeet yhteensä 173 287 

   
           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 13 195 9 286 

   
           VAIHTUVAT VASTAAVAT   
   
           Saamiset   
                Pitkäaikaiset   
                     Lainasaamiset 565 495 
                     Laskennalliset verosaamiset 111 179 
                     Muut saamiset 48 0 
                     Pitkäaikaiset yhteensä 724 674 
                Lyhytaikaiset   
                     Myyntisaamiset 5 782 4 445 
                     Lainasaamiset 41 62 
                     Muut saamiset 192 161 
                     Siirtosaamiset 847 293 
                     Lyhytaikaiset yhteensä 6 863 4 961 

   
   
           Rahat ja pankkisaamiset 7 911 8 704 

   
           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 15 497 14 339 

   
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 28 692 23 626 
 
 
 
V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A   
   
           OMA PÄÄOMA   
           Osakepääoma   
                     Osakepääoma 80 80 

   
           Muut rahastot   
                     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 273 18 360 
                     Muut rahastot yhteensä 23 273 18 360 
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 227 642 
           Tilikauden voitto (tappio) -779 -423 

   
           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 801 18 658 



   
 

   
 

   
   
   
           VIERAS PÄÄOMA   
           Pitkäaikainen   
                     Lainat  rahoituslaitoksilta 54 81 
                     Pitkäaikainen yhteensä 54 81 

   
           Lyhytaikainen   
                     Lainat rahoituslaitoksilta 27 27 
                     Saadut ennakot 129 215 
                     Ostovelat 1 131 675 
                     Muut velat 1 546 1 272 
                     Siirtovelat 3 003 2 697 
                     Lyhytaikainen yhteensä 5 837 4 886 

   
   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 890 4 967 

   
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 28 692 23 626 

 



   
 

   
 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA   

  1.7.2021 1.7.2020 1.1.2021 1.1.2020 

1 000 EUR 
–

31.12.2021 
–

31.12.2020 
–

31.12.2021 
–

31.12.2020 
          
          
Liiketoiminnan rahavirta         
          
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 095 314 -644 -419 
Oikaisut:         
Suunnitelman mukaiset poistot 614 335 1 171 452 
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 4 0 4 0 
Rahoitustuotot ja -kulut 15 -10 37 893 
Muut oikaisut -5 -45 -7 -45 
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -467 595 562 882 
          
Käyttöpääoman muutos:         
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten  
lisäys (-)/vähennys (+) -581 -259 -989 132 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen  
lisäys (+)/vähennys (-) 266 599 211 200 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja -781 935 -216 1 214 
          
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan 
rahoituskuluista -14 -10 -62 -35 
Saadut osingot liiketoiminnasta 0 0 0 0 
Saadut korot liiketoiminnasta -2 47 24 63 
Maksetut välittömät verot -209 15 -332 -80 
Rahavirta ennen satunnaisia eriä -1 006 986 -586 1 162 
          
          
Liiketoiminnan rahavirta  -1 006 986 -586 1 162 
          
Investointien rahavirta:         
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin -62 -44 -135 -119 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 0 4 110 5 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä rahavaroilla -720 -496 -720 -496 
          
Investointien rahavirta  -782 -537 -745 -611 
          
Rahoituksen rahavirta:         
Maksullinen oman pääoman lisäys 65 66 560 8 071 
Listautumiskulut 0 -6 0 -917 
Omien osakkeiden hankkiminen 0 0 0 -1 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 -27 0 
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 0 -577 
Konsernirahoituksen muutos 0 -15 0 0 
Rahoituksen rahavirta (C) 65 45 534 6 577 
          
 Rahavarojen muutos  -1 724 494 -798 7 128 
 Rahavarat tilikauden alussa 9 630 8 210 8 704 1 576 



   
 

   
 

 Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin 5   5   
 Rahavarat tilikauden lopussa 7 911 8 704 7 911 8 704 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 
         
            
1 000 EUR 7–12/2021 7–12/2020 1–12/2021 1–12/2020 
SIDOTTU OMA PÄÄOMA         
Osakepääoma kauden alussa 80 80 80 18 
  Osakepääoman korotus       62 
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 80 80 80 80 
            
VAPAA OMA PÄÄOMA         
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         
kauden alussa 18 676 9 849 18 360 1 911 
  Osakepääoman korotus       -62 
  Listautumisanti       8 000 
  Henkilöstöanti 8 11 323 11 
  Osakevaihto 4 590 8 500 4 590 8 500 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto         
kauden lopussa 23 273 18 360 23 273 18 360 
            
Edellisten tilikausien voitto (tappio) kauden         
alussa     523 -36 219 1 266 
  Muuntoero 3 -33 9 -44 
  Osingonjako       -580 
  Omien osakkeiden lunastus       -1 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)         
kauden lopussa 526 -69 228 642 
            
Katsauskauden voitto / tappio -1 078 287 -779 -423 
            
VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 722 18 578 22 722 18 578 
            
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 802 18 658 22 802 18 658 

 
 
  



   
 

   
 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 
 
 
Vastuut ja vakuudet panteista ja muista esineoikeudellisista vakuuksista tase-erittäin ja vakuuslajeittain: 
 

    

 

Velan määrä 
31.12.2021 

Annetut pantit 
31.12.2021 

Annetut 
kiinnitykset 
31.12.2021 

Lainat rahoituslaitoksilta 81 0 1 000 

    
Annetut vakuudet    
Myyntisaamisista on annettu panttaamattomuussitoumus. 

    
  31.12.2021 31.12.2020 
Vakuudettomat lainat    
Pitkä ja lyhytaikainen rahoituslaitoslaina 
Valtiokonttori  81 108 

  81 108 

    
Taseeseen sisältymättömät 
leasingvuokrasopimusvastuut:    
    
  31.12.2021 31.12.2020 
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät  253 242 
Myöhemmin erääntyvät  241 24 

  494 266 

    
Vuokravastuut:    
    
  31.12.2021 31.12.2020 
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät  1 295 1 162 
Myöhemmin erääntyvät  988 2 104 

  2 283 3 266 

    
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset:   
    
  31.12.2021 31.12.2020 
Vuokravakuudet  94 87 
    

 

  



   
 

   
 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 

Tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat         
            
1 000 EUR 7–12/2021 7–12/2020 2021 2020 

LIIKEVAIHTO KATSAUSKAUDELLA 13 401 10 126 27 075 18 194 
  Liiketoiminnan muut tuotot 31 35 88 69 

  Materiaalit ja palvelut -2 533 -1 508 -4 454 -2 736 
  Henkilöstökulut -9 184 -6 504 -18 196 -11 800 
  Liiketoiminnan muut kulut -2 182 -1 509 -3 948 -2 800 

KÄYTTÖKATE (EBITDA) -466 640 564 927 

            

1 000 EUR 7–12/2021 7–12/2020 2021 2020 

LIIKEVAIHTO KATSAUSKAUDELLA 13 401 10 126 27 075 18 194 
  Liiketoiminnan muut tuotot 31 35 88 69 

  Materiaalit ja palvelut -2 533 -1 508 -4 454 -2 736 
  Henkilöstökulut -9 184 -6 504 -18 196 -11 800 
  Liiketoiminnan muut kulut -2 182 -1 509 -3 948 -2 800 
  Poistot ja arvonalentumiset -63 -82 -152 -160 
LIIKETULOS ILMAN LIIKEARVON 
POISTOJA (EBITA) 

-529 558 412 767 

            

1 000 EUR 7–12/2021 7–12/2020 2021 2020 

LIIKEVAIHTO KATSAUSKAUDELLA 13 401 10 126 27 075 18 194 
  Liiketoiminnan muut tuotot 31 35 88 69 

  Materiaalit ja palvelut -2 533 -1 508 -4 454 -2 736 
  Henkilöstökulut -9 184 -6 504 -18 196 -11 800 
  Liiketoiminnan muut kulut -2 182 -1 509 -3 948 -2 800 
  Poistot ja arvonalentumiset -63 -82 -152 -160 
  Kertaluonteiset kulut     -530   
OIKAISTU LIIKETULOS ILMAN 
LIIKEARVON POISTOJA (EBITA) 

-529 558 942 767 

  



   
 

   
 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 
 

             

                  

Käyttökate (EBITDA)    = Liiketulos + Poistot ja arvonalentumiset    

                  

                  

Liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) = Liiketulos + liikearvon ja konserniliikearvon poisto   

                  

                  

Liiketulos (EBIT)   = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - 

          
henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja 
arvonalentumiset 

                  

          Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja   

          
muut 
rahoituskulut       

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = -----------------------------------------------------  x 100   

          Oma pääoma + korolliset velat     

          
(keskimäärin katsauskauden 
aikana)      

                  

                  

          Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot   
Oman pääoman tuotto (ROE), 
%   = -----------------------------------------------------  x 100   

          Oma pääoma (keskimäärin katsauskauden aikana)    

                  

                  

          Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset   

Nettovelkaantumisaste, %    = -----------------------------------------------------  x 100   

          Oma pääoma       

                  

                  

          Oma pääoma       

Omavaraisuusaste, %    = -----------------------------------------------------  x 100   

          Taseen loppusumma - saadut ennakot   

                  

                  

          Tilikauden tulos       

Osakekohtainen tulos (EPS)    = -----------------------------------------------------   

          Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä   

          keskimäärin ilman omia osakkeita      

 
 
 
  



   
 

   
 

 
 

Lisätietoja:  

Jens Krogell, toimitusjohtaja 
Bilot Oyj  
p. 040 742 6062, jens.krogell@bilot.fi 

Mikko Marttinen, talousjohtaja 
Bilot Oyj  
p. 050 581 7669, mikko.marttinen@bilot.fi 

Hyväksytty neuvonantaja:  
Alexander Corporate Finance Oy 
p. 050 520 4098 

Bilot lyhyesti 

Bilot Oyj on suomalainen IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista kilpailuetua kokonaisvaltaisena 
digitaalisen liiketoiminnan kehittäjänä. Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja 
ratkaisuita asiakaspolun eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja 
markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-asema 
digitaalisen kaupankäynnin strategioissa, johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä 
teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi 
asiakkaiden liiketoimintaa. Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. 
Bilotilla on noin 240 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2021 Bilot-konsernin liikevaihto oli 
noin 27,1 miljoonaa euroa ja liiketulos ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 0,4 miljoonaa euroa. 

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.bilot.group.    

 
 


