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Incap-konsernin liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2021: 
Vahva kasvu ja kannattavuus jatkuivat 

 

Heinä–syyskuun 2021 kohokohdat 

● Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 47,0 milj. euroa (7–9/2020: 28,1 milj. euroa). 
Kasvu oli 67,5 %.  

● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 118,8 % ja oli 7,9 milj. euroa (3,6 milj. euroa) eli 16,9 % liikevaihdosta 
(12,9 %). 

● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,1 milj. euroa (0,4 milj.  
euroa) ja kertaluonteiset kulut 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa).  

● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 139,4 % ja oli 7,8 milj. euroa (3,3 milj. euroa) eli 16,6 % liikevaihdosta  
(11,6 %). 

● Katsauskauden tulos oli 6,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa). 
● Syyskuussa 2021 Incap tarkisti näkymiään vuodelle 2021. Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liike-

voitto (EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 
2020. 

● Lokakuussa 2021 Incap täsmensi näkymiään ja arvioi nyt vuoden 2021 liikevaihdon olevan 166–171 
miljoonaa euroa ja liikevoiton (EBIT) 24–26 miljoonaa euroa. 

 

Tammi–syyskuun 2021 kohokohdat 

● Liikevaihto kasvoi 57,9 % ja oli 118,3 milj. euroa (1–9/2020: 74,9 milj. euroa).  
● Oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi 102,0 % ja oli 18,1 milj. euroa (9,0 milj. euroa) eli 15,3 % liikevaih-

dosta (12,1 %). 
● Yritysoston hankintamenon kohdistamiseen (PPA) liittyvät poistot olivat 0,4 milj. euroa (1,5 milj. eu-

roa) ja kertaluonteiset kulut 0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa).  
● Liikevoitto (EBIT) kasvoi 133,9 % ja oli 17,6 milj. euroa (7,5 milj. euroa) eli 14,8 % liikevaihdosta  

(10,0 %). 
● Katsauskauden tulos oli 14,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa). 

Ellei toisin mainittu, vertailuluvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020. Tämä liiketoimintakatsaus 
on tilintarkastamaton.  
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Avainluvut 

Milj. euroa 7–9/21 7–9/20 Muutos 1–9/21 1–9/20 Muutos 1–12/20 
Liikevaihto 47,0 28,1 67,5 % 118,3 74,9 57,9 % 106,5 
Kertaluonteiset erät 0,0   0,2 0,1 292,2 % 0,1 
Liikevoitto (EBIT) 7,8 3,3 139,4 % 17,6 7,5 133,9 % 12,6 
EBIT, % liikevaihdosta 16,6 % 11,6 %  14,8 % 10,0 %  11,8 % 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)* 7,9 3,6 118,8 % 18,1 9,0 102,0 % 14,6 
Oikaistu EBIT*, % liikevaihdosta 16,9 % 12,9 %  15,3 % 12,1 %  13,7 % 
Katsauskauden tulos 6,4 2,4 167,7 % 14,1 5,1 177,3 % 9,2 

*Oikaistu liikevoitto (EBIT) on vaihtoehtoinen tunnusluku. Oikaistu liikevoitto ei sisällä kertaluonteisia kuluja eikä hankinta-
menojen allokointeihin liittyviä poistoja. Oikaistu liikevoitto antaa eri tilikausien välillä vertailukelpoista tietoa liikevoitosta, 
josta on oikaistu yritysostoon liittyvät menot. 

Vuoden 2021 näkymät 

Incap arvioi, että yhtiön liikevaihto, liikevoitto 
(EBIT) ja oikaistu liikevoitto (EBIT) vuonna 2021 
ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2020. 
Liikevoiton arvioidaan olevan 166–171 miljoonaa 
euroa ja liikevoiton (EBIT) 24–26 miljoonaa euroa. 

Arviot perustuvat oletukseen, ettei koronavirus-
pandemiatilanteessa, valuuttakursseissa tai 

komponenttien saatavuudessa tapahdu merkittä-
viä muutoksia, ja ne pohjautuvat sekä parempaan 
näkyvyyteen Incapin asiakkaiden ennusteisiin että 
yhtiön omaan arvioon liiketoiminnan kehittymi-
sestä. 

  



 

 4 

Toimitusjohtajan katsaus 

Kolmannen vuosineljänneksen tuloksemme oli 
poikkeuksellisen hyvä: liikevaihto oli kaikkien aiko-
jen korkein. Tärkein syy tähän oli kysynnän kasvu 
ja toisen neljänneksen tilauskertymän purku. Liike-
vaihdon kasvun mahdollistivat  muun muassa  
Intian tehtaiden kapasiteettilisäykset. 

Kannattavuus oli erinomaisella tasolla. Liikevoitto-
kin oli kaikkien aikojen korkein, ja liikevoittopro-
sentti oli yksi Incapin historian kaikkien aikojen 
korkeimmista. Korkea kannattavuus johtui suu-
resta volyymista ja suotuisasta tuotemixistä, ja 
osaltaan siihen vaikuttivat myös yhteisissä toimin-
noissa kuten ostotoiminnassa saavutetut synergia-
edut. 

Haluan jälleen kerran esittää lämpimät kiitokseni 
koko Incapin tiimille, joka kvartaali kvartaalilta  
todistaa omistautumisensa asiakkaidemme palve-
lemiseen ja osoittaa upeaa tiimihenkisyyttä. 

Koska meillä on nyt parempi näkyvyys asiak-
kaidemme ennusteisiin, olemme pystyneet tarken-
tamaan ennustettamme vuodelle 2021. Arvioimme 
nyt, että liikevaihtomme, liikevoittomme (EBIT) ja 
oikaistu liikevoittomme (EBIT) vuonna 2021 ovat 
merkittävästi suurempia kuin vuonna 2020. Tar-
kemmin sanoen arvioimme liikevaihdon olevan 
166–171 miljoonaa euroa ja liikevoiton 24–26  
miljoonaa euroa. 

Henkilöstömme, toimittajiemme ja asiakkaidemme 
terveys ja turvallisuus ovat tärkein prioriteet-
timme. Jatkamme henkilöstömme turvaamista ko-
ronavirusta vastaan kaikilla tehtaillamme. Sitoutu-
misestamme henkilöstömme turvallisuuteen ker-
too esimerkiksi se, että olemme järjestäneet roko-
tusohjelmia työntekijöillemme.  

Voidaksemme vastata kasvavaan kysyntään 
olemme kasvattaneet Intian tehtaidemme kapasi-
teettia. Yksi laajennusprojekti on jo saatu valmiiksi, 
toinen on valmistumassa ja kolmas tehdasprojekti 
etenee aikataulussa. 

Komponenttien saatavuus markkinoilla on edel-
leen haaste, ja Kiinan alkava energiakriisi voi vai-
keuttaa ennustettavuutta. Teemme tiivistä yhteis-
työtä toimittajiemme ja asiakkaidemme kanssa 
pystyäksemme pitämään riittävän varastotason  
riskien minimoimiseksi. 

Uskomme markkinoiden pitkän aikavälin vahvan 
kasvutrendin jatkuvan. Kysynnän kasvua edistävät 
kestävien energiaratkaisujen ja lääketieteellisten 
laitteiden kasvava tarve, syntymässä olevat 5G- ja 
IoT-ekosysteemi sekä sähköajoneuvojen yleistymi-
nen.  

Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta pys-
tymme jatkamaan mahdollisten ostokohteiden  
aktiivista arviointia. Keskitymme kannattaviin yhti-
öihin, joiden yrityskulttuuri sopii omaamme.  
Etsimme mahdollisuuksia maantieteelliseen laajen-
tumiseen markkinoille, joilla on toimiva liiketoi-
mintaympäristö. 

Tässä vaiheessa vuotta voin ilokseni todeta, että 
olemme onnistuneet navigoimaan myrskyisten  
vesien halki, ja luotan siihen, että ammattitaitoisen 
henkilöstömme avulla pystymme jatkossakin  
tarjoamaan asiakkaillemme sitä erinomaista palve-
lua, josta meidät tunnetaan. 

Otto Pukk, Incap Oyj:n toimitusjohtaja 
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Taloudellinen tulos  

Heinä–syyskuu 2021 

Heinä–syyskuussa 2021 liikevaihto kasvoi vertailu-
kaudesta 67,5 prosenttia ja oli 47,0 milj. euroa 
(28,1 milj. euroa). Liikevaihdon vahvan kasvun 
taustalla oli pääasiassa kysynnän kasvu ja toisen 
neljänneksen tilauskertymän purku. 

Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) 
kasvoi 139,4 % vertailukaudesta ja oli 7,8 milj. 

euroa (3,3 milj. euroa). Heinä–syyskuun oikaistu lii-
kevoitto (EBIT) oli 7,9 milj. euroa (3,6 milj. euroa).  
Kasvua edellisvuodesta oli 118,8 %. Oikaistu liike-
voittomarginaali oli 16,9 % (12,9 %). Kauden tulos 
kasvoi 167,7 % vertailukaudesta ja oli 6,4 milj.  
euroa (2,4 milj. euroa).

 

Tammi–syyskuu 2021 

Tammi–syyskuussa 2021 liikevaihto kasvoi vertai-
lukaudesta 57,9 prosenttia ja oli 118,3 milj. euroa 
(74,9 milj. euroa). Liikevaihdon vahvan kasvun 
taustalla oli pääasiassa kysynnän kasvu. 

Tammi–syyskuun liikevoitto (EBIT) kasvoi 133,9 % 
vertailukaudesta ja oli 17,6 milj. euroa (7,5 milj. 
euroa). Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 18,1 milj.  
euroa (9,0 milj. euroa). Kasvua edellisvuodesta oli 
102,0 %. Oikaistu liikevoittomarginaali oli 15,3 % 
(12,1 %).  

Kauden tulos lähes kolminkertaistui vertailukau-
desta ja oli 14,1 milj. euroa (5,1 milj. euroa).  

Syyskuun 2021 lopussa yhtiön taloudellinen tilanne 
oli hyvä. Omavaraisuusaste nousi 51,9 %:iin  
(35,4 %), ja nettovelkaantumisaste oli 10,6 %  
(59,8 %). Hyvä taloudellinen tilanne johtui pää- 
asiassa hyvästä kannattavuudesta ja joulukuussa 
2020 maksetusta 10 miljoonan euron suuruisesta 
lainan takaisinmaksusta.  

Konsernin kassatilanne katsauskaudella oli hyvä ot-
taen huomioon vahvan orgaanisen kasvun. 
30.9.2021 konsernin rahavarat olivat 3,7 milj.  
euroa (6,9 milj. euroa), minkä lisäksi konsernilla oli 
nostamaton luottolimiitti arvoltaan 3,0 milj. euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Katsauskauden jälkeen ei ollut olennaisia tapahtumia. 
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Taloudellinen raportointi vuonna 2022 

Incap julkaisee vuoden 2022 taloudellisen raportointiaikataulun joulukuussa 2021. 

 

Helsingissä 27.10.2021 

INCAP OYJ 
Hallitus 

Lisätietoja: 
Otto Pukk, toimitusjohtaja, puh. +372 508 0798 (englanniksi)  

Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.incapcorp.com   
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