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PUOLIVUOSI-
KATSAUS
TAMMI–KESÄKUU 2022 (TILINTARKASTAMATON)

WITTED TUPLASI JÄLLEEN LIIKEVAIHTONSA – 
99 % KASVU VERTAILUJAKSOON NÄHDEN
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∙  Liikevaihto 25,3 (12,7) milj. euroa, kasvua 99,1 %
 - Ohjelmistokehityksen osuus liikevaihdosta 94,5 (92,9) %
 - Rekrytointi- ja kasvukonsultoinnin osuus liikevaihdosta 5,5 (7,1) %

∙  EBITA-liiketulos -0,3 (0,4) milj. euroa, -1,3 (3,5) % liikevaihdosta. EBITA-liiketu-  
 los sisältää 0,7 miljoonaa euroa listautumiseen liittyviä kuluja

∙ Listautumiseen liittyvillä kuluilla oikaistu EBITA-liikevoitto 
 0,4 (0,4) milj. euroa, 1,4 (3,5) % liikevaihdosta

∙ Osakekohtainen tulos -0,03 (0,04) euroa

∙ Liiketoiminnan rahavirta 0,6 (0,5) milj. euroa

∙ Asiantuntijoiden määrä katsauskauden lopussa (FTE) 345,5 (214)

∙ Witted Megacorp Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market Finland 
 markkinapaikalle toukokuussa 2022. Yhtiö keräsi listautumisen yhteydessä   
 noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat ja sai yli 2 500 uutta osakkeenomistajaa. 
 Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut olivat yhteensä 0,7 miljoonaa   
 euroa

TAMMI–KESÄKUUN 
2022 PÄÄKOHDAT
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∙  Liikevaihto 13,0 (6,9) milj. euroa, muutos 89,2 %
 - Ohjelmistokehityksen osuus liikevaihdosta 93,6 (93,0) % 
 - Rekrytointi- ja kasvukonsultoinnin osuus liikevaihdosta  
  6,4 (7,0) %

∙  EBITA-liiketulos -0,7 (0,3) milj. euroa, -5,5 (3,7) % liikevaihdosta. 
 EBITA-liiketulos sisältää 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2022  
 toiselle neljännekselle kohdistuneita listautumiseen liittyviä  
 kuluja

∙  Listautumiseen liittyvillä kuluilla oikaistu EBITA-liiketulos 
 -0,1 (0,3) milj. euroa, -0,4 (3,7) % liikevaihdosta

HUHTI–KESÄKUUN 2022 PÄÄKOHDAT

*Oikaistu listautumiseen liittyvillä kuluilla

tuhatta euroa 1–6/2022 1–6/2021 Muutos, % 4–6/2022 4–6/2021 Muutos, % 2021

Liikevaihto 25 344 12 731 99,1 % 13 029 6 864 89,2 % 29 995

EBITA-liiketulos -318 446 -171,3 % -715 255 -380,4 % 709

EBITA-% -1,3 % 3,5 % -5,5 % 3,7 % 2,4 %

Oikaistu EBITA-liiketulos* 367 446 -17,7 % -54 255 -121,8 % -54

Osakekohtainen tulos (EPS) -0,03 0,04 -173,5 % 0,044

Nettovelka -10 038 -938 970,1 % -1 392

Omavaraisuusaste 51,7 % 22,9 % 27,2 %

Nettovelkaantumisaste -100,2 % -68,0 % -55,4 %

Asiantuntijoiden määrä 
kauden lopussa (FTE)

345,5 214 61,4 % 268

KESKEISET TUNNUSLUVUT 
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Tilikauden 2022 näkymät (ennallaan):

∙  Liikevaihdon arvioidaan olevan 50–60 MEUR

∙  EBITA-liikevoiton arvioidaan olevan 0,7–1,3 MEUR

Witted uskoo vahvan kasvun jatkuvan lähitulevaisuudessa. Witted pyrkii jatka-
maan vahvaa orgaanista kasvuaan Suomessa ja ulkomailla, jossa yhtiö uskoo 
erityisesti olevan valjastamatonta kasvupotentiaalia. Myös Suomessa nähdään 
mahdollisuuksia vahvalle kasvulle, kun Witted-brändi nousi tunnettuudessa 
listautumisen yhteydessä ja jatkaa nousuaan listayhtiönä toimimisen ansiosta. 
Tämän lisäksi laajeneminen Turussa ja Tampereella avaa mahdollisuuksia.

Keskipitkällä aikavälillä (2–3 vuotta) yhtiön tarkoituksena on investoida 
liiketoimintojen kassavirrat joko olemassa olevien palveluiden ja työnantajatar-
joamien kasvattamiseen tai uusien kohdemarkkinoiden avaamiseen. Tavoittee-
namme on saavuttaa 150 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2025 mennessä. 
Kasvu on tarkoitus saavuttaa jatkamalla vahvaa orgaanista kasvua ja toteutta-
malla valikoituja yritysostoja.

Pitkällä aikavälillä olemassa olevien palveluiden maturoituessa tarkoituksena on 
saavuttaa vuoteen 2025 mennessä 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna 
liikearvon poistoilla (EBITA).

TULEVAISUUDEN 
NÄKYMÄT JA 
ARVIO TULEVASTA 
KEHITYKSESTÄ

TALOUDELLISET 
TAVOITTEET
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Witted kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 99 % suhteessa viime vuo-
teen. Ensimmäinen vuosipuolisko meni siis suunnitelman mukaisesti. Listau-
tumisen yhteydessä kerroimme, että yhtiö panostaa vahvasti kasvuun. Kevään 
aikana lupauksia lunastettiin. Vuoden 2022 tavoitteena on saavuttaa 50-60 mil-
joonan euron liikevaihto ja pitää EBITA-liikevoitto 0-5 %:n tasolla. Ensimmäisen 
vuosipuoliskon jälkeen olemme tässä vauhdissa, ja pidämme kiinni annetusta 
ohjeistuksesta niin kasvun kuin kannattavuuden suhteen.

Toinen neljännes oli Wittedille poikkeuksellinen ja historiallinen jakso. Yhtiö 
listautui toisen vuosineljänneksen aikana, jolloin yhtiön luvuissa näkyvät kaikki 
listautumiseen liittyvät investoinnit. Odotustemme mukaisesti toinen vuosinel-
jännes on miinusmerkkinen liikevoiton osalta. Mikäli luvuista poistaa listautu-
miseen liittyvät investoinnit niin ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen olemme 
pelikirjan mukaisessa tahdissa. Investoinnit olivat yhtiön tiedossa jo ennakolta, 
joten ne eivät muuta vuoden 2022 ohjeistuksia. Loppuvuodelta odotamme kas-
vavia kannattavuuslukuja. 

Jatkuu seuraavalla sivulla.

TOIMITUSJOHTAJA 
HARRI SIEPPI:

Harri Sieppi, Toimitusjohtaja
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SYKSYYN LÄHDETÄÄN TALLA 
POHJASSA
Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta suunnitelmat toteu-
tuivat odotetun mukaisina. Listautumisprojekti ei hai-
tannut yhtiön operatiivista toimintaa – vaikkakin listau-
tuminen oli hanke, joka sisäisesti kiinnosti kaikkia ja olisi 
voinut vaikuttaa fokukseen. Päinvastoin, liiketoiminnat ja 
markkina olivat kuumia. Wittedille tuli ennen lomia paljon 
työnhakijoita ja syksyyn lähdetään tilanteesta, jossa fokus 
on myynnissä. Tekijäpulasta emme vahvan rekryvireen 
vuoksi tällä hetkellä kärsi.

Konsernin liiketoimintayksiköistä erityisesti Mavericks 
kasvoi viime vuoteen verrattuna voimakkaasti ja kannat-
tavasti. Kasvun vahvistamiseksi Mavericks avasi myös 
kolme uutta kaupunkia: Oslon, Turun ja Tampereen. Kon-
septille on kysyntää ja tätä laajentumista tullaan jatka-
maan. Erityisesti Norjan osalta startti tulee hyvään aikaan 
– Norja on tällä hetkellä Wittedin nopeimmin kasvava 
lokaatio, joten uusien konseptien lanseeraaminen siellä 
tulee osuvaan kohtaan.

Muista konsernin yksiköistä New Things Company ja  
Talented ovat jatkaneet kannattavaa kasvua. Witted Data 
-liiketoimintayksikkö käynnistettiin toisen vuosineljän-
neksen aikana Suomessa. Witted avasi myös Ruotsin ja 

USA:n toimistot palvelemaan nykyisiä paikallisia asiak-
kuuksia, ja näistä markkinoista haetaan myös kasvua. 

Listautumisen yhteydessä kerroimme käyttävämme 
kerättyä pääomaa ja osaketta yritysostoihin. IPO-tiimi 
vapautui listautumisen jälkeen tutkimaan yritysostomah-
dollisuuksia, ja olemme käyneet läpi tärkeimpiä mark-
kina-alueitamme. M&A-markkina näyttää lupaavalta ja 
ennen kesää saimme useita mielenkiintoisia yhteydenot-
toja.

Yhteenvetona kevätlukukaudesta voisi sanoa, että 
Wittedillä on tälle vuodelle kovat kasvutavoitteet, ja en-
simmäisellä vuosipuoliskolla tehtiin mitä luvattiin. Meillä 
oli poikkeuksellisen isoja projekteja keväällä, isoimpana 
niistä IPO ja ensi askeleet listayhtiönä. Syksyyn lähdetään 
hyvästä asemasta: markkina vetää hyvin, rekrytointi toi-
mii ja toivomme, että onnistumme tekemään myös hyviä 
yritysostoja seuraavalla vuosipuoliskolla. 

”YHTEENVETONA 
KEVÄTLUKUKAUDESTA VOISI 
SANOA, ETTÄ WITTEDILLÄ 
ON TÄLLE VUODELLE 
KOVAT KASVUTAVOITTEET, 
JA ENSIMMÄISELLÄ 
VUOSIPUOLISKOLLA TEHTIIN 
MITÄ LUVATTIIN.”
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TALOUDELLINEN KEHITYS
TAMMI–KESÄKUU 2022
Liikevaihto kasvoi 99,1 % ja oli 25,3 (12,7) miljoonaa euroa. 
Ohjelmistokehityksen osuus liikevaihdosta oli 94,5 (92,9) %. 
Rekrytointi- ja kasvukonsultoinnin osuus liikevaihdosta oli 
5,5 (7,1) %. Liikevaihdon kasvu johtui yleisestä liiketoiminto-
jen kasvusta, ja Witted-konsernissa työskentelevien asian-
tuntijoiden FTE-määrä kasvoi tammi-kesäkuun aikana 77,5 
henkilöllä 345,5:een, kun se tilikauden 2021 lopussa oli 268.

Witted-konsernin materiaalit ja palvelut olivat 15,0 (7,8) 
miljoonaa euroa ollen 59,0 (61,2) % liikevaihdosta. Henki-
löstökulut olivat 8,0 (3,8) miljoonaa euroa eli 31,7 (29,7) % 
liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,6 (0,7) 
miljoonaa euroa ollen 10,4 (5,7) % liikevaihdosta.

Listautumiseen liittyvät kertaluontoiset kulut olivat yh-
teensä 0,7 miljoonaa euroa ja listautumiseen liittyvillä 
kuluilla oikaistut liiketoiminnan muut kulut olivat 2,0 mil-
joonaa euroa (7,7 % liikevaihdosta). Liiketoiminnan muita 
kuluja kasvattivat muun muassa eri liiketoimintojen ja 
maayhtiöiden käynnistämiseen liittyvien asiantuntijapalve-
luiden kustannukset.

EBITA-liiketulos oli -0,3 (0,4) miljoonaa euroa eli 
-1,3 (3,5) % liikevaihdosta ja listautumiseen liittyvillä ku-
luilla oikaistu EBITA-liikevoitto 0,4 (0,4) milj. euroa eli 
1,4 (3,5) % liikevaihdosta. Witted-konsernin suhteellinen 
oikaistu kannattavuus heikkeni tarkastelujaksoon ver-
rattuna johtuen agressiivisista investoinneista kasvuun 
ja edellä mainittujen uusien liiketoimintojen avaamisten 
tuomista kustannuksista.

Katsauskauden tulos oli -0,4 (0,4) miljoonaa euroa. Osa-
kekohtainen tulos oli -0,03 (0,04) euroa. 

HUHTI-KESÄKUU 2022
Liikevaihto kasvoi 89,2 % ja oli 13,0 (6,9) miljoonaa euroa. 
Ohjelmistokehityksen osuus liikevaihdosta oli 93,6 (93,0) 
%. Rekrytointi- ja kasvukonsultoinnin osuus liikevaih-
dosta oli 6,4 (7,0) %. Liikevaihdon kasvu johtui yleisestä 
liiketoimintojen kasvusta ja erityisesti alkuvuoden onnis-
tuneesta rekrytointitahdista. 

Witted-konsernin materiaalit ja palvelut huhti-kesäkuussa 
olivat 7,7 (4,2) miljoonaa euroa ollen 58,9 (60,8) % liikevaih-

dosta. Henkilöstökulut olivat 4,3 (2,0) miljoonaa euroa eli 
33,0 (29,4) % liikevaihdosta. Liiketoiminnan muut kulut 
olivat 1,8 (0,4) miljoonaa euroa ollen 13,6 (6,0) % liikevaih-
dosta.

EBITA-liiketulos oli -0,7 (0,3) miljoonaa euroa eli 
-5,5 (3,7) % liikevaihdosta. Luonnollisesti listautumiseen 
liittyvät kertaluonteiset kustannukset painavat EBITA-lii-
ketuloksen tappiolle, mutta huhti-toukokuun tulosta 
painoivat muutkin kertaluonteiset kasvuun liittyvät in-
vestoinnit sekä kasvuun tähtäävät rekrytoinnit myynti- ja 
rekrytointirooleihin eri konserniyhtiöissä.

Listautumiseen liittyvillä kuluilla oikaistu EBITA-liiketulos 
-0,1 (0,3) miljoonaa euroa eli -0,4 (3,7) % liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli -0,8 (0,2) miljoonaa euroa.
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Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 19,4 miljoonaa euroa. Konsernin 
omavaraisuusaste oli 51,7 (22,9) % ja nettovelkaa konsernilla oli katsauskauden 
päättyessä -10,0 (-0,9) miljoonaa euroa. Konserni oli katsauskauden lopussa käy-
tännössä velaton: korollista velkaa oli vain 0,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan 
rahavirta kasvoi ja oli 0,6 (0,5) miljoonaa euroa. Konsernin oma pääoma katsaus-
kauden lopussa oli 10,0 (1,4) miljoonaa euroa. 

Witted-konsernin taloudelliseen asemaan ja rahavirtaan selkeästi eniten vaikut-
ti listautumisen yhteydessä toteutettu maksullinen osakeanti, jossa rahoitusta 
kerättiin noin 8 miljoonan euron edestä. Osakeannin myötä rahoituksen rahavirta 
oli 8,0 (-0,1) miljoonaa positiivinen, mikä selittää suurimman osan 8,6 (0,4) mil-
joonan rahavarojen kasvusta. Loput katsauskauden rahavarojen muutoksesta 
koostui yhtiölle suotuisasta käyttöpääoman muutoksesta, joka negatiivisesta 
liikevoitosta huolimatta tuotti positiivisen liiketoiminnan rahavirran.

Witted-konsernissa ja sen projekteissa työskenteli katsauskauden lopussa yh-
teensä 405,5 (255) henkilöä. Näistä 184 (119) työskenteli työsuhteessa ja 221,5 
(136) alihankkijoina.

Wittedin Megacorp Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Harri Sieppi ja 
talousjohtaja Teemu Tiilikainen. 

TALOUDELLINEN 
ASEMA JA RAHAVIRTA

HENKILÖSTÖ JA 
JOHTO
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Listautumisannin ja Nasdaq Helsinki First North Growth Marketiin listautumisen 
jälkeen liikkeeseenlaskettujen Wittedin osakkeiden kokonaismäärä oli 13 992 
957. Kaupankäynti Witted Megacorp Oyj:n osakkeilla alkoi 13.5.2022. Witted sai 
listautumisannista 8,0 miljoonan euron bruttovarat, jotka kirjattiin sijoitetun va-
paan oman pääoman rahastoon. Osakkeen lopullinen merkintähinta listautumis-
annissa oli 5,58 euroa osakkeelta. Osakkeen ISIN-koodi on FI4000517461 ja sen 
kaupankäyntikoodi on WITTED.

Wittedin osakepääoma on 80 tuhatta euroa, ja yhtiöllä on yksi osakesarja.  
Witted Megacorp Oyj:n osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa oli yh-
teensä 13 992 957. Kesäkuun 2022 lopussa Wittedillä oli 2 364 osakkeenomis-
tajaa. 2,15 % osakkeista oli hallintarekisteröityjen omistajien hallussa. Yhtiö ei 
omista tällä hetkellä omia osakkeitaan. Listaus yhtiön suurimmista osakkeen-
omistajista on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa sijoittajat.witted.com.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin kurssi oli 5,60 euroa ja alin kurssi 4,50 euroa. 
Osakkeen volyymipainotettu keskihinta katsauskaudella oli 5,10 euroa. Päätös-
kurssi 30.6.2022 oli 4,74 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden 
päätöskurssilla oli 66,3 miljoonaa euroa.

OSAKKEET JA 
OSAKKEENOMISTAJAT
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RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Wittedin toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vai-
kuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan vaihte-
levissa määrin. Arvioidessa Wittedin tulevaa kehitystä on 
tuloskehityksen lisäksi tärkeää huomioida relevantit ris-
kitekijät. Alla kuvatut seikat kattavat ainoastaan merkit-
tävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä ei ole kattava 
luettelo riskeistä. Laaja luettelo löytyy yhtiöesitteestä.

Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä 
riskejä. Suurin osa Wittedin liikevaihdosta tulee Poh-
joismaista, minkä lisäksi yhtiö pyrkii parhaillaan laajen-
tamaan liiketoimintaansa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
Talouden negatiivinen kehitys erityisesti Wittedin pää-
markkina-alueilla voi vaikuttaa Wittedin liiketoimintaan 
ja kasvumahdollisuuksiin haitallisesti. Lisäksi yleinen 
maailmanpolitiikan tilanne on tuonut epävarmuutta maa-
ilmantalouteen. Muun muassa Venäjän ja Ukrainan väli-
nen sota sekä COVID-19-pandemian pitkittyminen ovat 
omiaan vaikuttamaan haitallisesti kansainväliseen ta-
louteen, rahoituskustannuksiin tai rahoituksen yleiseen 
saatavuuteen sekä luomaan epävarmuutta markkinoille.

Epäonnistuminen avainhenkilöiden rekrytoimisessa ja 
sitouttamisessa. IT-palveluliiketoiminnassa kilpaillaan 
ammattitaitoisista IT-osaajista sekä muusta ammattitai-
toisesta henkilöstöstä. Keskeinen tekijä Wittedin menes-
tymiselle on ammattitaitoisen henkilöstön löytäminen 
ja sitouttaminen Wittedin toimintaan. Avainhenkilöiden 
menettäminen voi supistaa Wittedin liikevaihtoa, hei-
kentää kannattavuutta sekä estää Wittediä toimimasta, 
kehittymästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa menes-
tyksekkäästi. Kiristyvä kilpailu pätevästä henkilöstöstä ja 
avainhenkilöistä saattaa myös nostaa henkilöstökuluja.

Kykenemättömyys periä saatavia oikea-aikaisesti. 
Wittedin kannalta epäedullisilla maksuehdoilla tai viiväs-
tyksillä laskutusprosessissa voi olla haitallinen vaikutus 
Wittedin maksuvalmiuteen ja taloudelliseen asemaan, 
mikä puolestaan voi vaikuttaa haitallisesti Wittedin ky-
kyyn kehittää nykyisiä toimintoja sekä toteuttaa tarvit-
tavat ja suunnitellut investoinnit. Viivästykset saatavien 
perimisessä voivat myös johtaa tilanteeseen, jossa talou-
dellisen tunnuslukujen ja ennusteiden luotettavuus voi 
heikentyä.

Witted ei välttämättä saa kasvuaan varten tarvittavaa 
rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin. Wittedin kasvu saat-
taa edellyttää tulevaisuudessa oman pääoman lisäksi 
vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Jos Witted ei on-
nistu hankkimaan rahoitusta Wittedin kannalta hyväksyt-
tävissä olevin ehdoin ja kustannuksin, sen kasvustrategia 
voi vaarantua, mikä puolestaan voi vaikuttaa haitallisesti 
Wittedin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, lii-
ketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä 
osakkeiden arvoon.

Valuuttakurssien vaihtelut. Koronaviruspandemiasta 
ja Ukrainan sodasta johtuvasta epävarmasta maailman-
talouden tilasta johtuen Wittedin riski altistua valuutta-
kurssien vaihtelulle voi kasvaa tilanteissa, joissa Witted 
vastaanottaa tai suorittaa maksuja muissa valuutoissa 
kuin euroissa. Yhtiöön kohdistuvaa valuuttakurssiriskiä 
pienentää kuitenkin se, että Wittedin liiketapahtumat 
tapahtuvat pääosin euroissa.
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KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET 
MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT
Yhtiöllä ei ole ollut normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsaus-
kauden jälkeen.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN 
VUONNA 2022
Witted Megacorp Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi–syyskuulta keski-
viikkona 19.10.2022.

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN 
LAATIMISPERIAATTEET 
Witted Megacorp Oyj:n puolivuosikatsaus on laadittu kansallisen kirjanpitolain-
säädännön (FAS) mukaisesti ja hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Puolivuosikat-
sauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista 
luvuista. 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(tuhatta euroa) H1 2022 H1 2021 Q2 2022 Q2 2021

Liikevaihto 25 344 12 731 13 029 6 864 

Liiketoiminnan muut tuotot 4 16 2 1 

Materiaalit ja palvelut -14 955 -7 792 -7 667 -4 175 

Henkilöstökulut -8 044 -3 786 -4 296 -2 021 

Liiketoiminnan muut kulut -2 645 -723 -1 771 -415 

Käyttökate -296 446 -704 255 

Suunnitelman mukaiset poistot -21 0 -12 0 

EBITA -318 446 -715 255 

Konserniliikearvojen poistot -32 0 -16 0 

Liikevoitto -349 446 -731 255 

Rahoitustuotot ja -kulut 108 91 24 43 

Voitto (tappio) ennen veroja -242 537 -707 297 

Tuloverot -147 -123 -46 -65 

Vähemmistöosuudet 0 -56 0 -38 

Tilikauden voitto (tappio) -388 359 -753 194 
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KONSERNITASE
(tuhatta euroa) 6/30/2022 6/30/2021

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Konserniliikearvo 579 0 

Muut pitkävaikutteiset menot 29 0 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 608 0 

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 25 0 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä̈ 25 0 

Sijoitukset

Osuudet omistusyhteysyrityksistä 295 387 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 50 0 

Muut osakkeet ja osuudet 0 0 

Sijoitukset yhteensä̈ 345 387 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 979 387 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Keskeneräiset tuotteet 110 8 

Vaihto-omaisuus yhteensä̈ 110 8 

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset 168 0 

Muut saamiset 129 64 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä̈ 297 64 

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 7 359 4 327 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 9 0 

Lainasaamiset 11 21 

Muut saamiset 143 217 

Siirtosaamiset 141 55 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä̈ 7 663 4 621 

Rahat ja pankkisaamiset 10 335 938 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 18 405 5 632 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 384 6 019 

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 3 

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 9 037 263 

Muuntoerot -14 -8 

Muut rahastot yhteensä̈ 9 023 255 

Edellisten tilikausien voitto 1 304 764 

Tilikauden voitto/tappio -388 359 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 10 019 1 380 

VÄHEMMISTÖOSUUDET 0 128 

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0 0 

Lyhytaikainen vieras pääoma

Pääomalainat 297 0 

Ostovelat 4 850 2 470 

Velat omistusyhteisyrityksille 0 0 

Muut velat 1 454 764 

Siirtovelat 2 765 1 277 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 365 4 510 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 365 4 510 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 384 6 019 
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LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
1.1.-30.6.2022 1.1.-30.6.2021 1.1.-31.12.2021

(tuhatta euroa)

Liikevoitto -349 446 688

Poistot 53 0 34

Maksetut korot -27 -2 -24

Saadut korot 2 1 6

Saadut osingot 46 0 0

Maksetut verot -147 -123 -149

Käyttöpääoman muutos:

    Pitkäaikaisten liikesaamisten muutos, lisäys (-), vähennys (+) -5 2 -226

    Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos, lisäys (-), vähennys (+) -1 882 -1 522 -1 532

    Vaihto-omaisuuden muutos -97 -8 -14

    Lyhytaikaisten velkojen muutos 3 029 1 702 2 976

Liiketoiminnan rahavirta 622 497 1 758

Investointien rahavirta

Konsernivarauksen muutos 0 0 0

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 43 0 -266

Investoinnit muihin sijoituksiin 42 0 -48

Investointien poistot -53 0 -34

Lainasaamisten muutos 0 0 -51

Myydyt vähemmistöosuudet 0 2 -71

Ostetut tytäryhtiöt 0 0 0

Ostetut osakkuusyhtiöt 0 0 0

Investointien rahavirta 32 2 -471

Rahoituksen rahavirta

Osakkaiden sijoitukset ja maksullinen osakeanti 7 998 0 -34

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) tai vähennys (-) -2 0 2

Maksetut osingot 0 -100 -100

Omien osakkeiden hankkiminen -7 -2 -6

Rahoituksen rahavirta 7 990 -102 -138

Rahavarojen muutos 8 644 396 1 149

Rahavarat kauden alussa 1 691 542 542

Rahavarat kauden lopussa 10 335 938 1 691
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OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

(tuhatta euroa) H1 2022 H1 2021 2021

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma katsauskauden alussa 3 3 3 

Osakepääoman korotus 78 0 0 

Osakepääoma katsauskauden lopussa 80 3 3 

Sidottu oma pääoma yhteensä 80 3 3 

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
katsauskauden alussa

1 116 263 263 

Osakepääoman korotus -78 0 0 

Osakeanti 8 000 0 0 

Yrityskaupat ja sijoitukset osakkuusyrityksiin 0 0 853 

Osakeannin korjaus -2 0 0 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
katsauskauden lopussa

9 037 263 1 116 

Muuntoero -14 -8 -8 

Edellisten tilikausien voitto/tappio katsauskauden 
alussa

1 353 901 901 

Osingonjako 0 -100 -100 

Omien osakkeiden lunastus -49 -37 -41 

Edellisten tilikausien voitto/tappio katsauskauden 
lopussa

1 304 764 760 

Katsauskauden voitto/tappio -388 359 551 

Vapaa oma pääoma yhteensä 9 939 1 378 2 419 

Oma pääoma yhteensä 10 019 1 380 2 421 

Käyttökate 
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit 
ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut 
kulut

Liikevoitto 
Käyttökate - poistot ja arvonalentumiset

EBITA 
Liikevoitto + konserniliikearvon poistot

EBITA-% 
EBITA / liikevaihto

Nettotulos
Voitto ennen veroja +/- rahoituserät - tuloverot

Osakekohtainen tulos
Nettotulos / osakkeiden määrän painotettu keskiar-
vo katsauskaudella

Nettovelka 
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

Omavaraisuusaste 
Oma pääoma yhteensä / (taseen loppusumma – 
saadut ennakot)

Nettovelkaantumisaste
Nettovelka / oma pääoma yhteensä

Asiantuntijoiden lukumäärä 
Witted-konsernin työllistämien asiantuntijoiden (ml. 
alihankkijat) kokonaishenkilöstöallokaatio tarkkailu-
kauden lopussa. Henkilömäärä kauden lopussa (FTE) 
voi koostua täysipäiväisistä tai osa-aikaisista resurs-
seista.

WITTED MEGACORP OYJ
Hallitus 


