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KAMUXIN KASVU KIIHTYI JA KANNATTAVUUS PARANI LOKA-JOULUKUUSSA 2017 

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita. 

Neljäs vuosineljännes lyhyesti 

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 18,6 % ja oli 10 294 autoa (8 676) 

- Liikevaihto kasvoi 16,9 % ja oli 114,3 milj. euroa (97,8) 

- Bruttokate kasvoi 13,7 % ja oli 13,0 milj. euroa (11,4) eli 11,4 % (11,7) liikevaihdosta 

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 9,2 % ja oli 3,3 milj. euroa (3,0) eli 2,9 % (3,1) liikevaihdosta 

- Liikevoitto kasvoi 45,9 % ja oli 3,3 milj. euroa (2,2) eli 2,9 % (2,3) liikevaihdosta 

- Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,03) 

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,4 % (-3,3 %) 

Tammi‒joulukuu lyhyesti 

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 12,9 % ja oli 40 957 autoa (36 290) 

- Liikevaihto kasvoi 12,4 % ja oli 454,9 milj. euroa (404,8) 

- Bruttokate kasvoi 9,3 % ja oli 53,8 milj. euroa (49,2) eli 11,8 % (12,2) liikevaihdosta 

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 3,4 % ja oli 18,6 milj. euroa (18,0) eli 4,1 % (4,4) liikevaihdosta 

- Liikevoitto kasvoi 3,6 % ja oli 16,2 milj. euroa (15,7) eli 3,6 % (3,9) liikevaihdosta 

- Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,29) 

- Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,12 euroa per osake (vuodelta 

2016 jaettiin osinkoa 0,06 euroa per osake) 

 

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:  

”Kamuxin kasvu kiihtyi viimeisellä neljänneksellä 2017. Erityisen ilahduttavaa on se, että 

vertailukelpoisten liikkeiden kasvu oli positiivinen ja jatkoi oikeansuuntaista kehitystään. 

Kansainvälistymisemme etenee suunnitellusti. Ruotsi kasvaa vahvasti ja kannattavuus paranee. 

Avasimme joulukuussa Ruotsin 10. liikkeen Karlstadissa. Saksassa keskitymme edelleen 

etabloitumiseen Hampurin alueelle. 

Strategiamme mukainen organisaation vahvistaminen jatkui. Vuoden alussa Ruotsissa aloitti 

maajohtajana Robin Toss, joka jatkossa luotsaa Kamuxin Ruotsin liiketoimintoja. Saksassa 

maajohtaja Oliver Michels on tammikuun alusta vienyt eteenpäin Kamuxin toimintamallin 

vakiinnuttamista. Helmikuussa yhtiön Chief Digital Officerina ja johtoryhmän jäsenenä aloitti 

Mikko-Heikki Inkeroinen, joka vastaa yhtiön digitaalisen liiketoiminnan kehityksestä, 

kokonaisvaltaisesta asiakaskokemuksesta ja markkinoinnista. 

Absoluuttinen kannattavuutemme parani edelleen, mutta oikaistulla liikevoittoprosentilla 

mitattuna suhteellinen kannattavuutemme heikkeni hieman neljännellä vuosineljänneksellä. 

Tämä johtui osittain siitä, että lisäsimme merkittävästi markkinointipanostuksiamme, koska 

tyypillisesti vuoden viimeinen neljännes on alalla myynnillisesti vuoden vaatimattomin.  

Suomessa teimme marraskuussa merkittävän päänavauksen perustamalla Helsingin Konalan 

myymälän yhteyteen Kamux Green -shop-in-shopin, johon on koottu vahva osaaminen hybridi-, 

sähkö-, kaasu- ja etanoliautojen myynnistä.  
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Vuonna 2017 käytettyjen autojen markkina oli haasteellinen alkuvuonna käydyn autovero- ja 

dieselkeskusteluiden vuoksi. Tästä huolimatta Kamux vahvisti edelleen asemiaan kaikissa 

toimintamaissaan. Asiakaskeskeisen toimintamallinsa ansiota Kamux pystyy hyvin reagoimaan 

erilaisiin markkinatilanteisiin. Olen hyvin luottavainen tulevan vuoden kehitykseen niin Suomessa, 

Ruotsissa kuin Saksassakin. 

Käytettyjen autojen markkinan merkittävä koko, yhtiön konsepti, organisaatio, vahva tase ja 

kassavirta tarjoavat meille oivalliset edellytykset jatkaa vahvaa kasvuamme ja strategiamme 

toteuttamista edelleen vuonna 2018.” 

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet 

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on 

liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 milj. euroon 4−5 prosentin liikevoittomarginaalilla 

vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä. 

Avainluvut 

milj. euroa 10−12/2017 10−12/2016 Muutos, % 1−12/2017 1−12/2016 Muutos, % 

Liikevaihto 114,3 97,8 16,9 % 454,9 404,8 12,4 % 

Bruttokate 13,0 11,4 13,7 % 53,8 49,2 9,3 % 

osuus liikevaihdosta, % 11,4 % 11,7 %   11,8 % 12,2 %   

Liikevoitto (EBIT) 3,3 2,2 45,9 % 16,2 15,7 3,6 % 

osuus liikevaihdosta, % 2,9 % 2,3 %  3,6 % 3,9 %  

Oikaistu liikevoitto* 3,3 3,0 9,2 % 18,6 18,0 3,4 % 

osuus liikevaihdosta, % 2,9 % 3,1 %   4,1 % 4,4 %   

Liikevaihto integroiduista palveluista 6,1 5,2 16,6 % 22,8 19,3 18,6 % 

osuus liikevaihdosta, % 5,3 % 5,3 %   5,0 % 4,8 %   

Myytyjen autojen lukumäärä 10 294 8 676 18,6 % 40 957 36 290 12,9 % 

Bruttokate per myyty auto, euroa 1 263 1 318 -4,1 % 1 314 1 357 -3,1 % 

Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin 
kasvu, % 2,4 % -3,3 %   -4,9 % 12,2 %   

Nettovelka      7,3 30,9 -76,5 % 

Vaihto-omaisuus      55,2 47,9 15,1 % 

Vaihto-omaisuuden kierto, päivää      46,8 43,1 8,8 % 

Investoinnit 0,4 1,3 -67,0 % 1,2 2,1 -42,5 % 

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana      418 343 21,9% 

Oman pääoman tuotto (ROE), %      26,6 % 43,8 %   

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %      17,2 % 22,5 %   

Omavaraisuusaste, %      57,2 % 36,9 %   

Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,05 0,03 55,0 % 0,30 0,29 2,5 % 

 

* Liikevoitto oikaistuna listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun, strategian 

toteuttamiseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja vertailukaudella omien osakkeiden lunastukseen 

liittyvällä osakeperusteisella maksulla liittyvillä erityiserillä, yhteensä 0,0 milj. euroa vuoden 2017 

neljännellä neljänneksellä (10−12/2016: 0,8 milj. euroa) ja yhteensä 2,4 milj. euroa 1−12/2017 (1−12/2016: 

2,3 milj. euroa).  
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Markkinakatsaus  

Neljännellä vuosineljänneksellä Kamux arvioi säilyttäneensä markkinajohtajuuden Suomen 

käytettyjen autojen kaupassa. Suomen markkinatilanne kohentui odotetusti loppuvuotta kohden, 

mutta vuoden viimeinen neljännes on autokaupan kausiluonteisuuden vuoksi tyypillisesti 

myynnillisesti alan vaatimattomin. Vuoden aikana markkinatoimijoiden nousseet varastotasot 

tarjosivat vuoden 2017 lopussa hyviä ostomahdollisuuksia. 

Ruotsissa yhtiö arvioi neljännellä vuosineljänneksellä kasvattaneensa markkinaosuuttaan ja näin 

edelleen merkittävästi vahvistaneensa asemiaan kymmenen suurimman käytettyjen autojen 

myyjän joukossa. Ruotsin käytettyjen autojen markkina supistui arviomme mukaan lievästi, mutta 

ei olennaisesti yhtiön näkökulmasta. 

Kamuxin markkinaosuus Saksan käytettyjen autojen myynnissä kasvoi arviomme mukaan 

neljännellä neljänneksellä ollen edelleen kuitenkin hyvin pieni. Arvioitu Saksan käytettyjen 

autojen markkina laski hieman vuoden 2017 aikana, mutta muutos ei ollut olennainen yhtiön 

näkökulmasta.  

Mediassa esillä ollut diesel-keskustelu ei oleellisesti vaikuttanut neljännellä vuosineljänneksellä 

diesel-autojen myyntiin tai ostohintoihin.  

Liikevaihto loka‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 16,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 114,3 milj. euroa 

(97,8). Liikevaihto kasvoi pääosin uusien liikkeiden avaamisten ansiosta. Kamuxin integroiduissa 

palveluissa saavutettiin liikevaihtoennätys, 6,1 milj. euroa (5,2). Integroitujen palveluiden osuus 

kokonaisliikevaihdosta oli edellisen vuoden tasolla eli 5,3 % (5,3) liikevaihdosta.  

Kamuxin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa myymien autojen määrä kasvoi 18,6 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 10 294 autoa (8 676). Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 

pääosin uusien autoliikkeiden avaamisen ansiosta. Liikevaihto per myyty auto oli 11 103 euroa 

(11 273). 

Liikevaihto tammi‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 12,4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 454,9 milj. euroa 

(404,8). Liikevaihto kasvoi ennen kaikkea uusien liikkeiden avaamisen ansiosta. Kasvu oli kokonaan 

orgaanista. Kamuxin liikevaihto integroiduista palveluista kasvoi ja oli 22,8 milj. euroa (19,3) eli 

5,0 % (4,8) liikevaihdosta.  

Kamuxin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa myymien autojen määrä kasvoi 12,9 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 40 957 autoa (36 290). Myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 

uusien autoliikkeiden avaamisen ansiosta. Liikevaihto per myyty auto oli 11 106 euroa (11 153). 

Liikevaihdon jakauma  

milj. euroa 10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Käytettyjen autojen myynti 108,2 92,6 432,0 385,5 

Palkkiot rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä 5,2 4,3 19,2 15,8 

Kamux Plus 0,9 0,9 3,6 3,5 

Yhteensä 114,3 97,8 454,9 404,8 
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Tulos loka‒joulukuussa 2017 

Bruttokate kasvoi 13,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 13,0 milj. euroa (11,4). 

Bruttokatteen osuus liikevaihdosta laski 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 11,4 % (11,7). Bruttokate 

kasvoi Ruotsissa ja Saksassa mutta pieneni Suomessa 1,0 %. 

Oikaistu liikevoitto kasvoi 9,2 % ja oli 3,3 milj. euroa (3,0). Oikaistu liikevoitto oli 2,9 % (3,1) 

liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto on oikaistu Kamuxin listautumiseen liittyvillä kuluilla, sekä 

strategiseen suunnitteluun, strategian toteuttamiseen ja maantieteelliseen laajentumiseen 

liittyvillä erityiserillä. Vertailukaudella oikaisueriin sisältyi myös omien osakkeiden lunastukseen 

liittyvä osakeperusteinen maksu 0,3 milj. euroa. Liikevoittoa oikaisevat erät olivat yhteensä 0,0 

milj. euroa (0,8) neljännellä vuosineljänneksellä.  

Kamuxin liikevoitto kasvoi 45,9 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 3,3 milj. euroa 

(2,2).  

Neljännen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 3,0 milj. euroa (1,8). Osakekohtainen tulos oli 

0,05 euroa (0,03).  

Tulos tammi‒joulukuussa 2017 

Bruttokate kasvoi 9,3 % edellisvuodesta ja oli 53,8 milj. euroa (49,2). Bruttokatteen osuus 

liikevaihdosta laski 0,3 prosenttiyksikköä ja oli 11,8 % (12,2). 

Oikaistu liikevoitto kasvoi 3,4 % ja oli 18,6 milj. euroa (18,0). Oikaistu liikevoitto oli 4,1 % (4,4) 

liikevaihdosta. Liikevoittoa oikaisevat erät olivat yhteensä 2,4 milj. euroa (2,3) tammi‒

joulukuussa. Oikaisuerät sisältävät yhteensä 1,2 milj. euroa listautumiseen liittyviä kuluja, 0,7 

milj. euroa strategiseen suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen liittyviä kuluja sekä 0,4 milj. 

euroa maantieteelliseen laajentumiseen liittyviä kuluja. Vertailukaudella oikaisueriin sisältyi myös 

omien osakkeiden lunastukseen liittyvä osakeperusteinen maksu 0,3 milj. euroa. 

Kamuxin liikevoitto kasvoi 3,6 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 16,2 milj. euroa (15,7).  

Tammi‒joulukuun tulos ennen veroja oli 15,5 milj. euroa (14,6). Osakekohtainen tulos oli 0,30 

euroa (0,29).  
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Liiketoimintasegmenttien avainluvut 

milj. euroa 
10−12/ 

2017 
10−12/ 

2016 
Muutos, 

% 
1−12/ 
2017 

1−12/ 
2016 Muutos, % 

Liikevaihto        

Suomi 92,3 84,2 9,6 % 372,4 343,2 8,5 % 

Ruotsi 19,9 13,3 49,5 % 73,2 60,9 20,2 % 

Saksa 5,8 3,1 85,9 % 22,8 10,8 110,4 % 

Segmentit yhteensä 118,0 100,6 17,3 % 468,4 414,9 12,9 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -3,7 -2,8 -31,2 % -13,5 -10,1 -33,3 % 

Yhteensä 114,3 97,8 16,9 % 454,9 404,8 12,4 % 

        
Bruttokate        

Suomi 10,9 11,0 -1,0 % 46,4 44,1 5,2 % 

Ruotsi 1,8 0,3 595,5 % 5,9 4,3 39,3 % 

Saksa 0,4 0,2 94,3 % 1,5 0,8 76,9 % 

Segmentit yhteensä 13,0 11,4 13,7 % 53,8 49,2 9,3 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - - - - - - 

Yhteensä 13,0 11,4 13,7 % 53,8 49,2 9,3 % 

        

Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %        

Suomi 11,8 % 13,1 %   12,5 % 12,9 %   

Ruotsi 8,8 % 1,9 %   8,1 % 7,0 %   

Saksa 6,4 % 6,2 %   6,5 % 7,7 %   

Segmentit yhteensä 11,0 % 11,4 %   11,5 % 11,9 %   

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -   - -   

Yhteensä 11,4 % 11,7 %  11,8 % 12,2 %  

        
Liikevoitto        

Suomi 4,7 4,3 9,8 % 23,1 22,2 4,0 % 

Ruotsi -0,0 -0,8 98,2 % -0,1 -1,5 96,5 % 

Saksa -0,7 -0,4 -74,9 % -1,9 -0,7 -156,2 % 

Segmentit yhteensä 4,0 3,1 30,3 % 21,1 20,0 5,8 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -0,7 -0,8 12,0 % -4,9 -4,3 -13,8 % 

Yhteensä 3,3 2,2 45,8 % 16,2 15,7 3,6 % 

        

Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %        

Suomi 5,1 % 5,1 %   6,2 % 6,5 %   

Ruotsi -0,1 % -6,2 %   -0,1 % -2,4 %   

Saksa -12,0 % -12,8 %   -8,2 % -6,7 %   

Segmentit yhteensä 3,4 % 3,0 %   4,5 % 4,8 %   

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -   - -   

Yhteensä 2,9 % 2,3 %   3,6 % 3,9 %   
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Integroitujen palvelujen osuus kaikista Kamuxin myymistä käytetyistä autoista 

segmenteittäin  

prosenttia 10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Rahoituspalvelut         

Suomi 48 47 46 47 

Ruotsi 47 47 48 45 

Saksa 22 27 24 28 

        

Vakuutuspalvelut       

Suomi 53 52 50 52 

Ruotsi 93 80 91 60 

        

Kamux Plus       

Suomi 17 19 17 20 

Ruotsi 29 20 27 25 

 

Suomi loka‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 9,6 % edellisvuodesta ja oli 92,3 milj. euroa (84,2). Myytyjen autojen lukumäärä 

kasvoi 951 kappaleella eli 12,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja oli 8 522 

autoa (7 571). Kasvu perustui uusien autoliikkeiden myyntiin. Neljännellä neljänneksellä Kamux 

avasi uuden liikkeen Kaarinaan ja laajensi Kuopiossa avaamalla hyötyajoneuvopisteen Kuopion 

myymälän yhteyteen. Kamux avasi marraskuussa Helsingin Konalan myymälään Kamux Green -

shop-in-shopin, johon on koottu hybridi-, sähkö-, kaasu- ja etanoliautoja sekä niihin liittyvä 

erityisosaaminen. Kamux Green -erityisosaamisella halutaan auttaa kuluttajaa tutustumaan 

helposti vaihtoehtoisilla voimanlähteillä toimiviin autoihin niin myymälässä kuin online-

kanavissakin. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 5,4 milj. euroon (4,8) eli 5,8 %:iin (5,7) 

liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 9,8 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 4,7 milj. 

euroa (4,3) eli 5,1 % (5,1) liikevaihdosta. 

Suomi tammi‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 8,5 % edellisvuodesta ja oli 372,4 milj. euroa (343,2). Myytyjen autojen 

lukumäärä kasvoi 2 973 kappaleella eli 9,5 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 34 348 autoa (31 375). 

Kasvu perustui pääasiallisesti uusien autoliikkeiden myyntiin. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi tammi‒joulukuussa 20,6 milj. euroon (17,7) 

eli 5,5 %:iin (5,2) liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 4,0 % edellisvuodesta ja oli 23,1 milj. euroa 

(22,2) eli 6,2 % (6,5) liikevaihdosta. Kamux avasi viisi uutta liikettä Suomessa: helmikuussa 

Turkuun, toukokuussa Espoon Koskeloon ja Iisalmeen, elokuussa Espoon Olarinluomaan sekä 

marraskuussa Kaarinaan. Lisäksi laajennettiin heinäkuussa Lahden hyötyajoneuvopistettä, 

elokuussa Vantaan Airportin myymälää ja lokakuussa Kuopion myymälää. Lokakuussa avattiin myös 

Kamux Green shop-in-shop Helsingin Konalan myymälän yhteyteen. 

Ruotsi loka‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 49,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 19,9 milj. euroa (13,3). 

Neljännen neljänneksen aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 394 kappaleella eli 44,0 % 
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verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan ja oli 1 290 autoa (896). Kasvu perustui 

pääasiallisesti Ruotsissa tehtyyn johdonmukaiseen työhön prosessien kehittämiseksi. Yhtiö palasi 

neljännellä vuosineljänneksellä vahvalle kasvu-uralle. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi ja oli 0,6 milj. euroa (0,4) eli 3,7 % (4,0) 

liikevaihdosta. Liiketappio pieneni edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,0 milj. euroa 

(-0,8) eli -0,1 % (-6,2) liikevaihdosta. Viimeisellä neljänneksellä Kamux avasi uuden myymälän 

Karlstadiin. 

Ruotsi tammi‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 20,2 % edellisvuodesta ja oli 73,2 milj. euroa (60,9). Vuoden 2017 aikana 

myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 686 kappaleella eli 16,7 % verrattuna edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon ja oli 4 784 autoa (4 098). Kasvu perustui sekä uuden autoliikkeen 

avaamiseen heinäkuussa vuonna 2016 että tehtyihin toimenpiteisiin yhtiön toiminnan edelleen 

kehittämiseksi. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Ruotsissa 1,8 milj. euroon (1,4) eli 3,0 %:iin 

(2,8) liikevaihdosta. Liiketappio pieneni edellisvuoden tasosta ja oli -0,1 milj. euroa (-1,5). 

Kesäkuussa 2017 Kamux avasi Örebron liikkeen laajennusosan Ruotsissa ja joulukuussa Kamux avasi 

uuden myymälän Karlstadiin. Heinäkuussa Kamux solmi uuden vuokrasopimuksen Jönköpingiin. 

Uusi tila saatiin käyttöön vuoden 2018 alusta ja se mahdollistaa autovalikoiman kasvattamisen 

lähes kolminkertaiseksi Jönköpingissä.  

Ruotsin maajohtajana aloitti 1.1.2018 Robin Toss, joka on aiemmin työskennellyt useissa 

tehtävissä McDonald’silla Suomessa ja Ruotsissa. Tossilla on vahva osaaminen ketjuohjauksesta, 

myymäläverkoston rakentamisesta kuluttajakaupassa sekä liiketoiminnan kehittämisestä. 

Saksa loka‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 85,9 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 5,8 milj. euroa (3,1). 

Neljännen vuosineljänneksen aikana myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 273 kappaleella eli 130,6 

% verrattuna edellisvuoden neljänteen vuosineljännekseen ja oli 482 autoa (209). Kasvu perustui 

pääasiallisesti joulukuussa 2016 avattuun uuteen autoliikkeeseen. Saksassa jatkettiin neljännellä 

neljänneksellä liiketoimintaprosessien edelleen kehittämistä. 

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi 0,1 milj. euroon (0,0) eli 1,8 %:iin (0,9) 

liikevaihdosta. Liiketappio kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,7 milj. euroa  

(-0,4).  

Saksa tammi‒joulukuussa 2017 

Liikevaihto kasvoi 110,4 % edellisvuodesta ja oli 22,8 milj. euroa (10,8). Vuoden 2017 aikana 

myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 1 008 kappaleella eli 123,4 % verrattuna edellisvuoteen ja oli 

1 825 autoa (817). Kasvu perustui pääasiallisesti joulukuussa 2016 avattuun uuteen 

autoliikkeeseen.  

Integroitujen palveluiden osuus liikevaihdosta kasvoi Saksassa 0,5 milj. euroon (0,1) eli 2,2 %:iin 

(1,3) liikevaihdosta. Saksa-segmentin liiketappio kasvoi edellisvuodesta ja oli -1,9 milj. euroa (-

0,7). Liiketappion kasvu johtui ennen kaikkea kustannusten kasvusta yhtiön rakentaessa Saksan 

organisaatiota tulevaisuuden kasvua varten.  

Vuoden 2017 merkittävin tapahtuma Saksassa oli joulukuussa 2016 ovensa avanneen, 

Nedderfeldissä sijaitsevan autoliikkeen viralliset avajaiset, jotka pidettiin tammikuussa 2017. 
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Kamux nimitti lokakuussa Oliver Michelsin Kamuxin Saksan maajohtajaksi ja Kamux Auto GmbH:n 

toimitusjohtajaksi. Michels on aiemmin työskennellyt muun muassa toimitusjohtajana GARPAssa 

ja Orlen Deutschlandilla sekä strategiakonsulttina. Michelsilla on kokemusta vähittäiskaupan 

ketjun laajentamisesta, asiakaspolkujen määrittelystä, operatiivisten toimintojen luomisesta sekä 

uusien asiakasryhmien tavoittamisesta. Michels aloitti tehtävässään tammikuussa 2018. 

Konsernin tase ja rahoitusasema 

Konsernin taseen loppusumma oli joulukuun 2017 lopussa 103,0 milj. euroa (78,4), josta omaa 

pääomaa oli 58,9 milj. euroa (28,9). Nettovelka oli 7,3 milj. euroa (30,9). Pitkäaikaista lainaa oli 

22,4 milj. euroa (25,4). Yhtiön tase on vahva, mikä mahdollistaa liiketoiminnan kasvun strategian 

mukaisesti. 

Vuoden 2017 aikana yhtiö suuntasi osakeanneissa yhteensä 117 622 uutta osaketta yhtiön uudelle 

avainhenkilölle ja uusille hallituksen jäsenille, millä kerättiin yhteensä 0,7 milj. euron 

bruttovarat. Toukokuussa 2017 Kamux listautui Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Listautumisannissa 

Kamux laski liikkeeseen 2 852 853 uutta osaketta. Yhtiö keräsi listautumisannilla 20,5 milj. euron 

bruttovarat. Listautumisannin tuotoista vähennettiin antiin liittyvät kulut 0,8 milj. euroa 

verovaikutuksella huomioituna. 

Kamuxilla on viisivuotinen 50 milj. euron lainasopimus Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen 

kanssa. Huhtikuussa 2017 päivitetty lainasopimus sisältää 30 milj. euron viisivuotisen 

määräaikaislainan ja 20 milj. euron viisivuotisen valmiusluoton. Valmiusluotosta 10,0 milj. euroa 

on käytettävissä monivaluuttaisena luottolimiittinä, jonka Kamux otti käyttöön joulukuussa 2016. 

30 milj. euron määräaikaislainaa lyhennetään 1,5 milj. eurolla puolivuosittain. Valmiusluoton 

lisäksi Kamuxilla on 0,4 milj. euron arvoinen vuokratakauslimiitti.   

Nettokäyttöpääoma joulukuun lopussa oli 49,5 milj. euroa (43,3). Vaihto-omaisuuden arvo oli 

55,2 milj. euroa (47,9).  

Liiketoiminnan rahavirta tammi‒joulukuun aikana oli 6,5 milj. euroa (-1,1). Rahavarat kauden 

lopussa olivat 18,1 milj. euroa (0,7). 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 57,2 % (36,9). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 

17,2 % (22,5) ja oman pääoman tuotto (ROE) 26,6 % (43,8). 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 

Kamuxin investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 1,2 milj. euroa (2,1) ja ne koostuivat 

pääasiallisesti IT-järjestelmäinvestoinneista sekä normaaleista, autoliikkeisiin tehtävistä 

ylläpitoinvestoinneista. Kamuxin liiketoiminnassa tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ovat 

pääasiallisesti yhtiön vähittäiskaupan toimintamallin edelleen kehittämiseen ja liiketoiminnan 

prosessikehitykseen liittyviä menoja.  

Kamux investoi vuonna 2017 uusien autoliikkeiden avaamiseen liittyen perusparannusmenoihin ja 

tarvittaviin laitteisiin ja kalusteisiin, sekä digitalisoimisen hankkeisiin, kuten esimerkiksi 

CRM/ERP-järjestelmään, analytiikkaan, tiedonhallintaan ja taloushallinnon järjestelmiin. Yhtiö 

rahoitti nämä investoinnit sen olemassa olevilla rahavaroilla ja tulorahoituksella. 

Henkilöstö 

Kamuxin henkilöstömäärä kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna oli keskimäärin 418 (343). 

Uuden henkilöstön rekrytointia jatketaan kasvun tukemiseksi. 
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Henkilöstö segmenteittäin keskimäärin  

  31.12.2017 31.12.2016 

Suomi 334 280 

Ruotsi 59 47 

Saksa 26 16 

Yhteensä 418 343 

 

 

Osake ja osakkeenomistajat 

Kamuxin suurimmat omistajat 31.12.2017 olivat Intera Fund II Ky (29,4 %), Kalliokoski Juha Antero 

(14,1 %) ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (6,9 %).  

Vuonna 2017 pörssilistautumisesta vuoden loppuun 12.5.-31.12.2017 Kamuxin osakkeita 

vaihdettiin Helsingin pörssissä 16 531 609 kpl. Ajanjaksolla korkein kaupantekokurssi oli 9,00 euroa 

ja matalin 6,40 euroa. Osakkeen päätöskurssi vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 29.12.2017 

oli 7,05 euroa. Kamuxin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi vuoden aikana oli 7,34. 

Osakekannan markkina-arvo ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli vuoden päätöskurssilla 

281,9 milj. euroa.  

Joulukuun 2017 lopussa Kamuxin osakepääoma oli 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä  

41 307 156 osaketta. Yhtiön hallussa oli katsauskauden lopussa 1 319 862 omaa osaketta eli 3,2 % 

kaikista osakkeista.   

Johtaminen ja hallinto 

Kamuxin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Juha Kalliokoski, 

talousjohtaja Tapio Arimo, kansainvälisten toimintojen johtaja Olli Kilpi, Suomen maajohtaja Jussi 

Mäkinen, ostojohtaja Tero Törmänen, henkilöstöjohtaja Tommi Iiskonmäki ja viestintä- ja 

markkinointijohtaja Satu Heikkilä.  

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Kamuxin varsinainen yhtiökokous vahvisti 12.4.2017 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille 

ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi 

uudelleen Matti Virtasen, Reija Laaksosen, David Nuutisen, Jokke Paanasen ja Vesa Uotilan. Lisäksi 

todettiin Harri Sivulan hallitusjäsenyyden astuvan voimaan, kun yhtiön osakkeet otetaan 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pre-listalle, mikä tapahtui 12.5.2017. Matti Virtanen 

valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous nimitti PricewaterhouseCoopers Oy:n 

tilintarkastajakseen 31.12.2017 päättyvälle tilikaudelle. PricewaterhouseCoopers Oy nimitti 

päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Rajalahden.  

Yhtiökokous päätti hyväksyä 0,06 euron osakekohtaisen osingon kutakin päätöksen tekemisen 

hetkellä ulkona ollutta osaketta kohden jaettavaksi vuoden 2016 jakokelpoisista varoista. Osingon 

kokonaismäärä 2,2 milj. euroa maksettiin 25.4.2017.  

Yhtiökokous valtuutti Kamuxin hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen 

perusteella voidaan laskea liikkeeseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 

yhdessä tai useammassa erässä uusia ja/tai olemassa olevia osakkeita siten, että osakkeita 
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annetaan yhteensä enintään 300 000 kappaletta. Osakeannissa voidaan antaa osakkeita maksutta. 

Annettavat osakkeet voidaan käyttää Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön 

osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeannin ehdoista. 

Osakeantivaltuutus on voimassa 31.12.2019 saakka. 

Valtuutukset ja muut päätökset 

Yhtiön hallitus valtuutettiin 3.5.2016 tehdyllä yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä 

päätöksellä päättämään maksullisesta suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen perusteella 

voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä enintään 6 000 000 uutta osaketta 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiön hallitukselle annettu valtuutus oli 

voimassa 30.6.2017 saakka, ja se kumosi yhtiön yhtiökokouksen 22.12.2015 antaman 

osakeantivaltuutuksen. Yllä mainittuun valtuutukseen perustuen yhtiön hallitus päätti 11.5.2017 

uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta. Osakeannissa laskettiin liikkeeseen 2 852 853 

kappaletta yhtiön uusia osakkeita ja osakkeiden lukumäärä nousi 41 307 156 osakkeeseen.  

Yhtiön hallitus hyväksyi 13.12.2017 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin 

avainhenkilöille vuodelle 2018. Järjestelystä tiedotettiin erillisellä pörssitiedotteella 13.12.2017. 

Hallituksen voitonjakoehdotus 

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 59 451 130,13 euroa, josta tilikauden voiton 

osuus on 10 870 433,41 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,12 euroa per osake ja että 

muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2016 jaettiin osinkoa 

0,06 euroa per osake). 

Varsinainen yhtiökokous 

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26.4.2018. 

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 

Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei tapahtunut olennaisia 
muutoksia katsauskaudella. 

Kamux on kasvattanut viime vuosien aikana voimakkaasti liikevaihtoaan ja liikevoittoaan. 
Tulevaisuudessa Kamuxin liikevaihto ja liikevoitto saattavat kuitenkin kasvaa hitaammin tai laskea 
historialliseen kehitykseen verrattuna.  

Kamuxin nopea ja voimakas kasvu viime vuosina ja yhtiön liiketoiminnan laajentuminen ovat 
aiheuttaneet lisävaatimuksia sisäisen ohjeistuksen kattavuudelle ja valvonnalle. Epäonnistuminen 
sisäisen ohjeistuksen implementoinnissa ja valvonnassa saattaa aiheuttaa taloudellisia 
seuraamuksia Kamuxille ja heikentää yhtiön mainetta. 

Kamuxin maantieteelliseen laajentumiseen liittyy useita riskejä, ja epäonnistuminen sopivien 
yhteistyökumppaneiden tunnistamisessa, uusien työntekijöiden palkkaamisessa ja 
kansainvälistymisestä arvioitujen hyötyjen saavuttamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
Kamuxiin. Lisäksi yhtiön menestys on riippuvainen muun muassa yhtiön johdosta ja muusta 
ammattitaitoisesta henkilöstöstä sekä kyvystä rekrytoida, kehittää, kouluttaa, motivoida ja pitää 
palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä.  

Kamux toimii käytettyjen autojen vähittäiskaupan markkinoilla ja epävarmat yleiset taloudelliset 
olosuhteet Kamuxin toimintamaissa saattavat vaikuttaa haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 
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Kamux toimii kilpailluilla ja hajanaisilla käytettyjen autojen markkinoilla ja kilpailu saattaa 
kiristyä tulevaisuudessa. 

Autoverolainsäädäntöön tehtävät muutokset tai lainvalmistelu voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti uusien ja käytettyjen autojen kauppaan ja Kamuxiin. Kamuxin verorasitus voi kasvaa 
verolakien tai niiden soveltamistavan muutosten tai verotarkastuksen seurauksena. 

Kamuxin IT-järjestelmät ovat yhtiön toiminnalle erityisen tärkeitä ja ne kattavat kaikki 
liiketoiminnan keskeiset alueet. Mikäli nämä järjestelmät tai palvelut eivät toimi suunnitellulla 
tavalla tämä voi häiritä Kamuxin liiketoimintaa ja vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan.  

Kamux uskoo, että sen brändi ja maine asiakkaiden keskuudessa ovat tärkeitä yhtiön menestyksen 
kannalta. Jos Kamux ei pysty säilyttämään riittävää palvelutasoa, tai jos jokin tapahtuma 
vahingoittaa yhtiön mainetta, tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Kamuxiin.  

Kamuxin riskienhallinnan pääperiaatteita on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla 
osoitteessa www.kamux.com. 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat 

Kamux nimitti VTM Mikko-Heikki Inkeroisen yhtiön Chief Digital Officeriksi (CDO) ja johtoryhmän 

jäseneksi vastaamaan yhtiön digitaalisen liiketoiminnan kehityksestä, kokonaisvaltaisesta 

asiakaskokemuksesta ja markkinoinnista. Inkeroinen siirtyi Kamuxille Power International AS:n 

verkkoliiketoiminnan johtajan tehtävästä. Inkeroinen on kuluttajakaupan ja digitaalisen 

liiketoiminnan osaaja, jonka tehtävänä on kehittää Kamuxin digitaalisia palveluita ja 

asiakaskokemusta strategian mukaisesti. Inkeroinen aloitti tehtävässään 24.2.2018.  

Vuoden 2018 alussa Ruotsin maajohtajana aloitti Robin Toss ja Saksan maajohtajana Oliver 

Michels. 

Tammikuun 2. päivä Kamux avasi myymälän uusissa, aiempaa isommissa tiloissa Ruotsin 

Jönköpingissä. Kamux avasi Suomen 42. myymälänsä Savonlinnaan helmikuussa 2018.  
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Kamux Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi−joulukuu 2017 

Pääasialliset laadintaperiaatteet 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 – Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. 

Tilinpäätöstiedotteessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 

vuoden 2016 tilinpäätöksessä sekä niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu 

vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Tilinpäätöstiedote ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota 

ja liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen tilinpäätöstiedotetta tulee lukea 

yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2016 kanssa. Tilikaudet 2016 ja 2017 ovat 

laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. 

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä. 

Tilinpäätöstiedotteen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arviota ja harkintaan 

perustuvia ratkaisuja sekä oletuksia, jotka vaikuttavat laadintaperiaatteiden soveltamiseen ja 

varojen ja velkojen, tuottojen ja kulujen kirjanpitoarvoihin. Toteumat voivat poiketa tehdyistä 

arvioista ja ratkaisuista. Tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisen yhteydessä johdon tekemät 

merkittävimmät konsernin laatimisperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet 

arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista  

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista uusi tulouttamisstandardi korvaa tavaroiden ja 

palvelujen myyntiä koskevan IAS 18:n ja pitkäaikaishankkeita koskevan IAS 11:n. Standardin 

sisältämän viisivaiheisen mallin mukaisesti asiakassopimusten perusteella saatavat myyntituotot 

kirjataan, kun tavaroita tai palveluja koskeva määräysvalta siirtyy asiakkaalle. Tuloutus tapahtuu 

määrään, johon yritys odottaa olevansa oikeutettu kyseisistä tuotteista tai palveluista. 

Kamux on laatinut IFRS 15 käyttöönoton vaikutusten arvioinnin vuoden 2017 aikana. Arvioinnissa 

on tunnistettu ja määritetty nykyisten tuloutuskäytäntöjen ja IFRS 15 vaatimusten väliset erot. 

Kamux alkaa soveltaa IFRS 15:ttä 1.1.2018 alkaen käyttäen takautuvaa menetelmää. IFRS 15:n 

käyttöönotto ei aiheuta merkittävää vaikutusta konsernin tuloutuksen ajankohtaan tai taseen 

esittämiseen. Kamux antaa lisätietoja vaikutuksista tilinpäätöksessä 2018.  

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit  

Kamux ottaa käyttöön IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin 1.1.2018 alkaen. Standardin 

käyttöönoton yhteydessä Kamux on analysoinut erityisesti mahdollisia vaikutuksia rahoitusvarojen 

luokittelu- ja arvostusperiaatteisiin, odotettuihin luottotappioihin perustuvan arvonalennusmallin 

vaikutusta myyntisaamisten ja muiden saamisten arvostamiseen sekä suojauslaskennan uusien 

ohjeiden vaikutusta johdannaisinstrumenttien laskenta- ja raportointikäytäntöihin. Kamuxin 

laatiman analyysin mukaan standardin käyttöönotolla ei tule olemaan merkittävää vaikutusta 

tilinpäätökseen. Kamux antaa lisätietoja vaikutuksista tilinpäätöksessä 2018. 
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Konsernin laaja tuloslaskelma 

milj. euroa 10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Liikevaihto 114,3 97,8 454,9 404,8 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,8 0,7 1,1 

Materiaalit ja palvelut -101,4 -87,2 -401,7 -356,6 

Henkilöstökulut -5,3 -5,3 -21,7 -19,9 

Liiketoiminnan muut kulut -4,1 -3,6 -14,8 -12,8 

Poistot -0,3 -0,3 -1,1 -0,8 

Liikevoitto 3,3 2,2 16,2 15,7 

Rahoituskulut -0,2 -0,5 -0,8 -1,0 

Voitto ennen veroja 3,0 1,8 15,5 14,6 

Tuloverot -1,0 -0,6 -3,8 -3,6 

Tilikauden voitto 2,0 1,1 11,7 11,0 

         

Muut laajan tuloksen erät        

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää 
tulosvaikutteisiksi 

       

   Muuntoerot -0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen 
jälkeen 

-0,0 -0,0 -0,0 0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,0 1,1 11,7 11,0 

         

Tilikauden tuloksen jakautuminen        

Yhtiön omistajille 2,0 1,1 11,7 11,0 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen         

Yhtiön omistajille 2,0 1,1 11,7 11,0 

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos 

       

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja 
laimennettu, EUR 

0,05 0,03 0,30 0,29 
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Konsernin tase 

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

VARAT     

Pitkäaikaiset varat     

Aineettomat hyödykkeet 1,1 1,0 

Liikearvo 13,6 13,6 

Aineelliset hyödykkeet 1,7 1,7 

Muut saamiset 0,1 0,0 

Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,3 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 16,8 16,6 

     

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 55,2 47,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 12,9 11,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 1,8 

Rahavarat 18,1 0,7 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 86,2 61,8 

VARAT YHTEENSÄ 103,0 78,4 

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    

Osakepääoma 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,6 4,1 

Muuntoero 0,0 0,1 

Kertyneet voittovarat 22,5 13,7 

Tilikauden voitto 11,7 11,0 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 58,9 28,9 

     

VELAT    

Pitkäaikaiset velat    

Lainat 22,4 25,4 

Johdannaisinstrumentit 0,1 0,1 

Varaukset 0,4 0,4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 22,8 25,8 

     

Lyhytaikaiset velat    

Lainat 3,0 6,3 

Ostovelat ja muut velat 15,6 12,3 

Varaukset 2,2 1,7 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,4 3,4 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 21,3 23,7 

Velat yhteensä 44,1 49,5 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 103,0 78,4 

  



   
  Tilinpäätöstiedote 

       Q4    tammi−joulukuu 2017 

 
 

  

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa 

  

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto Muuntoero 

Kertyneet 
voittovarat 

Oma  
pääoma 

yhteensä 
Osake-

pääoma 

Oma pääoma 1.1.2017 0,1 4,1 0,1 24,7 28,9 

Tilikauden voitto       11,7 11,7 

Muut laajan tuloksen erät     -0,0   -0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     -0,0 11,7 11,7 

Liiketoimet omistajien kanssa:           

Osakkeiden liikkeellelasku   20,5     20,5 

Osingot osakkeenomistajille       -2,2 -2,2 

Henkilöstöannin ja yleisöannin 
hintaero       0,1 0,1 

Oma pääoma 31.12.2017 0,1 24,6 0,0 34,2 58,9 

            

Oma pääoma 1.1.2016 0,1 0,9 0,1 20,3 21,3 

Tilikauden voitto       11,0 11,0 

Muut laajan tuloksen erät     0,0   0,0 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     0,0 11,0 11,0 

Liiketoimet omistajien kanssa:           

Osakkeiden liikkeellelasku   3,2     3,2 

Osingot osakkeenomistajille      -1,5 -1,5 

Omien osakkeiden hankinta       -5,2 -5,2 

Oma pääoma 31.12.2016 0,1 4,1 0,1 24,7 28,9 
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Konsernin rahavirtalaskelma 

milj. euroa 10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Liiketoiminnan rahavirrat       

Tilikauden voitto 2,0 1,1 11,7 11,0 

Oikaisut:       

Poistot 0,3 0,3 1,1 0,8 

Rahoituskulut 0,2 0,5 0,8 1,0 

Varausten muutos 0,1 0,3 0,6 0,8 

Vaihto-omaisuuden arvonalennukset 0,0 0,3 -0,1 0,3 

Tuloverot 1,0 0,6 3,8 3,6 

Muut liiketoimet, joihin ei liity 
maksutapahtumaa 

- 0,1 0,1 0,1 

Käyttöpääoman muutokset:      

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -0,6 -2,7 -1,6 -5,1 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 2,1 0,4 3,4 2,7 

Vaihto-omaisuuden muutos -0,7 -5,2 -7,3 -12,2 

Maksetut korot -0,1 -0,3 -0,5 -0,7 

Muut rahoituserät, netto 0,1 -0,0 -0,1 -0,2 

Maksetut tuloverot -2,5 -0,5 -5,1 -3,2 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 1,8 -5,0 6,5 -1,1 

       

Investointien rahavirrat      

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,2 -1,0 -0,6 -1,5 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,2 -0,3 -0,6 -0,7 

Investointien nettorahavirta -0,4 -1,3 -1,2 -2,1 

      
 

Rahoituksen rahavirrat      

Osakkeiden liikkeeseenlasku - 2,7 20,5 3,2 

Omien osakkeiden hankinta - -5,2 - -5,2 

Pankkilainojen nostot - 10,4 - 43,4 

Pankkilainojen takaisinmaksut - -7,0 -6,3 -36,9 

Maksetut osingot  - - -2,2 -1,5 

Rahoituksen nettorahavirta - 1,0 12,0 3,1 

       

Rahavarojen nettovähennys/-lisäys 1,3 -5,3 17,3 -0,1 

Rahavarat tilikauden alussa 16,7 6,1 0,7 0,8 

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset rahavaroihin 0,1 -0,0 0,1 -0,0 

Rahavarat tilikauden lopussa 18,1 0,7 18,1 0,7 
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Osakekohtainen tulos 

  
10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto 
(milj. euroa) 

2,0 1,1 11,7 11,0 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana, 1 000 kpl, laimentamaton 

39 987 37 050 38 937 37 566 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,03 0,30 0,29 

Rekisteröimättömän osakeannin vaikutus osakkeiden 
lukumäärään 

- 140 5 69 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu 
keskiarvo tilikauden aikana, 1 000 kpl, laimennettu  

39 987 37 190 38 941 37 635 

Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,05 0,03 0,30 0,29 

 

Segmentit 

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1−12/2017               

Liikevaihto 372,4 73,2 22,8 468,4   -13,5 454,9 

sisäinen 0,0 12,5 1,0 13,5   -13,5   

ulkoinen 372,4 60,7 21,8 454,9     454,9 

Bruttokate 46,4 5,9 1,5 53,8     53,8 

Käyttökate 23,9 0,1 -1,8 22,2 -4,9   17,3 

Poistot -0,8 -0,1 -0,1 -1,1 -0,0   -1,1 

Liikevoitto 23,1 -0,1 -1,9 21,1 -4,9   16,2 

Rahoituskulut             -0,8 

Voitto ennen veroja             15,5 

        

        

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1−12/2016        

Liikevaihto 343,2 60,9 10,8 414,9  -10,1 404,8 

sisäinen   9,6 0,6 10,1  -10,1  

ulkoinen 343,2 51,3 10,3 404,8     404,8 

Bruttokate 44,1 4,3 0,8 49,2   49,2 

Käyttökate 22,8 -1,3 -0,7 20,8 -4,3  16,5 

Poistot -0,6 -0,1 -0,0 -0,8 -0,0  -0,8 

Liikevoitto 22,2 -1,5 -0,7 20,0 -4,3  15,7 

Rahoituskulut       -1,0 

Voitto ennen veroja       14,6 
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Nettokäyttöpääoma  

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Vaihto-omaisuus 55,2 47,9 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 12,9 11,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,0 1,8 

Ostovelat ja muut velat -15,6 -12,3 

Varaukset -2,6 -2,0 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat -0,4 -3,4 

Nettokäyttöpääoma 49,5 43,3 

 

Nettovelka 

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Pitkäaikaiset lainat     

Pankkilainat 22,4 25,4 

Pitkäaikaiset lainat yhteensä 22,4 25,4 

Lyhytaikaiset lainat     

Pankkilainat 3,0 5,0 

Tililimiitit - 1,3 

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 3,0 6,3 

Rahoitusvelat yhteensä 25,4 31,7 

Vähennetään rahavarat -18,1 -0,7 

Nettovelka 7,3 30,9 

 

Johdannaissopimukset 

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Korkojohdannaiset     

Käypä arvo - -0,1 

Kohde-etuuden arvo - 6,5 

Valuuttajohdannaiset     

Käypä arvo -0,1 0,0 

Kohde-etuuden arvo 7,2 3,1 
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Vuokravelvoitteet ja muut sitoumukset 

Muut vuokrasopimukset     

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat 

      

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Yhden vuoden kuluessa 7,2 5,0 

Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 14,4 11,8 

Yli viiden vuoden kuluttua 0,6 1,0 

Yhteensä 22,2 17,8 

      

Velat joiden vakuudeksi on annettu vakuuksia ja kiinnityksiä     

      

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Lainat 25,4 31,7 

lainoista annetut vakuudet 104,0 104,0 

      

Muut sitoumukset      

      

milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016 

Vuokra- ja muut maksutakaukset 0,4 0,3 

 

Lähipiiritapahtumat 

 

milj. euroa 10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Käytettyjen autojen myynti 0,0 - 0,1 0,2 

Käytettyjen autojen ostot -0,0 - -0,1 -0,1 

Vuokrakulut -0,0 -0,2 -0,5 -0,6 

Konsultointikulut -0,0 -0,0 -0,3 -0,1 

 

Kamuxin johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä, hallituksen jäsenillä sekä heidän perheenjäsenillään 

on oikeus ostaa Kamuxilta ja myydä sille autoja koko Kamuxin henkilökuntaa koskevan 

henkilöstöpolitiikan mukaisesti. 

Vuokrakulut koostuvat konsernin toimitusjohtajalta, tämän läheisiltä perheenjäseniltä sekä 

heidän määräysvallassaan olevilta yrityksiltä vuokrattujen toimipisteiden vuokramaksuista. 

Konsultointikulut koostuvat David Nuutisen määräysvallassa olevalle DN Advisory Oy:lle ja Matti 

Virtasen määräysvallassa olevalle Virtanen Consulting GmbH:lle maksetuista 

konsultointipalkkioista, jotka liittyvät konsernin maantieteelliseen laajenemiseen sekä 

pörssilistautumiseen.  

Yhtiö suuntasi 30.1.2017 osakeannissa 52 174 uutta osaketta Yhtiön uudelle johtoon kuuluvalle 

avainhenkilölle. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 14.2.2017. 



   
  Tilinpäätöstiedote 

       Q4    tammi−joulukuu 2017 

 
 

  

Yhtiö suuntasi 27.3.2017 osakeannissa 39 348 uutta osaketta Yhtiön uusille hallitusjäsenille. 

Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 20.4.2017. 

Yhtiö suuntasi 5.4.2017 osakeannissa yhteensä 26 100 uutta osaketta yhtiön uudelle 

avainhenkilölle. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 26.4.2017.  

Tunnuslukujen laskentakaavat sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys 

Kamux esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa 
konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille 
tunnusluvuille. Kamuxin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää 
lisätietoa Kamuxin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein 
analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. 
 
Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai 
IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske 
vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Kamuxin vaihtoehtoiset tunnusluvut 
eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen 
kanssa. 
 
Oikaistun liikevoiton täsmäytyslaskelma 
 

milj. euroa 10−12/2017 10−12/2016 1−12/2017 1−12/2016 

Liikevoitto (EBIT) 3,3 2,2 16,2 15,7 

Listautumiseen liittyvät kulut - 0,0 1,2 1,2 

Strategiset selvitykset - 0,4 0,7 0,6 

Maantieteelliseen laajentumiseen liittyvät erityiserät 0,0 0,1 0,4 0,2 

Osakepalkitseminen - 0,3 - 0,3 

Oikaisuerät yhteensä 0,0 0,8 2,4 2,3 

Oikaistu liikevoitto 3,3 3,0 18,6 18,0 
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Tulosjulkistukset 2018 

Kamux Oyj julkistaa tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset vuonna 2018 seuraavasti: 

24.5.2018: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2018. 

23.8.2018: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2018. 

22.11.2018: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2018. 

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2017, ilmestyy viikolla 14/2018. 

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26.4.2018. 

 

Tiedotustilaisuus ja webcast tilinpäätöstiedotteeseen liittyen 

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille tilinpäätöstiedotteeseen liittyen 

tänään 8.3.2018 hotelli GLOn video wall -tilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 13.00 alkaen 

suomeksi ja englanniksi sen jälkeen noin klo 13.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana 

webcast-lähetyksenä osoitteesta http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/ 
löytyvän linkin kautta. Tilinpäätöstiedotteen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja 

talousjohtaja Tapio Arimo.  

 

Hämeenlinnassa 8.3.2018 

Kamux Oyj 

Hallitus 

 

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski 

Puh. 050 544 5538 

Talousjohtaja Tapio Arimo 

Puh. 040 829 6452 

Viestintäjohtaja Satu Heikkilä  

Puh. 0400 629 337 

http://www.kamux.com/tiedotteet-ja-julkaisut/raportit-ja-esitykset/

