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Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.—31.3.2022 

Kamuxin liikevaihto kasvoi vahvasti +13,1 %, oikaistu liikevoitto 
edellisvuoden tasolla 
Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.   

Tammi—maaliskuu lyhyesti 

- Liikevaihto kasvoi 13,1 % ja oli 237,3 milj. euroa (209,9) 
- Bruttokate kasvoi 4,6 % ja oli 24,3 milj. euroa (23,2), mikä oli 10,2 % (11,0) liikevaihdosta 
- Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 5,7 milj. euroa (5,7), mikä oli 

2,4 % (2,7) liikevaihdosta 
- Liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 5,7 milj. euroa (5,7), mikä oli 2,4 % 

(2,7) liikevaihdosta 
- Myytyjen autojen määrä laski -3,9 % ja oli 15 601 autoa (16 242) 
- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 8,6 % (12,8) 
- Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09) ja laimennettu 0,10 euroa (0,09) 
 
Liiketoimintasegmenttien liikevaihdon kehitys tammi‒maaliskuussa, milj. euroa 

 
Avainluvut  

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 Muutos, % 1−12/2021 
Liikevaihto 237,3 209,9 13,1 % 937,4 
Bruttokate 24,3 23,2 4,6 % 101,3 

osuus liikevaihdosta, % 10,2 % 11,0 %   10,8 % 
Liikevoitto (EBIT) 5,7 5,7 -0,5 % 28,0 

osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 2,7 %  3,0 % 
Oikaistu liikevoitto* 5,7 5,7 -0,5 % 31,4 

osuus liikevaihdosta, % 2,4 % 2,7 %   3,3 % 
Liikevaihto integroiduista palveluista 11,8 9,4 25,4 % 42,8 

osuus liikevaihdosta, % 5,0 % 4,5 %   4,6 % 
Myytyjen autojen lukumäärä 15 601 16 242 -3,9 % 68 429 
Bruttokate per myyty auto, euroa 1 554 1 427 8,9 % 1 480 
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu, % 8,6 % 12,8 %   19,1 % 
Nettovelka 85,4 75,5 13,1 % 70,4 
Vaihto-omaisuus 146,2 122,4 19,5 % 132,8 
Vaihto-omaisuuden kierto, päivää 56,7 54,3 4,4 % 49,3 
Investoinnit 1,4 1,2 10,5 % 7,4 
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 875 795 10,1 % 848 
Oman pääoman tuotto (ROE), % 19,5 % 26,5 %   19,5 % 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,2 % 16,5 %   12,5 % 
Omavaraisuusaste, % 46,4 % 45,4 %   47,3 % 
Laimentamaton tulos/osake, euroa 0,11 0,09 21,6 % 0,49 
Laimennettu tulos/osake, euroa 0,10 0,09 21,8 % 0,49 
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* Liikevoitto oikaistuna oikeudellisiin prosesseihin ja aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä, joita ei 
ollut vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä (1−3/2021: 0,0 milj. euroa ja 1−12/2021: 3,4 milj. euroa). 

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski:  

”Jatkoimme alkuvuonna määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista ja onnistuimme keskeisimmän 
tavoitteemme — liikevaihdon kasvattamisen — osalta haastavassa markkinatilanteessa. Liikevaihto kasvoi 
13,1 %, ja vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu oli 8,6 %.  Olen erityisen tyytyväinen ulkoisen 
liikevaihdon kasvuun ja bruttokatteen positiiviseen kehitykseen Ruotsissa ja Saksassa, sekä integroitujen 
palvelujen myynnin kasvuun kaikilla markkinoilla. Myös bruttokate per myyty auto kehittyi hyvin. 

Autojen kappalemääräisen myynnin kehitys oli pettymys. Ruotsissa ja Saksassa kappalemääräinen myynti 
kehittyi hyvin, mutta Suomessa myytyjen autojen määrä laski vuoden 2020 tasolle n. 11 000:een autoon. 
Hintojen nousun ja kasvaneen maailmanpoliittisen epävarmuuden vuoksi käytettyjä autoja myytiin aiempaa 
vähemmän kaikissa toimintamaissamme ja näkemyksemme mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
helmikuussa vaikutti kysyntään selvästi. Markkinan kehitys huomioiden voimme olla erityisen tyytyväisiä 
myynnin kehitykseen Ruotsissa ja Saksassa. Supistunut kysyntä suuntautui voimakkaasti kohonneiden 
polttoaineiden hintojen seurauksena erityisesti hybridi- ja sähköautoihin, joiden ostomarkkina on erityisen 
kireä. Maailmanlaajuinen komponenttipula pidentää edelleen uusien autojen toimitusaikoja, minkä vuoksi 
käytettyjä autoja virtaa markkinoille niukasti. Kireästä ostomarkkinasta huolimatta myymiemme hybridi- ja 
sähköautojen määrä kasvoi lähes 40 % verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosineljännekseen. 
Huomioimme kireän ostomarkkinan jo loppuvuonna 2021 ja kasvatimme myytävien autojen varastoa tulevan 
kesäsesongin edellä. Tämä näkyy vaihto-omaisuudessa ja varaston kierrossa ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä.  

16.5.2022 tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun kaupankäynti Kamuxin osakkeella alkoi Nasdaq Helsingin 
päälistalla. Olemme näinä viitenä vuotena ottaneet ison askeleen kohti visiotamme olla #1 käytettyjen 
autojen vähittäiskaupassa Euroopassa ja saavuttaneet jo sijan 3. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme 
heidän panoksestaan tällä matkalla ja jatkuvasta työskentelystään yhtiön ja asiakkaittemme hyväksi. 
Osakkeenomistajien määrä on kasvanut yli 24 000:een, ja haluan kiittää myös kaikkia osakkeenomistajia 
luottamuksesta. Jatkamme edelleen strategiamme viitoittamalla kasvun tiellä.” 

Strategian toteuttaminen  

Käytettyjen autojen markkina tarjoaa houkuttelevan mahdollisuuden laajentumiseen ja kasvuun. Vuosina 
2021―2023 Kamuxin strategiaa määrittää liikevaihdon vahva kasvattaminen, sen miltei 
kaksinkertaistaminen. Kannattavuuden kehitys rakentuu strategiakauden aikana liiketoiminnan kasvulle ja 
skaalautuvuudelle.  

Yhtiön strategian panostusalueet ovat: 

• Monikanavainen asiakaskokemus ja palvelut 
• Tehokkaat prosessit ja skaalautuvuus 
• Datan hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen 
• Kyvykkyyksien kehittäminen ja jatkuva oppiminen 

Vuoden 2022 alussa olemme jatkaneet strategian mukaista kasvun kiihdyttämistä. Suurempi myymäläkoko 
tukee skaalautuvuutta ja Kamuxin konseptin mukaisten prosessien tehostamista, ja tiedotimme 
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Porin ja Vantaan Petikon myymälöiden muutosta isompiin tiloihin 
kevään 2022 kuluessa.  Lisäksi tiedotimme Ruotsin Nyköpingiin syyskuussa 2022 avattavasta uudesta 
myymälästä.  Huhtikuussa tiedotimme Ruotsin 24. myymälän avaamisesta Kalmariin syyskuussa 2022.  

Olemme jatkaneet vahvaa panostusta henkilöstön koulutukseen ja johtamisen kehittämiseen 
varmistaaksemme markkinoiden parhaan digiostopolun ja asiakaslupauksemme toteutumisen. Myös datan ja 
analytiikan hyödyntämisen kehittämistä on jatkettu, sillä niiden tuella johdamme myyntiä, ostoa ja 
hinnoittelua, sekä kehitämme asiakkaan ostokokemusta digitaalisissa kanavissamme.  

Palveluja on kehitetty mm. ottamalla Suomessa käyttöön uudistettu, aiempaa kattavampi Kamux Plus -
palvelu. Vuonna 2021 lanseeratun kuukausimaksupohjaisen Kamux Huoleton -palvelun pilotti jatkuu.  
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Näkymät vuodelle 2022 

Vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan vähintään 1 100 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton 
kasvavan edellisvuodesta. 

Vaikka Kamuxin liiketoimintaan ei kohdistu välittömiä Venäjä-riskejä, Venäjän sotilastoimet Ukrainassa ovat 
aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta laajalti Euroopassa. Tilanteella voi olla vaikutusta ihmisten 
kulutuskäyttäytymiseen ja ostovoimaan, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta myös Kamuxin vuoden 2022 
näkymiin. 

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2021‒2023 

Kamuxin keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat vuosittainen liikevaihdon kasvattaminen yli     
20 %, vuosittain kasvava oikaistu liikevoitto sekä oikaistu liikevoittomarginaali yli 3,5 % ja oman pääoman 
tuotto (ROE) yli 25 %. Lisäksi yhtiön tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 25 % tilikauden voitosta. Yhtiön 
hallitus arvioi jaettavan osingon ja Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän välisen tasapainon 
vuosittain ja tekee tämän arvion perusteella esityksen jaettavan osingon määrästä, joka voi yksittäisenä 
vuonna poiketa merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta tavoitetasosta. 

Markkinakatsaus  

Vuosia 2020 ja 2021 leimanneella koronapandemialla ei ollut autokaupan kannalta merkittävää vaikutusta 
ihmisten liikkumiseen ja ostokäyttäytymiseen vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä, vaikka 
omikronvariantti levisikin nopeasti alkuvuonna. Kamuxin toimintamaista vain Saksassa oli vuosineljänneksen 
aikana voimassa ihmisten käyttäytymiseen ja liikkuvuuteen vaikuttavia rajoituksia.  

Yhtiö arvioi, että käytettyjen autojen markkina supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön kaikissa 
toimintamaissa. Erityisen voimakkaasti käytettyjen autojen markkina supistui Ruotsissa. Kiihtynyt inflaatio, 
maailmanpoliittinen epävarmuus ja polttoaineiden hintojen nousu heikensivät kuluttajien luottamusta ja 
hidastivat autokauppaa läpi vuosineljänneksen ja erityisesti sen lopulla. Yhtiö arvioi jatkaneensa 
markkinajohtajana Suomessa ja olevansa edelleen viiden suurimman toimijan joukossa Ruotsissa. Saksassa 
Kamuxin markkinaosuus käytettyjen autojen myynnissä on edelleen pieni, mutta yhtiö arvioi sen kasvaneen 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman. Uusien henkilöautojen rekisteröinnit laskivat koko Euroopan 
unionin alueella 12,3 % tammi—maaliskuussa 2022 ja 20,5 % maaliskuussa 2022 (ACEA). 

Kamuxin arvion mukaan käytettyjen autojen markkina on sen kolmessa toimintamaassa yhteensä noin 8,6 
milj. myytyä autoa vuodessa eli yli 100 miljardia euroa. Vuonna 2021 Suomessa myytiin Kamuxin arvion 
mukaan noin 0,6 milj. käytettyä autoa, Ruotsissa noin 1,3 milj. käytettyä autoa ja Saksassa noin 6,7 milj. 
käytettyä autoa.  

Liikevaihto tammi‒maaliskuussa 2022 

Liikevaihto kasvoi 13,1 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 237,3 milj. euroa (209,9). 
Liikevaihto kasvoi uusien liikkeiden avausten, autojen keskihintojen nousun ja vertailukelpoisten liikkeiden 
myynnin kasvun ansiosta. Liikevaihto integroiduista palveluista kasvoi ja oli 11,8 milj. euroa (9,4) eli 5,0 % 
(4,5) kokonaisliikevaihdosta. 

Kamuxin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa myymien autojen määrä laski -3,9 % edellisvuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna ja oli 15 601 autoa (16 242). Liikevaihto per myyty auto oli 15 209 euroa (12 921). 

Liikevaihdon jakauma  

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 

Käytettyjen autojen myynti 225,4 200,4 894,6 

Palkkiot rahoitus- ja vakuutusyhtiöiltä 10,0 7,9 36,2 

Kamux Plus 1,8 1,5 6,6 

Yhteensä 237,3 209,9 937,4 
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Tulos tammi‒maaliskuussa 2022 

Bruttokate kasvoi 4,6 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 24,3 milj. euroa (23,2). Bruttokate 
kasvoi Ruotsissa ja Saksassa, mutta laski Suomessa. Konsernin bruttokatteen osuus liikevaihdosta laski -0,8 
prosenttiyksikköä ja oli 10,2 % (11,0).  

Oikaistu liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 5,7 milj. euroa (5,7). Oikaistu 
liikevoitto oli 2,4 % (2,7) liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto on oikaistu oikeudellisiin prosesseihin ja 
aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä. Liikevoittoa oikaisevia eriä ei ollut ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä eikä edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. 

Liikevoitto (EBIT) pysyi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 5,7 milj. euroa (5,7). 

Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,1 milj. euroa (-1,1).  

Tulos ennen veroja oli 5,5 milj. euroa (4,6). Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,09) ja 
laimennettu 0,10 euroa (0,09). 

 

Liiketoimintasegmenttien avainluvut 

kpl 1−3/2022 1−3/2021 Muutos, % 1−12/2021 
Myytyjen autojen lukumäärä 
ilman konsernin sisäisiä myyntejä     
Suomi 10 946 12 108 -9,6 % 48 660 

Ruotsi 3 407 3 035 12,3 % 14 361 

Saksa 1 248 1 099 13,6 % 5 408 

Segmentit yhteensä 15 601 16 242 -3,9 % 68 429 
 

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 Muutos, % 1−12/2021 
Liikevaihto     

Suomi 153,0 146,6 4,4 % 611,0 

Ruotsi 80,4 66,3 21,3 % 296,6 

Saksa 22,9 21,3 7,3 % 98,6 

Segmentit yhteensä 256,4 234,3 9,4 % 1 006,1 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -19,1 -24,4 21,6 % -68,7 

Yhteensä 237,3 209,9 13,1 % 937,4 

     
Bruttokate     

Suomi 17,8 18,5 -3,8 % 79,6 

Ruotsi 4,8 3,8 26,6 % 19,0 

Saksa 1,6 0,9 89,0 % 2,6 

Segmentit yhteensä 24,3 23,2 4,6 % 101,3 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - - - - 

Yhteensä 24,3 23,2 4,6 % 101,3 
 

Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %     

Suomi 11,6 % 12,6 %   13,0 % 

Ruotsi 6,0 % 5,8 %   6,4 % 

Saksa 7,1 % 4,0 %   2,6 % 

Segmentit yhteensä 9,5 % 9,9 %   10,1 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -   - 

Yhteensä 10,2 % 11,0 %  10,8 % 
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milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 Muutos, % 1−12/2021 
Liikevoitto     

Suomi 7,7 8,3 -7,4 % 37,8 

Ruotsi 0,2 0,1 316,4 % 1,3 

Saksa -0,5 -1,0 49,4 % -5,1 

Segmentit yhteensä 7,4 7,4 0,6 % 34,0 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -1,7 -1,7 -4,1 % -6,1 

Yhteensä 5,7 5,7 -0,5 % 28,0 
 

Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %     

Suomi 5,0 % 5,6 %   6,2 % 

Ruotsi 0,3 % 0,1 %   0,5 % 

Saksa -2,1 % -4,5 %   -5,2 % 

Segmentit yhteensä 2,9 % 3,1 %   3,4 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -   - 

Yhteensä 2,4 % 2,7 %   3,0 % 

     
Liikevoittoa oikaisevat erityiserät     

Suomi - -   0,0 

Ruotsi - -   - 

Saksa - -   -3,5 

Segmentit yhteensä - - - -3,5 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -   0,0 

Yhteensä - - - -3,4 

     
Oikaistu liikevoitto ilman erityiseriä     

Suomi 7,7 8,3 -7,4 % 37,8 

Ruotsi 0,2 0,1 316,4 % 1,3 

Saksa -0,5 -1,0 49,4 % -1,6 

Segmentit yhteensä 7,4 7,4 0,6 % 37,5 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit -1,7 -1,7 -4,1 % -6,1 

Yhteensä 5,7 5,7 -0,5 % 31,4 

     
Oikaistu liikevoitto ilman erityiseriä, osuus 
liikevaihdosta, % 

    

Suomi 5,0 % 5,6 %   6,2 % 

Ruotsi 0,3 % 0,1 %   0,5 % 

Saksa -2,1 % -4,5 %   -1,7 % 

Segmentit yhteensä 2,9 % 3,1 %   3,7 % 

Konsernitoiminnot ja eliminoinnit - -   - 

Yhteensä 2,4 % 2,7 %   3,3 % 
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Integroitujen palvelujen osuus kaikista Kamuxin myymistä käytetyistä autoista segmenteittäin 

prosenttia, % 1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 
Rahoituspalvelut       

Suomi 49 45 46 

Ruotsi 46 45 44 

Saksa 27 20 19 
      
Vakuutuspalvelut     

Suomi 47 49 48 

Ruotsi 82 91 88 
      
Kamux Plus     

Suomi 27 20 19 

Ruotsi 24 22 22 
 

 

Suomi tammi‒maaliskuussa 2022 

Liikevaihto kasvoi 4,4 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta pääosin myytyjen autojen keskihinnan 
ansiosta ja oli 153,0 milj. euroa (146,6). Polttoaineiden hintojen nousu ja maailmanpoliittisen 
epävarmuuden kasvu supistivat kysyntää ja suuntasivat sitä erityisesti hybridi- ja sähköautoihin. Myytyjen 
autojen lukumäärä laski -1 162 kappaleella eli -9,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 
oli 10 946 autoa (12 108). Liikevaihdon kasvu perustui uusiin liikkeisiin (Q1/2020 ja sen jälkeen avatut) ja 
vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvuun. Uudistettu Kamux Plus -palvelu otettiin hyvin vastaan ja kun 
myös rahoituspalvelujen myynnin suotuisa kehitys jatkui, integroitujen palvelujeen osuus liikevaihdosta 
kasvoi 9,9 milj. euroon (8,2), mikä oli 6,5 %:a (5,6) liikevaihdosta. Liikevoitto laski -7,4 % edellisvuoden 
vastaavasta ajanjaksosta pääosin myytyjen autojen pienemmän lukumäärän vuoksi ja oli 7,7 milj. euroa 
(8,3) eli 5,0 % (5,6) liikevaihdosta. Ouluun avattiin helmikuussa uuden strategian mukainen myymälä ja 
käsittelykeskus.  

Ruotsi tammi‒maaliskuussa 2022 

Kokonaisliikevaihto kasvoi 21,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 80,4 milj. euroa (66,3). 
Ulkoinen liikevaihto kasvoi 30,7 % ja oli 61,9 milj. euroa (47,3). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 372 kappaleella eli 12,3 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan ja oli 3 407 autoa (3 035). Liikevaihdon kasvu perustui uusiin liikkeisiin ja vertailukelpoisten 
liikkeiden myynnin kasvuun. Myytyjen autojen keskihinnan nousu ja Göteborgiin vuoden 2021 toisella 
vuosineljänneksellä avattu myymälä myötävaikuttivat liikevaihdon kasvuun. Integroitujen palvelujeen osuus 
ulkoisesta liikevaihdosta kasvoi 1,4 milj. euroon (1,0), mikä oli 2,3 % (2,1) ulkoisesta liikevaihdosta. 
Liikevoitto kasvoi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta positiivisesti kehittyneen liikevaihdon ansiosta ja 
oli 0,2 milj. euroa (0,1) eli 0,3 % (0,1) kokonaisliikevaihdosta. Koronapandemia ei vaikuttanut myymälöiden 
aukioloon. 

Saksa tammi‒maaliskuussa 2022 

Kokonaisliikevaihto kasvoi 7,3 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 22,9 milj. euroa (21,3). 
Ulkoinen liikevaihto kasvoi 40,3 % ja oli 22,4 milj. euroa (15,9). Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 
myytyjen autojen lukumäärä kasvoi 149 kappaleella eli 13,6 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan ja oli 1 248 autoa (1 099). Liikevaihdon kasvu perustui uusiin liikkeisiin ja vertailukelpoisten 
liikkeiden myynnin kasvuun. Myytyjen autojen keskihinnan nousu vaikutti positiivisesti liikevaihdon kasvuun. 
Rahoituspalvelujen myynnissä onnistuttiin hyvin ja integroitujen palvelujeen osuus ulkoisesta liikevaihdosta 
kasvoi 0,5 milj. euroon (0,2), mikä oli 2,4 % (1,3) ulkoisesta liikevaihdosta. Liiketappio pieneni edellisvuoden 
vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,5 milj. euroa (-1,0) eli -2,1 % (-4,5) kokonaisliikevaihdosta. 
Koronapandemia vaikutti myymälöissä asiointiin Saksan hallituksen asetettua joulukuussa 2021 
vähittäiskauppaa koskevan 2G-säännön. 
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Konsernin tase ja rahoitusasema 

Konsernin taseen loppusumma oli maaliskuun 2022 lopussa 238,4 milj. euroa (218,9), josta omaa pääomaa 
oli 110,0 milj. euroa (99,1). Nettovelka oli 85,4 milj. euroa (75,5). Pitkäaikaista lainaa oli 16,6 milj. euroa 
(14,0). 

Kamux uusi viisivuotisen 40 milj. euron luottosopimuksen Nordea Pankki Oyj:n kanssa keväällä 2020. 
Luottosopimus sisältää 18 milj. euron viisivuotisen määräaikaislainan ja 22 milj. euron viisivuotisen 
luottolimiitin. Luottolimiitin lisäksi Kamuxilla on 0,4 milj. euron arvoinen kaupallinen takauslimiitti. 
Määräaikaislainaa oli nostettuna vuosineljänneksen lopussa 14,0 milj. euroa ja luottolimiittiä 2,6 milj. 
euroa. Määräaikaislainaa lyhennetään 1,0 milj. eurolla puolivuosittain.  

Tammikuussa 2022 Kamux Oyj laski liikkeelle 15,0 milj. euron arvoisen yritystodistuksen. Yritystodistus 
erääntyy lokakuussa 2022. Yritystodistuksella hankittuja varoja käytetään käyttöpääoman rahoittamiseen. 

Oulun myymälän ja prosessointikeskuksen valmistuttua nostettiin maaliskuussa 2022 kiinteistöön kohdistuva 
5,0 milj. euron viisitoistavuotinen määräaikaislaina. Määräaikaislainaa lyhennetään 0,2 milj. eurolla 
puolivuosittain.  

Nettokäyttöpääoma maaliskuun lopussa oli 122,1 milj. euroa (99,5). Vaihto-omaisuuden arvo oli 146,2 milj. 
euroa (122,4).  

Liiketoiminnan rahavirta tammi‒maaliskuussa oli -11,3 milj. euroa (-13,2). Rahavarat katsauskauden lopussa 
olivat 1,8 milj. euroa (0,4). 

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 46,4 % (45,4). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 11,2 % (16,5) 
ja oman pääoman tuotto (ROE) 19,5 % (26,5). 

Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys 

Kamux tavoittelee merkittävää kilpailuetua investoimalla tiedolla johtamiseen sekä digitaalisiin asiakas- ja 
liiketoimintaprosesseihin.  

Investoinnit olivat tammi‒maaliskuussa yhteensä 1,4 milj. euroa (1,2) ja ne koostuivat pääasiallisesti IT-
järjestelmäinvestoinneista, Oulun myymälän ja prosessointikeskuksen kiinteistöinvestoinnista sekä 
normaaleista, autoliikkeisiin tehtävistä ylläpitoinvestoinneista. Yhtiö rahoitti nämä investoinnit olemassa 
olevilla rahavaroilla, tulorahoituksella, luottolimiitillä ja yritystodistuksilla. 

Kamuxin liiketoiminnassa tutkimus- ja tuotekehityskustannukset ovat pääasiallisesti yhtiön vähittäiskaupan 
toimintamallin edelleen kehittämiseen ja liiketoiminnan prosessikehitykseen liittyviä menoja.  

Henkilöstö 

Tammi‒maaliskuussa Kamuxin henkilöstömäärä kokonaisiksi työntekijöiksi muutettuna oli keskimäärin 875 
(795). Uuden henkilöstön rekrytointia jatketaan kasvun tukemiseksi. 

Henkilöstö segmenteittäin keskimäärin 

  1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 
Suomi 579 536 562 

Ruotsi 218 178 206 

Saksa 78 81 80 

Yhteensä 875 795 848 

 

Osake ja osakkeenomistajat  

Kamuxin suurimmat omistajat 31.3.2022 olivat Juha Kalliokoski sisältäen sekä suorat että Kalliokosken 
lähipiirin määräysvallassa olevan sijoitusyhtiön omistamat osakkeet (14,6 %), Keskinäinen 
Työeläkevakuutusyhtiö Elo (5,3 %) ja Jussi Mäkinen (3,4 %).  

Tammi−maaliskuussa Kamuxin osakkeita vaihdettiin Helsingin pörssissä 9 534 520 kpl (8 720 672). Korkein 
kaupantekokurssi oli 11,91 euroa (15,78) ja alin 9,53 euroa (12,48). Osakkeen päätöskurssi katsauskauden 
viimeisenä kaupankäyntipäivänä 31.3.2022 oli 11,23 euroa (13,08). Kamuxin osakkeen vaihdolla painotettu 
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keskikurssi tammi‒maaliskuussa oli 10,73 euroa (13,71). Osakekannan markkina−arvo ilman yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita oli katsauskauden päätöskurssilla 449,4 milj. euroa (522,9).  

Maaliskuun 2022 lopussa Kamuxin osakepääoma oli 80 000 euroa ja osakkeiden lukumäärä  
40 017 420 osaketta. Tammikuussa 2022 yhtiölle palautui vastikkeetta 612 omaa osaketta 
osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen vuoksi. Katsauskauden 
lopussa yhtiön hallussa oli 37 114 omaa osaketta eli 0,09 % kaikista osakkeista.  

Johtaminen ja hallinto 

Johtoryhmä 

Tammikuussa Kamux ilmoitti uudistavansa ja vahvistavansa konsernijohtoryhmän kokoonpanoa ja 
vastuualueita tukemaan maaliskuussa 2021 julkaistun päivitetyn strategian toteutusta. Yhtiön mukaan 
strategian mukainen kasvutavoite ja kansainvälistyminen vaativat uudenlaista kokoonpanoa sekä osaamista 
konsernin johtoryhmässä. 

Konsernin johtoryhmän työt organisoitiin uudelleen, ja johtoryhmään tuli kolme uutta jäsentä. Samassa 
yhteydessä Kamux nimitti Martin Verrellin Saksan maajohtajaksi ja Juha Saarisen konsernin ostojohtajaksi. 

Kamuxin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa seuraavat henkilöt:  
- Juha Kalliokoski, toimitusjohtaja 
- Marko Lehtonen, talous, riskit, IR & viestintä ja juridiikka 
- Jani Koivu, Suomen maajohtaja 
- Kerim Nielsen, Ruotsin maajohtaja 
- Martin Verrelli, Saksan maajohtaja (aloittaa viimeistään 1.7.2022) 
- Mikki Inkeroinen, markkinointi, digitaalisuus, asiakaskanavat ja IT (15.5.2022 saakka) 
- Marjo Nurmi, ihmiset, kulttuuri ja vastuullisuus 
- Juha Saarinen, ostot, logistiikka ja HUB 
- Vesa Uotila, strategia, innovaatiot, data ja analytiikka 
 
Mikki Inkeroinen siirtyy uusiin tehtäviin konsernin ulkopuolelle 15.5.2022 jälkeen. 

Osakepohjainen kannustinjärjestely  

Yhtiön hallitus hyväksyi 26.2.2021 uuden pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelyn konsernin 
avainhenkilöille vuosille 2021−2023. Järjestelyn keskeiset ehdot on kuvattu ja tiedotettu pörssitiedotteella 
26.2.2021. Järjestely käsitellään kokonaan omana pääomana maksettavana nettosijoitusjärjestelynä. 
Järjestely on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, joista ensimmäinen alkoi vuoden 2021 
alusta. Ansaintajaksojen jälkeinen sitouttamisaika päättyy 30.4.2024. Lisäksi järjestelmässä on yhtiön 
markkina-arvon kasvuun perustuva lisäosa, jonka perusteella kriteerien täyttyessä jaetaan lisäosakkeita 
vuoden 2023 ansaintajakson päättymisen jälkeen. Osakepalkkioiden käypä arvo määritettiin järjestelyn 
myöntämishetkellä. Järjestelyn käypä arvo kirjataan kuluksi kolmelle vuodelle järjestelyn sitouttamisjakson 
loppuun asti. Tammi‒maaliskuussa 2022 yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien kokonaisvaikutus 
konsernin tilikauden tulokseen oli -0,1 milj. euroa (-0,1).  

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin katsauskauden jälkeen keskiviikkona 20.4.2022. Yhtiökokous 
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja 
hyväksyi neuvoa-antavasti toimielinten palkitsemisraportin.  

Osingonjako 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä.  
Osakkeenomistajat eivät vaatineet jaettavaksi vähemmistöosinkoa. Osingon ensimmäisen erän, 0,08 euroa, 
täsmäytyspäivä oli 22.4.2022 ja osinko maksettiin 29.4.2022. Osingon toisen erän, 0,12 euroa, 
täsmäytyspäivä on 21.10.2022 ja osinko maksetaan 28.10.2022. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa 
päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen 
arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.  
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Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi 
vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen 
Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uusina jäseninä Terho 
Kalliokoski ja Jaana Viertola-Truini. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen 
mukaisesti Harri Sivulan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassin hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti myös, että hallituksen 
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 65 000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa, ja 
että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi palkkiona 5 000 euroa ja kullekin 
tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa. Päätöksen mukaisesti 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan 
ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n 
osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sen jälkeen, kun 
osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta 
katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät 
transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää 
perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri 
vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön 
matkustuskäytännön mukaisesti. 

Tilintarkastaja 

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen 
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen 
laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT 
Markku Launis.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien 
osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla 
voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. 
Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). 
Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman osakeantia 
koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, 
kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.  

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen enintään 2 000 000 oman 
osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa 
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden 
suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq 
Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen 
kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa 
kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, 
mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet 
hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen 
päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta 
ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien 
omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista 
omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa 
aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka. 
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Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen 

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan 
ehdotuksen mukaisesti. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita 
tarkastusvaliokunnan jäseniksi Tuomo Vähäpassin (puheenjohtaja), Tapio Pajuharjun ja Jaana Viertola-
Truinin. Lisäksi hallitus päätti perustaa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja valita sen jäseniksi Reija 
Laaksosen (puheenjohtaja), Antti Mäkelän ja Terho Kalliokosken. 

Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset kokonaisuudessaan julkistettiin 
pörssitiedotteella 20.4.2022. 

Selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021 ja yhtiön palkitsemisraportti 2021 julkaistiin 23.3.2022 
osana yhtiön vuosikertomusta. Selvitykset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa kamux.com. 

Jälkiverotuspäätös 

Kamux tiedotti kesäkuussa 2018 vastaanottaneensa verohallinnolta jälkiveropäätöksen, joka liittyi vuosina 
2016―2018 verohallinnon toteuttamaan, Kamux Suomi Oy:tä ja verovuosia 2012―2016 koskeneeseen 
verotarkastukseen. Yhtiö kirjasi jälkiverotuspäätöksen kokonaissumman noin 2,6 miljoonaa euroa 
täysimääräisenä kuluksi vuoden 2018 toisen neljänneksen tulokseen. Yhtiö kuitenkin piti päätöstä 
perusteettomana ja valitti päätöksestä verotuksen oikaisulautakuntaan.  

Kesäkuussa 2020 verotuksen oikaisulautakunta osin hyväksyi Kamuxin tekemän valituksen yhtiön saamasta 
jälkiverotuspäätöksestä ja palautti yhtiölle noin 0,9 miljoonaa euroa. Kamux kirjasi palautuksen määrän 0,9 
miljoonaa euroa täysimääräisesti vuoden 2020 toisen neljänneksen tulokseen hyvittämään liiketoiminnan 
muita kuluja. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus valittaa päätöksestä. Kamux pitää verotuksen 
oikaisulautakunnan päätöstä osin perusteettomana, ja yhtiö on hakenut hallinto-oikeudelta muutosta 
oikaisulautakunnan päätökseen.  

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät  

Yhtiön arvion mukaan lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä tapahtui muutoksia ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. 

Helmikuussa alkaneet Venäjän sotilastoimet Ukrainassa ovat aiheuttaneet merkittävää epävarmuutta 
laajalti Euroopassa. Geopoliittinen tilanne voi heijastua monien Euroopan maiden markkinoihin, esimerkiksi 
rahapolitiikkaan, sijoitusmarkkinaan ja inflaatioon, sekä myös energian ja polttoaineiden hintaan. 
Pitkittyessään tilanteella voi olla vaikutusta ihmisten kulutuskäyttäytymiseen ja ostovoimaan, mikä voi 
heijastua myös käytettyjen autojen kauppaan. 

Maailmanlaajuinen koronapandemia sekä siihen liittyvät säännökset ja rajoitukset ovat aiheuttaneet 
merkittäviä muutoksia yhtiön liiketoimintaympäristöön. Poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa edelleen 
ihmisten elämään, terveyteen, liikkumiseen, talouteen ja yritysten liiketoimintaan. Tilanteeseen ja 
pandemian leviämiseen tai sen uusiin aaltoihin tai kestoon liittyy paljon epävarmuuksia, jotka ovat jo 
vaikuttaneet ja saattavat vaikuttaa jatkossakin haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.  

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 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.  

Kamuxin nopea ja voimakas kasvu viime vuosina ja yhtiön liiketoiminnan laajentuminen ovat aiheuttaneet 
lisävaatimuksia sisäisen ohjeistuksen kattavuudelle ja valvonnalle. Epäonnistuminen sisäisen ohjeistuksen 
toimeenpanossa ja valvonnassa saattaa aiheuttaa taloudellisia seuraamuksia Kamuxille ja heikentää yhtiön 
mainetta. 
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Kamux toimii käytettyjen autojen vähittäiskaupan markkinoilla ja epävarmat yleiset taloudelliset olosuhteet 
Kamuxin toimintamaissa saattavat vaikuttaa haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan 
ja liiketoiminnan tulokseen. 

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. Autojen käyttövoimiin liittyvä keskustelu ja 
mahdolliset käyttövoimamuutokset sekä niihin liittyvät poliittiset päätökset saattavat vaikuttaa toimintaan 
ajoittain kuluttajakysynnän vaihtelun kautta. 

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 Kamuxin verkkosivuilla 
osoitteessa www.kamux.com. 

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat  

12.4.2022 yhtiölle palautui vastikkeetta 1 401 omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän ehtojen 
mukaisesti avainhenkilöiden työsuhteiden päättymisen johdosta. Osakkeiden palautuksen jälkeen yhtiöllä 
on hallussaan yhteensä 11 994 omaa osaketta. 

21.4.2022 yhtiö tiedotti Ruotsin 24. myymälän avaamisesta Kalmariin syyskuussa 2022. 

Huhtikuussa 2022 yhtiö luovutti 22.3.2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti vastikkeetta 26 521 yhtiön 
hallussa olevaa omaa osaketta yhtiön osakepalkkio-ohjelman ehtojen mukaisesti.  

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 1−3/2022   1−3/2021   1−12/2021 
Liikevoitto (EBIT) 5,7  5,7  28,0 

Oikeudelliset prosessit -   -   3,5 

Aikaisempiin tilikausiin liittyvät verot -   -   -0,1 

Oikaisuerät yhteensä -   -   3,4 

Oikaistu liikevoitto 5,7  5,7  31,4 
 
 
 
  

http://www.kamux.com/
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Tunnuslukujen laskentakaavat  

 

  

Bruttokate = Liikevaihto + Liiketoiminnan Muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot

Oikaistu liikevoitto (EBIT) =
Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, oikeudellisiin prosesseihin ja 

aikaisempien tilikausien veroihin liittyvillä erityiserillä. 

Nettovelka = Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat + Vuokravelat - Rahavarat                                

Rahoitusvelka = Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat

Vertailukelpoisten liikkeiden automyynti

Vertailukelpoisten liikkeiden automyynti edellisenä vuonna 

Uudet liikkeet otetaan mukaan laskentakantaan kun ne ovat olleet auki 13kk, 

jolloin ensimmäinen kerta kun liike on mukana tunnusluvussa on sen 25. 

toimintakuukausi

Vaihto-omaisuus (keskimäärin 12 kuukauden aikana)

Materiaalit ja palvelut (rullaava 12 kuukautta)

Tilikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)

Oman pääoman tuotto, % = Oma pääoma (keskimäärin 12 kuukauden aikana)

Tilikauden voitto + Rahoituskulut (rullaava 12 kuukautta)

Oma pääoma + Korollinen rahoitusvelka (keskimäärin 12 kuukauden aikana)

Oma pääoma

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

Nettovelka 

Oma pääoma

Tilikauden voitto (Emoyhtiön omistajille kuuluva)

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden painotettu osakeantikorjattu 

lukumäärä ajanjakson aikana

Nettokäyttöpääoma, EUR =

Vaihto-omaisuus + Myyntisaamiset ja muut saamiset + Tilikauden verotettavaan 

tuloon perustuvat verosaamiset - Ostovelat ja muut velat - Tilikauden 

verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - Pitkä- ja lyhytaikaiset varaukset

Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu =

Nettovelkaantumisaste, % =

Tulos/osake (laimentamaton), EUR =

Vaihto-omaisuuden kierto =

Omavaraisuusaste, % =

Sijoitetun pääoman tuotto, % =

100 *

365 *

100 *

100 *

100 *

100 *

365 *

100 *

100 *

100 *

-1  )100 *(
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Kamux Oyj:n osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2022 

Pääasialliset laadintaperiaatteet 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 –Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa 
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä sekä 
niitä uusia ja uudistettuja IFRS-standardeja, jotka on kuvattu vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus 
ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota ja liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin 
ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2021 kanssa. Osavuosikatsauksessa 
on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. 

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä. 

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että johto tekee kirjanpidollisia arvioita 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 
osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävimmät konsernin laatimisperiaatteisiin 
ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuoden 2021 
tilinpäätöksessä. 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 
Liikevaihto 237,3 209,9 937,4 

Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,4 1,4 

Materiaalit ja palvelut -213,2 -187,1 -837,5 

Henkilöstökulut -11,7 -11,3 -47,6 

Liiketoiminnan muut kulut -3,9 -3,2 -13,8 

Poistot -3,0 -3,0 -11,9 

Liikevoitto 5,7 5,7 28,0 

Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 -1,1 -1,5 

Voitto ennen veroja 5,5 4,6 26,4 

Tuloverot -1,3 -1,2 -6,8 

Tilikauden voitto 4,2 3,4 19,6 

        

Muut laajan tuloksen erät       

Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää 
tulosvaikutteisiksi       

   Muuntoerot -0,0 -0,1 -0,1 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen -0,0 -0,1 -0,1 

Tilikauden laaja tulos yhteensä 4,2 3,4 19,6 

        

Tilikauden tuloksen jakautuminen       

Yhtiön omistajille 4,2 3,4 19,6 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        

Yhtiön omistajille 4,2 3,4 19,6 

Yhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu 
osakekohtainen tulos 

      

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR 0,11 0,09 0,49 

Osakekohtainen tulos, laimennettu, EUR 0,10 0,09 0,49 
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Konsernin tase 

milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
VARAT       

Pitkäaikaiset varat       

Aineettomat hyödykkeet 6,3 5,6 6,4 

Liikearvo* 14,0 14,0 14,0 

Aineelliset hyödykkeet 6,9 2,5 6,0 

Vuokralle otetut hyödykkeet 44,3 51,8 44,6 

Muut saamiset 0,2 0,2 0,2 

Laskennalliset verosaamiset 1,4 1,4 1,4 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 73,0 75,4 72,6 

     

Lyhytaikaiset varat      

Vaihto-omaisuus** 146,2 122,4 132,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset*** 17,0 20,6 18,1 

Johdannaisinstrumentit 0,2 - - 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,3 0,2 0,0 

Rahavarat 1,8 0,4 0,9 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 165,4 143,5 151,9 

VARAT YHTEENSÄ 238,4 218,9 224,5 

       

OMA PÄÄOMA JA VELAT      

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      

Osakepääoma 0,1 0,1 0,1 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,7 24,7 24,7 

Muuntoero 0,0 0,0 0,0 

Omat osakkeet -0,0 -0,2 -0,0 

Kertyneet voittovarat 81,0 71,0 61,3 

Tilikauden voitto 4,2 3,4 19,6 

Yhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 110,0 99,1 105,7 

       

Pitkäaikaiset velat      

Lainat 16,6 14,0 13,0 

Vuokravelat 35,9 43,6 36,4 

Muut pitkäaikaiset velat 0,0 0,1 0,1 

Varaukset 0,4 0,4 0,4 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 52,9 58,0 49,8 

     

Lyhytaikaiset velat     

Lainat 24,9 9,2 12,5 

Vuokravelat 9,6 9,1 9,5 

Johdannaisinstrumentit - 0,3 0,1 

Ostovelat ja muut velat 37,8 40,2 41,9 

Varaukset 3,2 3,1 3,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - - 1,6 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 75,5 61,9 68,9 

Velat yhteensä 128,4 119,9 118,8 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 238,4 218,9 224,5 
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*Liikearvo kohdistuu kokonaisuudessaan Suomen toimintasegmentille, jonka liiketoiminta on kannattavaa.  

**Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan auton arvioituun myyntihintaan eli 
nettorealisointiarvoon, joka määritetään perustuen johdon harkintaan, markkinainformaatioon ja myynnin 
toteutumatietoihin. Jos arvioitu myyntihinta on alempi kuin hankintameno, auton arvoa vaihto-omaisuudessa 
alennetaan ja arvonalennus kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan erään Materiaalit ja palvelut. Johdon arvion mukaan 
koronapandemian aiheuttama markkinatilanne ei ole aiheuttanut tarvetta kirjata olennaisia poikkeuksellisen suuria 
varaston arvonalentumisia taseeseen 31.3.2022. 

***Myyntisaamiset ovat pääasiallisesti saamisia rahoitusyhtiöiltä. Saaminen syntyy, kun hyväksytyn luottopäätöksen ja 
rahoitusyhtiön suorittaman maksun väliin jää lyhyt aikaväli, jona Kamux altistuu rahoitusyhtiöön liittyvälle 
luottoriskille. Yhtiö pienentää luottoriskiä hyväksymällä vastapuolikseen vain tunnustettuja, korkean 
luottoluokituksen omaavia rahoitusyhtiöitä. Myyntisaamiset 31.3.2022 eivät sisällä olennaisia erääntyneitä 
myyntisaamisia, eikä niistä ollut tarvetta kirjata olennaisia arvonalentumisia. 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 

milj. euroa 

  

Sijoitetun 
vapaan 

oman 
pääoman 

rahasto Muuntoero 

  

Kertyneet 
voittovarat 

Oma  
pääoma 

yhteensä 
Osake-

pääoma 
Omat 

osakkeet 
Oma pääoma 1.1.2022 0,1 24,7 0,0 -0,0 81,0 105,7 

Tilikauden voitto         4,2 4,2 

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

Tilikauden laaja tulos yhteensä     -0,0   4,2 4,2 

Liiketoimet omistajien kanssa:             

Osakeperusteiset maksut         0,0 0,0 

Oma pääoma 31.3.2022 0,1 24,7 0,0 -0,0 85,2 110,0 

         

Oma pääoma 1.1.2021 0,1 24,7 0,1 -0,2 71,0 95,7 

Tilikauden voitto         3,4 3,4 

Muut laajan tuloksen erät     -0,1     -0,1 

Tilikauden laaja tulos yhteensä     -0,1   3,4 3,4 

Liiketoimet omistajien kanssa:             

Osakeperusteiset maksut         0,0 0,0 

Oma pääoma 31.3.2021 0,1 24,7 0,0 -0,2 74,4 99,1 
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Konsernin rahavirtalaskelma   

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 
Liiketoiminnan rahavirrat    

Tilikauden voitto 4,2 3,4 19,6 

Oikaisut:      

Poistot 3,0 3,0 11,9 

Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 1,1 1,5 

Varausten muutos -0,2 0,0 0,3 

Vaihto-omaisuuden arvonalennukset 0,2 -0,1 -0,2 

Tuloverot 1,3 1,2 6,8 

Muut liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 0,1 - -0,0 

Käyttöpääoman muutokset:    

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1,1 -4,1 -1,7 

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -3,9 13,3 15,1 

Vaihto-omaisuuden muutos -13,7 -29,2 -39,6 

Maksetut korot -0,3 -0,3 -0,9 

Muut rahoituserät, netto -0,0 -0,0 0,0 

Maksetut tuloverot -3,1 -1,5 -5,5 

Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -11,3 -13,2 7,3 

     

Investointien rahavirrat    

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -1,0 -0,2 -4,3 

Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -0,3 -1,0 -3,1 

Investointien nettorahavirta -1,4 -1,2 -7,4 

   
  

Rahoituksen rahavirrat    

Pankkilainojen nostot 22,1 7,2 35,5 

Pankkilainojen takaisinmaksut -6,0 -1,0 -27,0 

Vuokravelkojen takaisinmaksut -2,4 -2,1 -9,0 

Maksetut osingot  - - -9,6 

Muut rahoituksen rahavirran erät -0,1 -0,1 0,1 

Rahoituksen nettorahavirta 13,6 4,0 -9,9 

     

Rahavarojen nettovähennys/-lisäys 0,9 -10,5 -10,0 

Rahavarat tilikauden alussa 0,9 11,2 11,2 

Valuuttakurssien muutosten vaikutukset rahavaroihin -0,1 -0,3 -0,2 

Rahavarat tilikauden lopussa 1,8 0,4 0,9 
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Osakekohtainen tulos 

  
1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (milj. euroa) 4,2 3,4 19,6 

Osakekannustinjärjestelyn vaikutus osakkeiden lukumäärään -4 -57 -47 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden 
aikana, 1 000 kpl, laimentamaton 39 976 39 917 39 932 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 0,11 0,09 0,49 

Osakekannustinjärjestelyn vaikutus osakkeiden lukumäärään 3 12 22 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden 
aikana, 1 000 kpl, laimennettu  39 986 39 989 40 001 
Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,10 0,09 0,49 

 

 

Segmentit  

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1−3/2022               

Liikevaihto 153,0 80,4 22,9 256,4   -19,1 237,3 

sisäinen -0,0 18,6 0,5 19,1   -19,1 0,0 

ulkoinen 153,0 61,9 22,4 237,3     237,3 

käytettyjen autojen myynti 143,1 60,5 21,8 225,4     225,4 

integroidut palvelut 9,9 1,4 0,5 11,8     11,8 

Bruttokate 17,8 4,8 1,6 24,3     24,3 

Käyttökate 9,7 0,9 -0,2 10,4 -1,7   8,7 

Poistot -2,0 -0,7 -0,3 -3,0 -0,0   -3,0 

Liikevoitto 7,7 0,2 -0,5 7,4 -1,7   5,7 

Rahoitustuotot ja -kulut             -0,1 

Voitto ennen veroja             5,5 

          

milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1−3/2021        

Liikevaihto 146,6 66,3 21,3 234,3  -24,4 209,9 

sisäinen -0,0 19,0 5,4 24,4  -24,4 -0,0 

ulkoinen 146,6 47,3 15,9 209,9     209,9 

käytettyjen autojen myynti 138,4 46,3 15,7 200,5     200,5 

integroidut palvelut 8,2 1,0 0,2 9,4     9,4 

Bruttokate 18,5 3,8 0,9 23,2   23,2 

Käyttökate 10,3 0,7 -0,7 10,3 -1,7  8,7 

Poistot -2,0 -0,7 -0,3 -3,0 -0,0  -3,0 

Liikevoitto 8,3 0,1 -1,0 7,4 -1,7  5,7 

Rahoitustuotot ja -kulut       -1,1 

Voitto ennen veroja  
 

    4,6 
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milj. euroa Suomi Ruotsi Saksa 
Segmentit 
yhteensä 

Konserni-
toiminnot Eliminoinnit Konserni 

1−12/2021               

Liikevaihto 611,0 296,6 98,6 1 006,1   -68,7 937,4 

sisäinen -0,0 57,9 10,8 68,7   -68,7 -0,0 

ulkoinen 611,0 238,7 87,7 937,4     937,4 

käytettyjen autojen myynti 575,3 233,5 85,8 894,6     894,6 

integroidut palvelut 35,6 5,2 2,0 42,8     42,8 

Bruttokate 79,6 19,0 2,6 101,3     101,3 

Käyttökate 45,7 4,2 -4,0 45,9 -6,0   39,9 

Poistot -7,9 -2,9 -1,1 -11,9 -0,0   -11,9 

Liikevoitto 37,8 1,3 -5,1 34,0 -6,1   28,0 

Rahoitustuotot ja -kulut             -1,5 

Voitto ennen veroja             26,4 
 

Nettokäyttöpääoma  

milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Vaihto-omaisuus 146,2 122,4 132,8 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 17,0 20,6 18,1 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,3 0,2 0,0 

Ostovelat ja muut velat -37,8 -40,2 -41,9 

Varaukset -3,5 -3,4 -3,7 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat - - -1,6 

Nettokäyttöpääoma 122,1 99,5 103,8 

    
 

Nettovelka  

milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Pitkäaikaiset korolliset velat       

Pankkilainat 16,6 14,0 13,0 

Vuokravelat 35,9 43,6 36,4 

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 52,6 57,6 49,4 

Lyhytaikaiset korolliset velat       

Pankkilainat 7,3 2,0 7,0 

Tililimiitit 2,6 7,2 5,5 

Liikkeeseen lasketut yritystodistukset 15,0 - - 

Vuokravelat 9,6 9,1 9,5 

Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 34,5 18,3 22,0 

Korolliset velat yhteensä 87,1 75,9 71,3 

Vähennetään rahavarat -1,8 -0,4 -0,9 

Nettovelka 85,4 75,5 70,4 
 

Lisätietoja nettovelan kehityksestä on kohdassa Konsernin tase ja rahoitusasema. 
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Johdannaissopimukset  

milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 
Valuuttajohdannaiset       

Käypä arvo 0,2 -0,3 -0,1 

Kohde-etuuden arvo 14,2 35,3 14,7 
 

Vuokrasopimukset ja muut sitoumukset  

Vuokrasopimusten muutokset taseessa     

milj. euroa 
Vuokralle otetut 

hyödykkeet Vuokravelat 
1.1.2022 44,6 45,9 

Lisäykset 2,2 2,2 

Vähennykset -0,0 -0,0 

Poistot -2,4 - 

Valuuttakurssierot ja muut muutokset -0,2 -0,2 

Korkokulut - -0,1 

Vuokravelan lyhennykset - -2,3 

31.3.2022 44,3 45,6 

      

      

milj. euroa 
Vuokralle otetut 

hyödykkeet Vuokravelat 
1.1.2021 46,9 47,7 

Lisäykset 7,7 7,6 

Vähennykset -0,1 -0,3 

Poistot -2,3 - 

Valuuttakurssierot ja muut muutokset -0,4 -0,1 

Korkokulut - -0,1 

Vuokravelan lyhennykset - -2,0 

31.3.2021 51,8 52,8 
 

Vuokrasopimusten muutokset tuloslaskelmassa       

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 
Poisto vuokralle otetuista hyödykkeistä -2,4 -2,3 -9,5 

Korkokulu vuokraveloista -0,1 -0,1 -0,5 

Kulu lyhytaikaisista vuokrasopimuksista -0,0 -0,0 -0,0 

Kulu vuokrasopimuksiin sisältyvistä palveluosuuksista -0,1 -0,1 -0,3 

Tuloslaskelmaan kirjattu kulu yhteensä -2,6 -2,5 -10,3 
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Velat joiden vakuudeksi on annettu vakuuksia ja 
kiinnityksiä       

        
milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Lainat 26,6 23,1 25,4 
lainoista annetut vakuudet 110,0 104,0 104,0 

        
Muut sitoumukset        

        
milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Vuokra- ja muut maksutakaukset 0,4 0,5 0,4 
 

Lähipiiritapahtumat  

milj. euroa 1−3/2022 1−3/2021 1−12/2021 
Käytettyjen autojen myynti - - 0,1 

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

        

milj. euroa 31.3.2022 31.3.2021 31.12.2021 

Vuokravelat 2,1 3,8 2,1 

 

Kamuxin johtoon kuuluvilla avainhenkilöillä, hallituksen jäsenillä sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus 
ostaa Kamuxilta ja myydä sille autoja koko Kamuxin henkilökuntaa koskevan henkilöstöpolitiikan mukaisesti. 

Konsernin vuokravelat lähipiirille sisältävät konsernin toimitusjohtajalta, tämän läheisiltä perheenjäseniltä 
sekä heidän määräysvallassaan olevilta yrityksiltä vuokrattujen toimipisteiden tulevien vuokrakulujen 
nykyarvon.  

 

Tulosjulkistukset 2022 

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2022 seuraavasti: 

12.8.2022  Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi—kesäkuulta 2022 
18.11.2022  Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi—syyskuulta 2022 

 

Hämeenlinnassa 12.5.2022 
 

Kamux Oyj 
Hallitus 

 


