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Bilot Oyj  Tilinpäätöstiedote 25.2.2021 kello 9.00 
 
Bilot Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 (tilintarkastamaton): Koronan 
aiheuttama kannattavuuden notkahdus oikeni toisella vuosipuoliskolla, kun 
liikevaihto palasi kasvu-uralle 
 
 
HEINÄKUU–JOULUKUU 2020 LYHYESTI  

• Liikevaihto oli 10 126 (8 739) tuhatta euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta  
15,9 %. 

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 558 (875) tuhatta euroa, ja se 
laski 36,3 %.  

• Liikevoitto (EBIT) oli 304 (845) tuhatta euroa, ja se laski 64,0 %. Liikevoittoa 
rasittivat 253 (30) tuhannen euron liikearvopoistot. 

• Kauden tulos oli 287 (547) tuhatta euroa.  
• Kauden tulosta alensivat 220 (193) tuhannella eurolla panostukset 

etupainotteisiin rekrytointeihin Ruotsin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. 
• Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 163 (125) henkilöä.  
• CastorIT-yrityskauppa allekirjoitettiin 17.8.2020 ja toteutettiin 30.9.2020. 
• Sara Roslund palkattiin Ruotsin organisaatioon myyntijohtajaksi elokuussa. 

Mathias Hjeltin palattua Suomeen Chief Strategy Officeriksi Roslundista tuli 
Ruotsin maajohtaja 1.1.2021.  

 

TAMMIKUU–JOULUKUU 2020 LYHYESTI 

• Yhtiö listautui maaliskuussa 2020 Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle 
kasvuyhtiöiden First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. 
Listautumisanti ylimerkittiin viisinkertaisesti, ja yhtiö sai noin 4 000 uutta 
osakkeenomistajaa. 

• Liikevaihto oli 18 194 (18 461) tuhatta euroa, ja se laski vertailukaudesta  
1,4 %. 

• Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 767 (1 672) tuhatta euroa, ja se 
laski 54,1 %.  

• Liikevoitto (EBIT) oli 475 (1 613) tuhatta euroa, ja se laski 70,6 %. Liikevoittoa 
rasittivat 292 (59) tuhannen euron liikearvopoistot. 

• Kauden tulos oli -423 (1 159) tuhatta euroa. Tulosta heikensivät yhtiön 
listautumiseen liittyvät 917 (167) tuhannen euron kertaluonteiset rahoituskulut. 

• Listautumisannin kuluilla oikaistu tulos oli 493 (1 326) tuhatta euroa. 
• Kauden tulosta alensivat 389 (279) tuhannella eurolla panostukset 

etupainotteisiin rekrytointeihin Ruotsin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.  
• Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 148 (134) henkilöä.  
• Koronapandemian negatiivinen vaikutus kauden tulokseen oli huomattava, 

mutta yhtiön johdon arvion mukaan sen vaikutus on tilapäinen. 
• Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa tilikaudelta 2020 ei jaeta. 

 



   
 

   
 

Avainluvut 
1 000 EUR 7-12/ 

2020 
7-12/ 
2019 Muutos, % 1-12/ 

2020 
1-12/ 
2019 Muutos, % 

Liikevaihto 10 126 8 739 15,9 % 18 194 18 461 -1,4 % 
Käyttökate (EBITDA) 640 945 -32,3 % 927 1 806 -48,7 % 
  % liikevaihdosta 6,3 % 10,8 %   5,1 % 9,8 %   
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 
(EBITA) 558 875 -36,3 % 767 1 672 -54,1 % 
  % liikevaihdosta 5,5 % 10,0 %   4,2 % 9,1 %   
Liikevoitto (EBIT) 304 845 -64,0 % 475 1 613 -70,6 % 
  % liikevaihdosta 3,0 % 9,7 %   2,6 % 8,7 %   
Katsauskauden tulos 287 547 -47,6 % -423 1 159  
  % liikevaihdosta 2,8 % 6,3 %   -2,3 % 6,3 %   
Oikaistu katsauskauden tulos * 293 714 -59,0 % 493 1 326 -62,8 % 
  % liikevaihdosta 2,9 % 8,2 %   2,7 % 7,2 %   
Omavaraisuusaste, % 79,7 % 47,4 %   79,7 % 47,4 %   
Nettovelkaantuneisuusaste, % -46,1 % -45,9 %   -46,1 % -45,9 %   
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 2,8 % 26,5 %   4,3 % 50,6 %   
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,0 % 18,4 %   -3,9 % 36,3 %   
Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton EUR **  0,06 0,22  -0,11 0,46  
Osakekohtainen tulos, laimennettu 
EUR ** 0,06 0,20  -0,11 0,43  
Henkilöstö keskimäärin kauden 
aikana 163 125   148 134   
Henkilöstömäärä kauden lopussa 195 132   195 132   

 
* Oikaistu katsauskauden tulos on katsauskauden tulos oikaistuna listautumisesta aiheutuneilla kertaluonteisilla 
rahoituskuluilla (917 tuhatta euroa tilikaudella 1-12/2020 ja 167 tuhatta euroa katsauskaudella 7-12/2019). 
** Osakkeiden lukumäärissä 2019 on huomioitu maksuttoman suunnatun osakeannin (ns. split) vaikutus.  
 
 31.12.2020 31.12.2019 
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (split-oikaistu) 4 930 364 2 481 250 

 

KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET   

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

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

Yhtiö ei anna ohjeistusta 1.1.2021 alkaneelta tilikaudelta. 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 
 

Korona-aikanakin Bilotin onnistui luoda kasvun edellytyksiä vuonna 2020 

Toimintaympäristömme vuonna 2020 oli maailmanlaajuisen pandemian vuoksi hyvin 
poikkeuksellinen, mikä vaikutti liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme niitä 
heikentävästi. Vaikutus tulokseemme oli huomattava, mutta näkemyksemme mukaan 
vain väliaikainen. Haastavan alkuvuoden jälkeen kysyntätilanne kehittyi myöhemmin 



   
 

   
 

syksyllä parempaan suuntaan, ja myyntimme piristyi vuoden loppua kohden. 
Markkinoita leimaa edelleen koronan aiheuttama epävarmuus, mutta pahin on 
toivottavasti takanapäin. 

Tammi–joulukuun liikevaihtomme oli lähes edellisvuoden tasolla, 18,2 (18,5) 
miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) jäi edellisvuodesta 
selvästi ja oli noin 0,8 (1,7) miljoonaa euroa. Osa asiakkaistamme joutui pandemian 
vuoksi siirtämään kehitysprojektejaan ja tilapäisesti vähentämään IT-investointejaan, 
mikä näkyi tuloksemme heikentymisenä. Pandemia ei kuitenkaan vaikuttanut 
palvelutuotantoomme, tarjoomamme aktiiviseen kehittämiseen tai henkilöstön 
rekrytointiin, eikä etätyö heikentänyt tuottavuuttamme. 

Listautumisen ja hyvin integroidun yrityskaupan tukemana kohti 
kannattavuustavoitetta 

Maaliskuinen listautumisemme Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalle aivan covid-19-pandemian alkumetreillä oli 
verrattavissa tilanteeseen, jossa huolellisesti valmistautunut mäkihyppääjä uhmaa 
olosuhteita ja hyppää päättäväisesti sakeaan sumuun. Onnistunut listautumisemme 
osoitti, että hyppy kannatti. Anti merkittiin yli viisinkertaisesti, ja saimme noin 4 000 
uutta osakkeenomistajaa. Listautumisen ansiosta olemme muun muassa voineet 
toteuttaa historiamme suurimman yrityskaupan. 

Keskipitkän ja pitkän aikavälin kasvunäkymämme ovat edelleen vahvat. 
Taloudellisena tavoitteenamme on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 
2024 mennessä kasvaen orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin niin Suomessa kuin 
kansainvälisestikin sekä kohdemarkkinoita ja palveluita laajentamalla. Vuoden aikana 
vahvistimme rekrytoinnein asemaamme Ruotsissa sekä Puolassa, josta käsin 
palvelimme myös asiakkaitamme Suomessa ja Ruotsissa.  

Tärkeä askel kohti kasvutavoitettamme oli elokuussa julkistamamme yhdistyminen 
SAP-ratkaisuihin keskittyvän CastorIT:n kanssa. Aloimme toimia yhtenä 
organisaationa lokakuun alusta. Samalla meistä tuli entistäkin vahvempi 
kokonaisvaltaisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä ja tunnustettu 
toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoimintaprosessien osaaja. Tämä yhdistelmä on 
Bilotille jatkossa entistä relevantimpi ja tekee meistä entistä kilpailukykyisemmän 
etenkin suurten ja keskisuurten yritysten digitalisaatiokumppanina.  Asiakkaamme 
ovat ottaneet integraation ja yhteisen tarjoomamme vastaan positiivisesti. 

CastorIT:n ja Bilotin integraatio on edistynyt suunnitellusti, vaikka olemme eläneet 
poikkeusoloissa ja työskennelleet lähes kokonaan etänä. Arvomme ja tapamme toimia 
ovat hyvin lähellä toisiaan, mikä antaa hyvän pohjan yrityskulttuurien 
yhteensovittamiselle: meillä molemmilla on rohkeutta olla edelläkävijöitä ja 
sitoudumme erinomaiseen palvelutasoon. Olemme uudistaneet 
johtoryhmäämme, jotta voimme tiiviimmin hitsata Bilotin ja CastorIT:n osaamista 
yhteen, ja luomme yhteistä toimintamallia, johon haluamme sisällyttää parhaat 
käytännöt molemmista yhtiöistä. 

Katson eteenpäin luottavaisin mielin. Uskomme, että ohjelmistokehityksen ja 
digitaalisen liiketoiminnan markkinat ovat  asteittain elpymässä koronapandemian 



   
 

   
 

jäljiltä. Pitkällä aikavälillä pandemian kiihdyttämä digitalisaatioloikka vahvistaa Bilotin 
digitaaliselle liiketoiminnalle, asiakaskokemukselle ja prosessien ja alustojen 
huippuosaamiselle perustuvan tarjooman kysyntää entisestään. CastorIT:n myötä 
laajentunut asiakaskuntamme ja palvelutarjoomamme suojaavat meitä paremmin 
myös markkinoiden kysyntähäiriöiltä. 

Asiakkailta saamamme positiivinen palaute antaa erinomaiset lähtökohdat myös 
vuodelle 2021. Se osoittaa, että olemme onnistuneet tavoitteessamme olla 
asiakkaillemme muutoksen mahdollistaja ja strateginen kumppani. Missionamme on 
parantaa asiakkaidemme kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaista 
palvelukokemusta. Olemme hyvää vauhtia matkalla kohti visiotamme, jossa olemme 
kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä. 

Haluan esittää lämpimät kiitokset menneestä vuodesta asiakkaillemme, 
henkilöstöllemme ja osakkeenomistajillemme. Vuosi 2020 osoitti vahvuutemme ja 
kykymme selviytyä vaikeistakin olosuhteista. Saimme samaan aikaan vireille myös 
paljon uutta, mikä kantaa meitä kauas tulevaisuuteen.  

 

OSINGONJAKOPOLITIIKKA 

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

 

TALOUDELLINEN KATSAUS 1.1.–31.12.2020 

 
Liikevaihto, kannattavuus ja tuloskehitys  

Tilikauden liikevaihto laski vertailukaudesta 1,4 % ja oli 18 194 (18 461) tuhatta euroa. 
Toisella puolivuotiskaudella (7-12/2020) liikevaihto kasvoi 15,9 % vertailukaudesta ja 
oli 10 126 (8 739) tuhatta euroa. 

Liikevaihtoa kasvattavasti vaikuttivat vuoden toisella puoliskolla CastorIT Oy:n 
hankinta ja konsolidointi 1.10.2020 alkaen sekä parantunut markkinatilanne. Koko 
tilikauden liikevaihdon lasku johtui pääosin asiakkaiden koronapandemiasta 
johtuneista sopeuttamistoimista sekä niitä seuranneista investointien lykkääntymisistä 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisen vuosipuoliskon alussa. Kysyntä ja markkina 
alkoivat piristyä loppuvuotta kohden. 

Tilikauden liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 767 (1672) tuhatta euroa. 
Liikevoitto (EBIT) oli 475 (1 613) tuhatta euroa. Edellisvuoteen verrattuna liikevoitto 
laski 70,6 %. Laskun syinä olivat ensimmäisen vuosipuoliskon koronasta johtunut 
liikevaihdon lasku sekä kasvaneet liikearvopoistot. Liikevoittoa rasittivat 292 (59) 
tuhannen euron liikearvopoistot.  



   
 

   
 

Toisella puolivuotiskaudella liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 558 (875) 
tuhatta euroa ja liikevoitto 304 (845) tuhatta euroa. Lasku johtui pääosin 
koronapandemian vaikutuksista eritoten toisen puolivuotiskauden alussa. 

Tilikauden tulos oli -423 tuhatta euroa (1 159). Tulosta rasittivat noin 917 (167) 
tuhannen euron  listautumiskulut, jotka on esitetty tuloslaskelman rahoituskuluissa. 
Listautumisannin kuluilla oikaistu tulos oli tilikaudella 493 (1 326) tuhatta euroa.  

Tilikauden tulosta alensivat myös 389 (279) tuhannella eurolla panostukset 
etupainotteisiin rekrytointeihin Ruotsin liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. 

Tase, rahoitus ja investoinnit 

Konsernin taseen loppusumma oli 23 626 (6 882) tuhatta euroa. Kasvu johtui pääosin 
maaliskuun 2020 listautumisannista sekä syyskuussa toteutetusta CastorIT Oy:n 
osakekannan hankinnasta. Listautumisannin ja hankinnan seurauksena konsernin 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP) kasvoi 18 360 (1 992) tuhanteen 
euroon. 

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 79,7 % (47,4 %) ja 
nettovelkaantumisaste -46,1 % (-45,9 %). Omavaraisuusasteen kasvu johtui 
pääasiassa sijoitetun vapaan oman pääoman kasvusta. 

Konsernin rahoitusasema on erittäin vahva. Rahat ja pankkisaamiset katsauskauden 
lopussa olivat 8 704 (1 576)  tuhatta euroa. 

Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 119 (451) tuhatta euroa, ja ne koostuivat 
pääosin koneiden ja laitteiden hankkimisesta ja korvausinvestoinneista.  

  

MARKKINATILANNE 

Ohjelmistokehityksen ja digitaalisen liiketoiminnan markkinat ovat yhtiön näkemyksen 
mukaan asteittain elpymässä koronapandemian jäljiltä. Keskipitkän ja pitkän aikavälin 
kasvunäkymät ovat Bilotin näkemyksen mukaan edelleen vahvat. Yhtiö uskoo, että 
investoinnit digitaalisten ratkaisujen, monikanavaisen verkkokauppaliiketoiminnan, 
asiakaskokemuksen kehittämiseen, tiedolla johtamiseen ja kehittyneen liiketoiminta-
analytiikan kehittämiseen alkavat asteittain palautua. 

Puolan markkinalla koronan markkinavaikutukset alkoivat näkyä Suomea 
myöhemmin, vasta alkusyksystä. Tilanteen odotetaan sielläkin alkavan helpottaa.  

Kysyntätilanne kehittyi myöhemmin syksyllä jo parempaan suuntaan, mutta markkinan 
reippaampi kohentuminen tapahtuu yhtiön näkemyksen mukaan vasta vuoden 2021 
aikana.  

Ruotsissa yhtiö jatkoi toimintaansa käynnistämistä ja asemansa juurruttamista. 
Loppuvuodesta saatiin solmittua merkittävä sopimus, joka nopeuttaa liiketoiminnan 
kasvua.  



   
 

   
 

Vuoden 2021 alussa aloitetun maailmanlaajuisen rokotuskampanjan uskotaan 
yleisesti palauttavan luottamuksen markkinoille. Kun talouskasvulle on taas paremmat 
edellytykset, yhtiö uskoo asiakkaiden investointien käynnistyvän vuonna 2021. Tätä 
uskoa tukee Teknlologiateollisuuden 4.2.2021 julkaisema Talousnäkymät -raportti, 
jonka mukaan teknologiateollisuudessa tapahtui vuoden 2020 lopulla myönteinen 
käänne tilausten käännyttyä nousuun. Bilotin kannalta tämä on merkitsevä tieto, koska 
sillä on teknologiateollisuudessa paljon asiakaskuntaa. 

 

RISKITEKIJÄT 

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

Koronaviruspandemian mahdollinen pitkittyminen voi edelleen vaikuttaa yhtiön 
toimintaympäristöön esimerkiksi siten, että käynnissä olevat hankkeet viivästyvät tai 
muuttuvat. Yhtiössä on voimassa ohjeistus ja varautumissuunnitelma, jolla pyritään 
vähentämään koronaviruksen riskiä sekä henkilöstölle että asiakastoimituksille. 
Suunnitelmaa päivitetään  aktiivisesti. 

 

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT 

14.2.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiömuodon julkiseksi 
osakeyhtiöksi. Yhtiökokouksessa päätettiin lisäksi muuttaa yhtiöjärjestystä 
vastaamaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia.  

Kaupankäynti Bilot Oyj:n osakkeilla käynnistyi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First 
North Growth Market Finland -markkinapaikalla 17.3.2020 kaupankäyntitunnuksella 
BILOT.  
 
Bilot tiedotti 17.3.2020, että Bilot Oyj ja Lago Kapital Oy olivat solmineet Nasdaq 
Helsingin Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävän 
markkinatakaussopimuksen. 
 
Bilot kertoi lehdistötiedotteessaan 21.4.2020, että se ennakoi koronapandemian 
aiheuttamaa markkinahäiriöitä seurannutta tilapäistä notkahdusta palveluiden 
kysynnässä ja aloittaa henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut toimintansa 
sopeuttamiseksi markkinatilanteeseen. Neuvotteluiden kohteena olleet suunnitellut 
tilapäiset sopeuttamistoimet koskivat koko Suomen yt-lain piirissä olevaa henkilöstöä. 
Neuvottelujen tuloksena osa henkilökunnasta lomautettiin osa-aikaisesti määräajaksi, 
eikä yhtään työntekijää irtisanottu.  
 



   
 

   
 

Bilot tiedotti 12.8.2020 henkilöstön optio-ohjelmasta. Ohjelma perustuu 
yhtiökokouksen 14.2.2020 antamaan valtuutukseen optio-oikeuksien antamisesta 
sekä hallituksen 28.2.2020 päättämiin keskeisiin ehtoihin, jotka on sisällytetty yhtiön 
listautumisen yhteydessä 28.2.2020 julkaisemaan yhtiöesitteeseen. 
 
Bilot tiedotti 17.8.2020 hankkivansa CastorIT Oy:n koko osakekannan, ja kauppa 
saatetiin päätökseen 30.9.2020. CastorIT Oy on konsolidoitu konsernin lukuihin 
1.10.2020 alkaen. 
 
Bilot tiedotti 28.9.2020 Mari Kuhan valinnasta uudeksi henkilöstöjohtajaksi ja 
johtoryhmän jäseneksi 26.11.2020 alkaen edellisen henkilöstöjohtajan siirtyessä 
muihin tehtäviin yhtiön sisällä. 
 
Bilot tiedotti 30.9.2020 Martti Hietalahden nimityksestä johtoryhmään sekä Mikko 
Wähäsillan valinnasta yhtiön hallitukseen. 
 
Bilot tiedotti 14.12.2020 avainhenkilöiden optio-ohjelmasta. 
 
Bilot tiedotti 23.12.2020 Mathias Hjeltin nimeämisestä Chief Strategy Officeriksi ja 
johtoryhmän jäseneksi 1.1.2021 alkaen. 
 
 
 
OLENNAISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 
 
Bilot tiedotti 11.1.2021 että Bilot Oyj:n optio-oikeuksilla 2018 14.12.2020 mennessä 
merkityt 13 500 yhtiön uutta osaketta oli rekisteröity kaupparekisteriin 11.1.2021. 
Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta, 10 746,00 euroa, kirjattiin 
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kaupparekisteriin 
merkinnän jälkeen Bilot Oyj:n kaikkien osakkeiden yhteismäärä on 4 968 864 osaketta. 

 

HENKILÖSTÖ JA TOIMIPAIKAT 

Konsernin henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 148 (134) ja tilikauden 
lopussa 195 (132) henkilöä. Konsernilla on toimipisteet Suomessa Helsingissä, 
Espoossa ja Jyväskylässä, Ruotsissa Tukholmassa sekä Puolassa Poznanissa ja 
Varsovassa.  

 

MUUTOKSET JOHDOSSA 

Johtoryhmässä aloitti 2.1.2020 talousjohtajana Mikko Marttinen sekä Customer 
Experience -liiketoiminnan johtajana Riku Kärkkäinen. 

Yhtiön johtoryhmän muodostivat vuonna 2020 toimitusjohtaja Mika Tanner, 
talousjohtaja Mikko Marttinen, henkilöstöjohtaja Mari Kuha (26.11.2020 alkaen), Sini 
Sittnikow (26.11.2020 saakka), liiketoimintajohtaja (Intelligent Enterprise) Vesa 



   
 

   
 

Niininen, liiketoimintajohtaja (Customer Experience) Riku Kärkkäinen, 
liiketoimintajohtaja (Processes & Platforms) Martti Hietalahti (1.10.2020 alkaen), 
myynti- ja markkinointijohtaja Kristiina Sarén sekä kehitysjohtaja (Growth and 
Emerging Business) Mikko Koljonen. 

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

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  

14.2.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2019 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden.  

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa yhteensä 580 tuhatta 
euroa.  

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

Hallituksen jäseniksi valittiin Petri Niemi, Björn Mattsson, Lauri Puolanne, Jussi Hauru 
sekä Toni Haapakoski. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Petri Niemi. 

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiökokouksessa 
päätettiin myös muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan Nasdaq First North Growth 
Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia.  

Yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta, valtuutti hallituksen hakemaan 
yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland 
-markkinapaikalle sekä päätti maksuttomasta suunnatusta osakeannista (ns. split), 
jossa kullekin yhtiön osakkeenomistajalle annettiin maksutta yhtiön uusia osakkeita 
heidän omistusosuutensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti 
annettiin 249 yhtiön uutta osaketta. Liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden määrä 
oli 2 509 422. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään  
1 600 000 kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta 
siten että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 380 000 
kappaletta osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. 



   
 

   
 

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 

17.9.2020 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä 17.8.2020 tiedotetun 
yritysjärjestelyn, jossa yhtiö hankkii SAP-ratkaisuihin keskittyvän asiantuntijayritys 
CastorIT Oy:n osakekannan. 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös, että toimikaudella, joka alkaa yritysjärjestelyn 
täytäntöönpanosta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä, yhtiön hallituksessa on viisi jäsentä ja että toinen CastorIT Oy:n 
perustajista, Mikko Wähäsilta, korvaa yhtiön hallituksessa Toni Haapakosken. 
Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon jälkeen yhtiön hallitukseen kuuluvat näin ollen Petri 
Niemi (puheenjohtaja), Jussi Hauru, Björn Mattsson, Lauri Puolanne ja Mikko 
Wähäsilta. 

 

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. 
Katsauskauden lopussa Bilot Oyj:n osakepääoma koostui 4 955 364 (2 519 500) 
osakkeesta. Kaikkien osakkeiden määrä oli katsauskaudella keskimäärin 3 757 332 
(2 508 375) osaketta. Osakkeiden määrässä on huomioitu osakesplit maksuttomalla 
suunnatulla osakeannilla. 31.12.2020 yhtiön hallussa oli 38 500 (38 250) omaa 
osaketta, mikä vastasi noin 0,8 % (1,5 %) kaikista osakkeista. 

1.7-31.12.2020 kaikkien osakkeiden määrä oli keskimäärin 4 307 672 (2 519 500) 
kappaletta. 

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First 
North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana osakkeen ylin 
kurssi oli 8,59 euroa ja alin kurssi 5,22 euroa. Päätöskurssi 31.12.2020 oli 7,30 euroa. 
Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 36,0 miljoonaa 
euroa ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.   

 

OSAKKEENOMISTAJAT  

Yhtiöllä oli 2 481 osakkeenomistajaa 31.12.2020.  Yhtiön suurimmat 
osakkeenomistajat löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta 
https://bilot.group/fi/sijoittajat/suurimmat-osakkeenomistajat/ 

 

OPTIO-OHJELMAT 

Bilotin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2020 yhteensä 139 321 
yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 139 321 yhtiön 
osaketta. Muilla henkilöillä oli 31.12.2020 yhteensä 173 981 optio-oikeutta. Yhteensä 



   
 

   
 

optio-oikeudet vastasivat 31.12.2020 noin 6,3 prosenttia yhtiön osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä. 

 

HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 

Hallitus esittää, että yhtiö ei jaa osinkoa tilikaudelta 2020. 

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Bilot Oyj julkistaa vuosikertomuksen sekä tilinpäätöksen viimeistään viikolla 10/2021. 

Bilot Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 14.4.2021. Kutsu 
yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. 

Bilot Oyj julkistaa 26.8.2021 puolivuotiskatsauksen kaudelta 1.1.2021-30.6.2021.  

Taloudelliset raportit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
https://bilot.group/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/.  

Helsingissä 25.2.2021 

Bilot Oyj:n hallitus  



   
 

   
 

TAULUKKO-OSA 

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 

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

KONSERNIN TULOSLASKELMA 

 1.7.2020 - 1.7.2019 - 1.1.2020 - 1.1.2019 - 
1000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

     
 LIIKEVAIHTO 10 126 8 739 18 194 18 461 
     
 Liiketoiminnan muut tuotot 35 146 69 165 
 Materiaalit ja palvelut     
      Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
           Ostot tilikauden aikana -403 -305 -738 -602 
      Ulkopuoliset palvelut -1 105 -868 -1 998 -1 998 
 Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 508 -1 173 -2 736 -2 600 
     
 Henkilöstökulut     
      Palkat ja palkkiot -5 416 -4 262 -9 743 -8 841 
      Henkilösivukulut     
           Eläkekulut -750 -650 -1 402 -1 474 
           Muut henkilösivukulut -338 -343 -655 -674 
 Henkilöstökulut yhteensä -6 504 -5 256 -11 800 -10 990 
     
 Poistot ja arvonalentumiset     
      Suunnitelman mukaiset     
poistot -82 -71 -160 -134 
      Konserniliikearvon poisto -253 -30 -292 -59 
 Poistot ja arvonalentumiset 
yhteensä -335 -101 -452 -193 
     
 Liiketoiminnan muut kulut -1 509 -1 511 -2 800 -3 229 
     
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 304 845 475 1 613 
     
 Rahoitustuotot ja -kulut     
      Muut korko- ja rahoitustuotot     
           Muilta 35 9 58 24 
      Korkokulut ja muut 
rahoituskulut     
           Muille -25 -180 -951 -189 
 Rahoitustuotot ja -kulut 
yhteensä 10 -171 -893 -164 
     
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 
VEROJA 314 674 -419 1 448 
     
      



   
 

   
 

Tuloverot 
      Tilikauden verot -80 -156 -94 -331 
      Laskennalliset verot 53 30 89 42 
 Tuloverot yhteensä -27 -126 -5 -289 
     
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 287 547 -423 1 159 
     
Osakekohtainen tulos, EUR 0,06 0,22 -0,11 0,46 

 
 

KONSERNIN TASE  

1000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 
     
 V  A  S  T  A  A  V  A  A     
      
           PYSYVÄT VASTAAVAT     
           Aineettomat hyödykkeet     
                     Liikearvo 166 184 
                     Konserniliikearvo 8 793 500 
                     Muut aineettomat hyödykkeet 40 3 
                     Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 999 687 
      
           Aineelliset hyödykkeet     
                     Koneet ja kalusto 282 318 
                     Muut aineelliset hyödykkeet 6 6 
                     Aineelliset hyödykkeet yhteensä 287 323 
      
           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 286 1 011 
      
           VAIHTUVAT VASTAAVAT     
           Saamiset     
                Pitkäaikaiset     
                     Lainasaamiset 495 560 
                     Laskennalliset verosaamiset 179 90 
                     Pitkäaikaiset yhteensä 674 650 
                Lyhytaikaiset     
                     Myyntisaamiset 4 445 3 358 
                     Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 43 
                     Lainasaamiset 62 63 
                     Muut saamiset 161 50 
                     Siirtosaamiset 293 131 
                     Lyhytaikaiset yhteensä 4 961 3 645 
      
           Rahat ja pankkisaamiset 8 704 1 576 
      
           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 14 339 5 871 
      
 VASTAAVAA YHTEENSÄ 23 626 6 882 
   
 V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A     
      
           OMA PÄÄOMA     
           Osakepääoma     



   
 

   
 

                     Osakepääoma 80 18 
  80 18 
           Muut rahastot     
                     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 18 360 1 911 
                     Muut rahastot yhteensä 18 360 1 911 
           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 642 107 
           Tilikauden voitto (tappio) -423 1 159 
      
           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 658 3 196 
      
           VIERAS PÄÄOMA     
           Pitkäaikainen     
                     Lainat  rahoituslaitoksilta 81 108 
                     Pitkäaikainen yhteensä 81 108 
      
           Lyhytaikainen     
                     Lainat rahoituslaitoksilta  27     0 
                     Saadut ennakot 215 142 
                     Ostovelat 675 337 
                     Velat saman konsernin yrityksille 0 14 
                     Muut velat 1 272 850 
                     Siirtovelat 2 697 2 235 
                     Lyhytaikainen yhteensä 4 859 3 578 
      
   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 4 967 3 686 
      
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 23 626 6 882 

 
 
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA  
 
  1.7.2020 - 1.7.2019 - 1.1.2020 - 1.1.2019 - 
1 000 EUR  31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 
          
Liiketoiminnan rahavirta         
          
Voitto (tappio) ennen 
tilinpäätössiirtoja ja veroja 314 674 -419 1 448 
Oikaisut: 0 0 0 0 
Suunnitelman mukaiset poistot 335 101 452 193 
Rahoitustuotot ja -kulut -10 171 893 164 
Muut oikaisut -45 0 -45 0 
Rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta 595 945 882 1 806 
          
Käyttöpääoman muutos:         
Lyhytaikaisten korottomien 
liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) -259 492 132 270 
Lyhytaikaisten korottomien velkojen 
lisäys(+)/vähennys(-) 599 -366 200 265 
Liiketoiminnan rahavirta ennen 
rahoituseriä ja veroja 935 1 071 1 214 2 342 
      



   
 

   
 

Maksetut korot ja maksut muista 
liiketoiminnan rahoituskul. -10 -179 -35 -188 
Saadut korot liiketoiminnasta 47 14 63 24 
Maksetut välittömät verot 15 -165 -80 -395 
Rahavirta ennen satunnaisia eriä 986 741 1 162 1 783 
          
          
Liiketoiminnan rahavirta 986 741 1 162 1 783 
          
Investointien rahavirta:         
Investoinnit aineettomiin ja 
aineellisiin hyödykkeisiin -44 -341 -119 -451 
Aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden luovutustulot 4 0 5 0 
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
rahavaroilla -496 0 -496 0 
          
 Investointien rahavirta -537 -341 -611 -451 
          
 Rahoituksen rahavirta:         
Maksullinen oman pääoman lisäys 66 75 8 071 97 
Listautumiskulut -6 0 -917 0 
Omien osakkeiden hankkiminen 0 -155 -1 -155 
Maksetut osingot ja muu voitonjako 0 0 -577 -1 009 
Konsernirahoituksen muutos -15 -42 0 -41 
 Rahoituksen rahavirta  45 -123 6 577 -1 108 
          
 Rahavarojen muutos  494 277 7 128 223 
 Rahavarat tilikauden alussa 8 210 1 299 1 576 1 353 
 Rahavarat tilikauden lopussa 8 704 1 576 8 704 1 576 

 
 
 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 
 
1 000 EUR 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 
SIDOTTU OMA PÄÄOMA         
Osakepääoma kauden alussa 80 18 18 18 
Osakepääoman korotus     62   
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 80 18 80 18 
          
VAPAA OMA PÄÄOMA         
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto kauden alussa 9 849 1 894 1 911 1 894 
   Osakepääoman korotus     -62   
   Listautumisanti     8 000   
   Henkilöstöanti 11 18 11 18 
   Osakevaihto 8 500   8 500   
Sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahasto kauden lopussa 18 360 1 911 18 360 1 911 
          



   
 

   
 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
kauden alussa -36 877 1 266 1 273 
   Muuntoero -33 -3 -44 -1 
   Osingonjako     -580 -1 009 
   Omien osakkeiden lunastus   -155 -1 -155 
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
kauden lopussa -69 719 642 107 
          
Katsauskauden voitto / tappio 287 547 -423 1 159 
          
VAPAA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 578 3 178 18 578 3 178 
          
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 658 3 196 18 658 3 196 

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

 
Velan määrä 

31.12.2020 

Annetut 
pantit 

31.12.2020 

Annetut 
kiinnitykset 
31.12.2020 

Lainat rahoituslaitoksilta 108 0 1 000 
    
Annetut vakuudet    
Myyntisaamisista on annettu panttaamattomuussitoumus. 
    
  31.12.2020 31.12.2019 
Vakuudettomat lainat    
Pitkä ja lyhytaikainen rahoituslaitoslaina 
Valtiokonttori  108 108 

  108 108 
    
Taseeseen sisältymättömät 
leasingvuokrasopimusvastuut:    
    
  31.12.2020 31.12.2019 
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät  242 31 
Myöhemmin erääntyvät  24 29 

  266 60 
    
 
 
 
 
    



   
 

   
 

Vuokravastuut: 

    
  31.12.2020 31.12.2019 
Seuraavalla tilikaudella erääntyvät  1 162 613 
Myöhemmin erääntyvät  2 104 1 542 

  3 266 2 155 
    
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset:   
    
  31.12.2020 31.12.2019 
Vuokravakuudet  87 11 

 

 

VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYSLASKELMAT 

         
            
1 000 EUR 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 
LIIKEVAIHTO KATSAUSKAUDELLA 10 126 8 739 18 194 18 461 
  Liiketoiminnan muut tuotot 35 146 69 165 
  Materiaalit ja palvelut -1 508 -1 173 -2 736 -2 600 
  Henkilöstökulut -6 504 -5 256 -11 800 -10 990 
  Liiketoiminnan muut kulut -1 509 -1 511 -2 800 -3 229 
KÄYTTÖKATE (EBITDA) 640 945 927 1 806 
            
            
            
1 000 EUR 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 
LIIKEVAIHTO KATSAUSKAUDELLA 10 126 8 739 18 194 18 461 
  Liiketoiminnan muut tuotot 35 146 69 165 
  Materiaalit ja palvelut -1 508 -1 173 -2 736 -2 600 
  Henkilöstökulut -6 504 -5 256 -11 800 -10 990 
  Liiketoiminnan muut kulut -1 509 -1 511 -2 800 -3 229 
  Suunnitelman mukaiset poistot -82 -71 -160 -134 
LIIKEVOITTO ILMAN LIIKEARVON 
POISTOJA (EBITA) 558 875 767 1 672 
            
            
            
1 000 EUR 7-12/2020 7-12/2019 1-12/2020 1-12/2019 
LIIKEVAIHTO KATSAUSKAUDELLA 10 126 8 739 18 194 18 461 
  Liiketoiminnan muut tuotot 35 146 69 165 
  Materiaalit ja palvelut -1 508 -1 173 -2 736 -2 600 
  Henkilöstökulut -6 504 -5 256 -11 800 -10 990 
  Liiketoiminnan muut kulut -1 509 -1 511 -2 800 -3 229 
  Suunnitelman mukaiset poistot -82 -71 -160 -134 



   
 

   
 

  Konserniliikearvon poisto -253 -30 -292 -59 
  Rahoitustuotot ja kulut 10 -171 -893 -164 
     Listautumisesta aiheutuneet         
  kertaluontoiset kulut -6 -167 -917 -167 
  Tuloverot -27 -126 -5 -289 
OIKAISTU KATSAUSKAUDEN TULOS 293 714 493 1 326 

 

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT 

 
Tunnuslukujen 
laskentakaavat             
                  
Käyttökate (EBITDA)    = Liikevoitto + Poistot ja arvonalentumiset    
                  
                  
Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) = Liikevoitto + liikearvon ja konserniliikearvon poisto   
                  
                  
Liikevoitto (EBIT)   = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - 

          
henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja 
arvonalentumiset 

                  
          Voitto rahoituserien jälkeen + Korko- ja   
          muut rahoituskulut       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = -----------------------------------------------------  x 100   
          Oma pääoma + korolliset velat     

          
(keskimäärin katsauskauden 
aikana)      

                  
                  
          Voitto rahoituserien jälkeen - Tuloverot   
Oman pääoman tuotto (ROE), 
%   = -----------------------------------------------------  x 100   
          Oma pääoma (keskimäärin katsauskauden aikana)    
                  
                  
          Korolliset velat - Rahat ja pankkisaamiset   
Nettovelkaantumisaste, %    = -----------------------------------------------------  x 100   
          Oma pääoma       
                  
                  
          Oma pääoma       
Omavaraisuusaste, %    = -----------------------------------------------------  x 100   
          Taseen loppusumma - saadut ennakot   
                  
                  
          Tilikauden tulos       
Osakekohtainen tulos (EPS)    = -----------------------------------------------------   
          Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä   
          keskimäärin ilman omia osakkeita      

 
 
 
  



   
 

   
 

 
 

Lisätietoja:  

Mika Tanner, toimitusjohtaja 
Bilot Oyj  
p. 040 544 0477, mika.tanner@bilot.fi  

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

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

 
Bilot lyhyesti 
Bilot Oyj on suomalainen ohjelmisto- ja IT-palveluyhtiö, joka luo yrityksille strategista 
kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asiakaskokemusta. Bilot tarjoaa 
asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuita asiakaspolun eri 
vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa valjastavia älykkäitä myynnin ja markkinoinnin 
työkaluja. Yhtiöllä on tunnustettua huippuosaamista ja Suomessa merkittävä markkina-
asema johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (mm. SAP 
ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. 
Bilot syntyi vuonna 2005 halusta luoda alan paras työpaikka parhaille osaajille. Bilotilla on 
noin 200 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Vuonna 2020 Bilot-konsernin 
liikevaihto oli noin 18,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) noin 
0,8 miljoonaa euroa. 

 

Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.bilot.group.    

 
 


