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Vuosi 2018 lyhyesti Gofore lukuina

U
udistumiskykymme on siivittänyt voimakasta ja kannatta-
vaa kasvuamme useiden vuosien ajan. Vuonna 2018 liike-
vaihtomme kasvoi edellisvuodesta 49 % 50,6 milj. euroon ja 
liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) 20 % 6,80 milj. 

euroon (5,69 milj. euroa).  
Vuoden aikana tarkensimme tahtotilaamme: olemme myös jatkos-

sa, mahdollisesti suuremmassa yrityskoossa, kasvava ja kannattava, 
kehittyvä, vastuullinen ja vaikuttava sekä mahdollisimman kansain-
välinen. Vuoden aikana teimme historiamme toisen yritysoston, kun 
digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija Solinor Oy liittyi joukkoomme. 
Vuoden 2018 päättyessä palveluksessamme oli 495 henkilöä, 32 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.  

 Vuonna 2018 laajensimme toimintaamme Viroon perustamalla 
sinne tytäryhtiön. Avasimme toimiston myös Turkuun.  

Goforen palvelut kattavat koko arvoketjun ja kaikella tekemiselläm-
me on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, 
muotoilusta tai koodauksesta. Goforella on laaja, eri toimialoille jakau-
tunut asiakaskunta. Vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta 65 % tuli 
julkisen sektorin asiakkailta ja 35 % yksityisen sektorin asiakkailta. 

2   

Gofore on 
kansainvälistä 

kasvua tavoitteleva 
digitalisaation 
asiantuntija.

TOIMINTAA 
VIIDESSÄ MAASSA 

JA YHDEKSÄSSÄ 
TOIMIPISTEESSÄ

LIIKEVAIHTO KASVOI 

49% 
50,6 MILJ. EUROON 

6,80 
MILJ. EUROA (EBITA)

LIIKEVOITTO ENNEN 
LIIKEARVOPOISTOJA OLI

*Gofore toteuttaa vuosineljänneksittäin Customer Satisfaction Pulse -asiakaspalautekyselyn, jolla seurataan onnistumistamme projekteissa, projekteille  
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Toimitusjohtajalta 

 “Jatkoimme jo 14 
peräkkäistä tilikautta 
jatkunutta voimakasta 
ja kannattavaa 
kasvuamme.”

V
uosi 2018 oli Goforelle ensimmäinen täysi vuosi 
listattuna yhtiönä. 

Jatkoimme jo 14 peräkkäistä tilikautta jatku-
nutta voimakasta ja kannattavaa kasvuamme. 

Liikevaihtomme kasvoi 49 % 50,6 miljoonaan euroon. 
Säilytimme näin voimakkaan kasvutahdin myös aiempaa 
suuremmassa yrityskoossa. Erityisen iloinen olen, että kas-
voimme edelleen orgaanisesti erinomaisesti. Onnistuimme 
löytämään uusia asiakkaita, rekrytoimaan uusia työntekijöi-
tä sekä kasvattamaan alihankinnan määrää. 

Yritysostoilla on myös tärkeä osa kehityksessämme. 
Vuonna 2018 hankimme digikonsulttiyritys Solinor Oy:n, 
joka liittyi syksyllä osaksi konsernia. Solinor oli yhtiömme 
historian toinen yritysosto. Aiempi Leadin Oy:n hankinta 
vahvisti meidän palvelumuotoiluosaamistamme. Solinor 
taas toi meille lisää voimaa Helsingin alueelle ohjelmisto-
tuotannon saralle. 

EBITA-liikevoittomme kasvoi noin 20 % yhteensä 6,80 
miljoonaan euroon, ollen 13,44 % konsernin liikevaihdosta. 
Kannattavuutemme heikkeni aiempaan tilikauteen verrat-
tuna. Yhtiön tehokkuutta mittaava kokonaislaskutusaste 
oli syksyn aikana jonkin verran totuttua alhaisempi, mikä 
pääosin selittää kannattavuuseron aiempaan verrattuna. 
Laskutusasteeseen vaikutti yhtiössä tehty voimakkaan 
kasvun vaatima rakennustyö sekä ostettujen yhtiöiden 
integroiminen. Jonkin verran kannattavuuteen vaikuttivat 
myös palkkojen nousu, alihankinnan lisääntyminen sekä 
matalakatteisen pilvikapasiteetin volyymin kasvu. 

Vuonna 2018 liikevaihdostamme noin 60 % tuli asia-
kastoimeksiannoista, joissa olemme itse tietojärjestelmiä 
toteuttavassa roolissa. Liikkeenjohdon konsultointi, palvelu-
muotoilu ja design, pilvisiirtymäkonsultointi, projektinhal-
linnan palvelut sekä arkkitehtuurikonsultointi muodostivat 
muiden asiantuntijapalveluidemme tukirangan. Palvelui-
demme kysyntä jatkuikin kovana läpi vuoden. Olemme 
pystyneet jatkuvasti uudistamaan osaamistamme siten, että 
palvelumme vastaavat täysin asiakkaidemme kasvavaan 
kysyntään. 

Timur Kärki
toimitusjohtaja

Liikevaihdon kasvun voi olettaa ylittävän pitkän aikavä-
lin tavoitteet, asiakaskysynnän jatkuessa kiivaana. Tavoit-
telemme 71–79 miljoonan euron liikevaihtoa, sekä riemuk-
kaita uuden etsimisen ja löytämisen kokemuksia, yhdessä 
asiakkaidemme kanssa. 

Data-analytiikka ja tekoäly ovat yhä useammin asiak-
kaidemme agendalla, kuten myös organisaatiokulttuurin 
kehittäminen. Yritykset sekä julkisen hallinnon organisaa-
tiot ovat muutoksen keskellä, kun alati kehittyvä teknologia 
ja sitä hyödyntävät palvelut tekevät mahdolliseksi asioita, 
joita aiemmin ei oltaisi voitu kuvitellakaan. Muutos vaatii 
uudistumiskyvykkyyttä, kokonaisvaltaista kehittämistä 
sekä tiedon innovatiivista hyödyntämistä. Rohkeuttakin. 
Tässä muutoksessa haluamme olla asiakkaidemme tukena ja 
kumppanina, suuntaa näyttämässä, parhaana asiantuntija-
na ja muutoksen tekijänä. 

Kansainvälinen liiketoimintamme oli 5,7 miljoonaa euroa, 
vastaten 11,3 % koko konsernin liikevaihdosta. Koemme ole-
vamme kansainvälistymisemme alkutaipaleella, innoissam-
me etsimässä uutta ja rakentamassa aidosti kansainvälisesti 
merkittävää yhtiötä. 

Vuosi 2019 tulee olemaan yhtiössä vauhdikas, sen 
uskaltaa jo tässä vaiheessa kertoa. Vuoden alun aikana on 
solmittu olemassa olleen tilauskannan lisäksi noin 9 miljoo-
nan euron edestä uusia sopimuksia sekä sopimusten jatkoja. 
Helmikuussa suorittamamme Silver Planet Oy:n hankinta 
vahvistaa entisestään asemaamme yhtenä merkittävimmis-
tä digitaalisen muutoksen neuvonantajista. 
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Toiminta- 
kertomus ja 
tilinpäätös
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Katsauskauden aikaiset keskeiset tapahtumat  

Vuoden aikana yhtiön tahtotila vahvistettiin. Sen mukaisesti yhtiön pyrkimys on olla kehittyvä 
ja uudistumiskykyinen, vaikuttava ja vastuullinen, kansainvälinen sekä kasvava ja kannattava. 
Yhtiö täsmensi myös asiakkuusstrategiaansa. Asiakasymmärrystä sekä asiakkaan kokemaa ar-
voa pyritään syventämään seuraavilla kolmella asiakassegmentillä: Society, Industry, Business.

Syksyllä ostettu digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys Solinor Oy sulautui Gofore 
Oyj:öön tammikuun 2019 lopussa. Yritysoston myötä Gofore vahvistaa asemaansa yhtenä pää-
kaupunkiseudun kärkitoimijoista digitaalisen muutoksen ja ohjelmistokehityksen palveluissa. 

Marraskuussa Gofore laajensi toimintaansa Euroopassa perustamalla tytäryhtiön Viroon. 
Katsauskauden aikana yhtiö avasi toimiston myös Turkuun.

Liikevaihto 
Gofore-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa, kasvua 49 % edellisvuodesta. 

Liikevaihto kehittyi vuoden 2018 aikana seuraavasti:

Kuukausi 
(2018)

Liikevaihto,  
milj. euroa 

(liikevaihto 
2017) 1

Henkilöstö-
määrä

Työpäivien 
lukumäärä 
Suomessa 

Kokonais- 
kapasiteetti, 

FTE 2

Alihankinta, 
FTE 3 

Joulukuu 3,8 (3.2) 495 17 460 50

Marraskuu 5,3 (4,1) 490 22 457 55

Lokakuu 5,4 (3,9) 481 23 453 55

Syyskuu 4,7 (3,7) 475 20 443 52

Elokuu  4,6 (3,4) 476 23 413 46

Heinäkuu  2,2 (1,3) 419 22 400 24

Kesäkuu 4,1 (3,2)  423  20  405  50

Toukokuu 4,4 (3,3)  413  
21

(+helatorstai)  389  47

Huhtikuu 4,0 (2,6)  397  20  377  41

Maaliskuu 4,2 (3,3)  392  21  366  49

Helmikuu 3,8 (2,7)  386  20  354  45

Tammikuu 4,1 (2,7)  377  22  346  42

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2017) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman 
liikevaihdon. 
2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin 
määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan 

mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhy-
emmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat 
vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän 
täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Kannattavuus ja tuloksen kehittyminen 
Gofore-konsernin käyttökate (EBITDA) tammi-joulukuussa 2018 oli 6,96 milj. euroa eli 13,77 % 
liikevaihdosta.

Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) tammi-joulukuussa 2018 oli 6,80 milj. euroa eli 13,44 
% liikevaihdosta.

Liikevoitto (EBIT) tammi-joulukuussa 2018 oli 6,10 milj. euroa eli 12,05 % liikevaihdosta.

Konsernin tekemässä yrityskaupassa taseeseen syntyi liikearvoa noin 3,97 milj. euroa, joka pois-
tetaan yhtiön noudattamien kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) mukaisesti 10 vuodessa. 

Konsernin henkilöstökulut tammi-joulukuussa 2018 olivat 27,56 milj. euroa eli 54,48 % liikevaih-
dosta. Palkat ja palkkiot olivat 22,71 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat pääasiassa henkilös-
tömäärän kasvun myötä. Konsernin matala hierarkia sekä itseohjautuvaan kulttuuriin perustuva 
toimintatapa ovat merkittävissä rooleissa henkilöstökulujen hallinnassa.

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna ja olivat yhteensä 8,34 milj. euroa. 
Suurimmat kuluerät olivat henkilöstöön liittyvät muut kulut, toimitilakulut sekä kone- ja kalusto-
kulut.

Tase, rahoitus ja rahavirta 
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2018 oli 34,52 milj. euroa (29,29 milj. euroa).

Taseen kasvu johtuu pääasiassa yleisestä kasvusta sekä tehdystä yritysjärjestelystä.

Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2018 oli 63,81 % (60,82 %) ja nettovelkaantumisaste -53,58  
% (-47,29 %). Liikearvon määrä taseessa oli 8,63 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta maksettujen korkojen ja välittömien verojen jälkeen tammi-joulukuussa 
2018 oli 7,84 milj. euroa. 

Toimintakertomus
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Tilikauden lopussa konsernin likvidit kassavarat olivat 15,42 milj. euroa. Korollista velkaa oli 4,20 
milj. euroa, joka koostuu pankkilainoista sekä yritysjärjestelyn loppukauppahinnasta. Tästä 3,13 
milj. euroa oli pitkäaikaista ja 1,07 milj. euroa lyhytaikaista korollista velkaa. Yhtiöllä on rahoi-
tussopimuksessa sovittuna 1,0 milj. euron suuruinen shekkitililimiitti, joka ei ole tällä hetkellä 
käytössä. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta 
Yhtiössä aloitettiin helmikuussa vuonna 2017 toiminnan kehittämiseen tähtäävä, Business Fin-
land (Tekes) -rahoitettu Kasvu, Kansainvälistyminen ja Digitaalinen Uudistuminen Palveluyrityk-
sessä (”KAKADU”) -hanke. Hanke rakentuu visiolle mahdollisimman digitaalisesta Goforesta. 

Hankkeen kustannukset vuonna 2018 olivat noin 695 000 euroa. Tekesin avustus oli maksimis-
saan 50 % projektin arvioiduista kokonaiskustannuksista, jotka olivat vuosille 2017-2018 yhteen-
sä 778 000 euroa. KAKADU-hanke päättyi 31.10.2018. 

Yhtiössä ei ole vuoden 2018 aikana ollut muuta merkittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa eikä 
konsernitaseeseen ole tästä johtuen tehty aktivointeja.

Yhtiön liiketoiminta-alueet ja organisaatiorakenne 
Gofore on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Konserni tuottaa 
asiantuntija- ja kapasiteettipalveluita yritysasiakkaille ja julkisen sektorin toimijoille kotimaassa 
ja muualla Euroopassa. Yhtiön palvelut jakaantuvat digitaalisen muutoksen johtamiseen, pal-
velumuotoiluun, ohjelmistokehitykseen sekä pilvipalveluiden hyödyntämisen konsultointiin ja 
pilvikapasiteetin tarjontaan. 

Konsernin emoyhtiö Gofore Oyj:llä on sataprosenttisesti omistetut tytäryhtiöt Gofore UK Ltd., 
Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Solinor Oy ja Erofog Oy (ei liiketoi-
mintaa).

Gofore ilmoitti 14.2.2019 sopineensa digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet 
Oy:n koko osakekannan ostosta. Kauppa toimenpantiin välittömästi. Silver Planet Oy tulee jatka-
maan itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö raportoidaan osana Gofore-konsernia 15.2.2019 alkaen.

Henkilöstö ja toimipaikat 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden lopussa yhteensä 495 henkilöä, joista Suomessa 
työskenteli 463 ja Suomen ulkopuolella 32 henkilöä. Suomessa yhtiöllä on toimistot Helsingissä, 
Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Swanseassa ja Lon-
toossa Isossa-Britanniassa, Münchenissä Saksassa ja Madridissa Espanjassa.

Henkilöstön määrä kasvoi 121 henkilöllä. Tämä on 32,4 % enemmän kuin edellisvuoden lopussa 
(374). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella noin 432 henkilöä.

Gofore-konsernin johtoryhmän muodostavat Timur Kärki, toimitusjohtaja; Petteri Venola, 
talousjohtaja; Topi Koskinen, operatiivinen johtaja; Juha Virtanen, myyntijohtaja; Erkki Salminen, 
kehitysjohtaja (aiemmin osaamisista ja kulttuurista vastaava johtaja); Mikael Nylund, liiketoimin-
tajohtaja, johdon konsultointi ja yritysjärjestelyt; Ville Tuominen, johtaja, kansainvälinen liike-
toiminta; Riikka Nurminen, markkinointi- ja viestintäjohtaja (opintovapaalla 2019) sekä Kristiina 
Härkönen, liiketoimintajohtaja, pilvipalvelut.
Emoyhtiön hallituksen muodostavat 27.3.2018 alkaen Ali U. Saadetdin (Hpj.), Sami Somero, 
Anne-Mari Silvast, Kristiina Michelsson sekä Mika Varjus.

Konsernirakenteen muutokset 
Katsauskauden aikana perustettiin tytäryhtiö Gofore Estonia Oü Viroon. Tytäryhtiö on satapro-
senttisesti emoyhtiön omistama.

Solinor Oy:n osto saatettiin päätökseen 31.8.2018. Solinor Oy fuusioitiin Gofore Oyj:öön 
31.1.2019.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät 
Yhtiön 3.11.2017 julkaisemassa listalleottoesitteessä on käsitelty laajasti yhtiön toimintaympä-
ristöön, liiketoimintaan, talouteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Näissä 
ei ole tapahtunut esitteen julkaisun jälkeen merkittäviä muutoksia.  

Vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 27.3.2018. Yhtiökokous vahvisti 
yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2017 päätettiin maksaa osinkoa 
0,15 euroa osakkeelta. Kokonaisosinkosumma on 1 942 320 euroa. Osingonmaksun täsmäytys-
päivä on 29.3.2018 ja maksupäivä 10.4.2018. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ali U. Saadet-
din, Sami Somero ja Anne-Mari Silvast sekä uusina jäseninä Kristiina Michelsson ja Mika Varjus. 
Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali U. Saadetin. Yhtiökokous päätti, että puheenjohtajan 
palkkio on 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenten palkkio on 1 500 euroa kuukaudessa. 
Lisäksi kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut yhtiön matkustussäännön mukaisesti 
tositteita vastaan.

Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen asti, valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana 
toimii Teemu Suoniemi, KHT. 
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Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta; valtuu-
tuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 294 880 yhdessä tai 
useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä 
vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. 
Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 
10 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 16.10.2017 antaman valtuutuksen päättää 
omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 asti. 

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perus-
teella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 1 294 880 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % 
yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus päättää 
antaa joko uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien op-
tioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeen-
omistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus annettiin käytettäväksi vastikkeeksi 
yrityskauppoihin, osaksi yhtiön kannustinjärjestelmää tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituk-
siin. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin 
enintään 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja 
optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat 
valtuutukset. 

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät  

Joulukuun 2018 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 euroa, jota vastaava 
yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 13 117 156. Luku sisältää 174 yhtiön hallussa olevaa omaa osa-
ketta. Omat osakkeet edustivat 0,001 % (0,0 %) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Yhtiöllä oli joulukuun 2018 lopussa 2 486 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Katsauskauden lopussa 
Suomen ulkopuolella pidettiin 39 760 osaketta. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 42 708, mikä vas-
taa noin 0,3% kaikista osakkeista.

Tammi-joulukuussa 2018 Gofore Oyj:n osake noteerattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First 

North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.  
Joulukuun 2018 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 110 839 968 euroa. Osakkeen kurssi nousi edel-
lisen tilikauden päätöksestä katsauskauden päätökseen noin 20,5 % ja joulukuun viimeisen päivän 
päätöskurssi oli 8,45 euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsaus-
kaudella oli 8,57 euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 10,34 euroa ja alin 7,00 euroa. 

Syksyn 2017 listautumisen yhteydessä henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share 
-lisäosakeohjelma, jonka mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden 
lisäosakkeen kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa 
kolmen vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän 
ajan henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet. 

Yhtiön palveluksessa on 238 henkilöstöantiin osallistunutta ja lisäosakeohjelman ehdot hyväksynyttä 
työntekijää 31.12.2018. Ohjelman mukaisesti nämä henkilöt ovat oikeutettuja yhteensä 107 814 
lisäosakkeeseen. Arviolta puolet määrästä luovutetaan osakkeina ja puolet maksetaan rahana käytet-
täväksi ennakonpidätyksiin. Yhtiö voi hankkia osakkeet markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin 
osakkeiden luovuttamiseksi. Yhtiön osakkeen 31.12.2018 mukaisella päätöskurssin hinnalla laskien 
lisäosakkeiden arvo olisi ollut 911 028,30 euroa. 

Tilikauden päättyessä 31.12.2017 vastaavat määrät olivat 253 lisäosakkeisiin oikeutettua henkilöä ja 
velvollisuus 115 436 lisäosakkeen luovuttamiseen.

Hallitus päätti keväällä 2018 uudesta työsopimuksen osakepohjaisesta allekirjoituspalkkiosta. 
Jokaiselle uudelle työntekijälle annetaan osakkeita 1 500 euron arvosta allekirjoituspalkkiona. 
Lisäosakkeita tarjottiin yhteensä 49 toistaiseksi voimassa olevasta ja 15.2.2018–30.6.2018 välisenä 
aikana solmitusta työsopimuksesta. Edellä mainitun aikavälin keskikurssin perusteella yhtiön hallitus 
vahvisti allekirjoituspalkkioiden määräksi yhteensä 8 526 osaketta ja 174 osaketta per henkilö. Yhtiön 
hallitus järjesti suunnatun maksuttoman osakeannin allekirjoituspalkkio-osakkeiden luovuttamiseksi. 
Lokakuun kaupankäyntipainotetulla keskiarvolla laskien luovutettavien osakkeiden arvo on yhteensä 
83 469,54 euroa. Uudet yhtiön osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 9.11.2018. Yhden työntekijän 
työsuhde päättyi ennen osakkeiden luovutusta ja nämä 174 osaketta siirrettiin Gofore Oyj:n haltuun.

Hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin henkilöstölle suunnatun osakesäästöohjelman käyttöönotta-
misesta. Osakesäästöohjelman puitteissa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä pal-
kastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä 
voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päät-
tyy 28.2.2019.  Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan 
osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua 
osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet 
koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson 
päättymistä. Omistusjakso päättyy 28.2.2021.
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Hallitus päätti 30.8.2018 suunnatusta vastikkeellisesta annista. Osakeannissa annettiin yhteensä 
159 830 uutta yhtiön osaketta. Uusia osakkeita käytettiin Solinor Oy:n hankinnassa sekä avainhenki-
löiden sitouttamiseen osakevaihdon avulla.

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2018 olivat 21 299 119,11, josta tilikauden voittoa 4 755 
458,60 euroa. 

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muu-
toksia, eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen 
määrään. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksettaisiin osinkoa 0,19 
euroa (0,15 euroa) osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytys-
päivänä 28.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 
ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.4.2019. Maksun täsmäytyspäivänä 28.3.2019 
yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Varojen jakoehdotuksen tekemispäivänä 
osinkoon oikeuttavia osakkeita on 13 116 982 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 2 492 
226,58 euroa. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat olisivat 18 806 892,53 euroa.

Osinko per osake kasvaa 26,7 % edellisvuodesta ja ehdotetut osingot ovat noin 52 % emoyhtiön tili-
kauden tuloksesta. Hallituksen 14.2.2019 päättämässä suunnatussa osakeannissa syntyvät osakkeet 
eivät ole oikeutettuja osinkoon tilikaudelta 2018.

Näkymät tilikaudelle 2019

Yhtiö on todennut harjoittamansa pilvikapasiteetin jälleenmyynnin olevan uusien IFRS-säännösten 
näkökulmasta tulkittavissa pääosin agentuuritoiminnaksi, jota tulisi käsitellä liikevaihdossa netotettu-
na. Mahdolliseen IFRS-siirtymään valmistautumiseksi, ja kotimaisten laskentaperiaatteiden (FAS) sen 
mahdollistaessa, yhtiö on päättänyt siirtyä käsittelemään pilvikapasiteetin jälleenmyyntiä netotettuna 
1.1.2019 alkaen. Mikäli tätä kirjanpidon laadintaperiaatetta olisi noudatettu vuonna 2018, olisi rapor-
toitu liikevaihto ollut yhtiön arvion mukaan noin 1,0 milj. euroa pienempi sekä materiaalit ja palvelut 
vastaavasti noin 1,0 milj. euroa pienemmät.

Yhtiö ilmoitti 14.2.2019 ostaneensa Silver Planet Oy:n koko osakekannan. Tämän kaupan liikevaihto-
vaikutuksen konsernille arvioidaan olevan 7 milj. euroa vuonna 2019. 

Nämä muutokset huomioiden yhtiö on täsmentänyt tilikauden 2019 liikevaihto-ohjeistustaan 71–79 
milj. euroon. Aiempi, 21.11.2018 julkaistu, vuodelle 2019 annettu ohjeistus oli 65–73 milj. euroa.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Vuonna 2017 asetetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Gofore tavoittelee 
kohdemarkkinan kasvun, lähivuosina arviolta 15–25 % vuosittain, ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 
% liikevoittoa ennen liikearvon poistoja (EBITA) -marginaalia.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset keskeiset tapahtumat 

Goforen hallitus päätti 13.2.2019 vuonna 2018 perustetun CrewShare-osakesäästöohjelman uudes-
ta säästökaudesta 2019-2020. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökau-
den mukaiset. 

Lisäksi Gofore tulee toteuttamaan 14.2.2019 ilmoitetun mukaisesti Silver Planetin henkilöstölle mak-
suttoman annin, jossa annettavien osakkeiden kokonaisarvo ja annista seuraavien välittömien kulujen 
yhteisarvo on 200 000 euroa.

Vuoden alun aikana on solmittu olemassa olleen tilauskannan lisäksi noin 9 miljoonan euron edestä 

Kuukausi  
(2019) 

Liikevaihto, 
milj. euroa 

(liikevaihto 2018)1 
Henkilöstö- 

määrä  

Työpäivien 
lukumäärä 
Suomessa  

Kokonais- 
kapasiteetti, 

FTE 2 
Alihankinta, 

FTE 3 

Tammikuu 5,2 (4,1) 504 22 469 52

1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2018) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman 
liikevaihdon. 
2 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin 
määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan 
mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhy-
emmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat 
vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
3 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän 
täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

uusia sopimuksia sekä sopimusten jatkoja.
Yhtiön liikevaihto tammikuussa 2019 oli 5,2 milj. euroa (2018: 4,1 milj. euroa). Katsauskauden lopussa 
konsernin palveluksessa oli 504 henkilöä. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 22. Kokonaiskapasiteettia 
kuvaava Full Time Equivalent (FTE) oli 469 ja alihankinnan FTE 52. 

Solinor Oy sulautui emoyhtiö Gofore Oyj:öön 31.1.2019.

Gofore Oyj ilmoitti 14.2.2019 sopineensa digitaalisen transformaation konsulttiyritys Silver Planet 
Oy:n koko osakekannan ostosta. Yritysoston myötä Gofore vahvistaa asemaansa digitaalisen muu-
toksen neuvonantajana ja yhtenä tärkeimpänä digitaalisen yhteiskunnan rakentajana. Kauppa on 
välittömästi toimeenpantu, joten Silver Planet Oy:n koko osakekanta on siirtynyt Goforen omistuk-
seen. Silver Planetin liikevaihto oli 7,2 milj. euroa ja liiketulos (EBIT) 1,8 milj. euroa (25 % liikevaihdosta) 
vuonna 2018. Silver Planet työllistää noin 40 digitalisaation asiantuntijaa Helsingin toimipisteessään, 
jonka lisäksi yrityksellä on laaja verkosto alihankkijoita. Kauppahinta 14,3 milj. euroa muodostui liike-
toiminnan 10,8 milj. euron velattomasta hinnasta ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta 3,5 
milj. euroa. Gofore arvioi kaupan liikevaihtovaikutuksen konsernin tilinpäätökseen olevan noin 7 milj. 
euroa vuonna 2019. Silver Planet Oy tulee jatkamaan itsenäisenä yhtiönä ja yhtiö raportoidaan osana 

8   GOFORE  |  TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018



Gofore-konsernia 15.2.2019 alkaen.

Varsinainen yhtiökokous vuonna 2019

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2019 klo 16.00 alkaen yhtiön pääkont-
torissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.

Taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat vuonna 2019 

Yhtiö julkaisee 14.8.2019 puolivuotiskatsauksen tammi-kesäkuulta 2019. 

Yhteenveto kaupankäynnistä Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2018
Tammi-joulukuu 2018 

31.12.2018 31.12.2017 

Markkina-arvo, euroa 110 839 968 90 771 088 

Osakkeenomistajia (Euroclear Finland Oy:n 
ylläpitämän osakasluettelon mukaan) 2 486 2 555 

Osakevaihto 
kpl

Arvo 
yhteensä

Korkein, 
euroa 

Alin, 
euroa

Keskihinta 
(volyymi-paino-

tettu), euroa
Viimeisin, 

euroa

Gofore  644 478 5 525 472 10,34 7,00 8,57 8,45
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Raportoidut

Tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta 7–12/2018 7–12/2017 2018 20171

Liikevaihto 25 891 19 583 50 581 33 950

Liikevaihdon kasvu, prosenttia 32,2 97,1 49,0 82,4

Käyttökate (EBITDA) 3 049 3 220 6 964 5 817

Käyttökate (EBITDA) -marginaali, prosenttia 11,8 16,4 13,8 17,1

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 2 980 3 145 6 797 5 691

Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) 
-marginaali, prosenttia 11,5 16,1 13,4 16,8

Liikevoitto (EBIT) 2 563 2 860 6 095 5 359

Liikevoitto (EBIT) -marginaali, prosenttia 9,9 14,6 12,0 15,8

Tilikauden voitto 1 980 1 311 4 732 3 319

Oikaistu tilikauden voitto2 2 397 2 666 5 434 4 778

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, 
euroa 0,15 0,11 0,36 0,28

Oikaistu osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), 
laimentamaton, euroa 0,18 0,23 0,41 0,41

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden 
lopussa 13 116 982 12 948 800 13 116 982 12 948 800

Omavaraisuusaste, prosenttia 63,8 60,8 63,8 60,8

Nettovelkaantumisaste, prosenttia -51,2 -47,3 -53,58 -47,3

Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia3 19,9 21,6 23,8 30,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia3 49,8 34,8 24,9 22,5

Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE4 438 - 405 -

Alihankinta keskimäärin, FTE5 47 - 46 -

Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 495 374 495 374

Avainluvut

Ellei toisin mainita, tässä tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitetyt vertailut liittyvät vuoden 2017 
vastaavaan ajanjaksoon. Vertailuluvut sisältävät toukokuussa 2017 ostetun Leadin Oy:n luvut 1.6.2017 
alkaen. 

1 Leadin Oy:n luvut ovat yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.6.2017 alkaen.
2 Oikaistulla tilikauden voitolla tarkoitetaan tilikauden voittoa lisättynä liikearvon poistoilla ja listautumises-
ta aiheutuneilla kertaluonteisilla rahoituskuluilla.
3 Annualisoitu. 
4 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin 
määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan 
mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhy-

emmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat 
vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. 
5 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän 
täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Tähän tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen on mukaan otettu vuoden 2017 pro forma 
-tuloslaskelman luvut vertailtavuuden parantamiseksi ja lisätiedon jakelemiseksi. Pro forma -las-
kelmiin on yhdistetty 2017 osalta Leadin-konsernin luvut kuin konserni olisi muodostunut ennen 
vuoden 2017 alkua. Vastaavalla yhdistelyperiaatteella laaditut pro forma -laskelmat ajanjaksolla 
1.1.–30.9.2017 esitettiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkina-
paikalle listautumiseen ja osakeantiin liittyvässä, 3.11.2017 julkaistussa, listalleottoesitteessä. 
Vertailtavat 2018 luvut ovat Gofore-konsernin raportoidut luvut ja niihin on yhdistelty hankitun 
Solinor Oy:n luvut 1.9.2018 alkaen. 

10   GOFORE  |  TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2018



Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihdon kasvu , % =
Raportointikauden liikevaihto

Vertailukauden liikevaihto

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate (EBITDA)  
-marginaali, %

=
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Liikevaihto 

Liikevoitto ennen liikearvon  
poistoja (EBITA)

= Liikevoitto + liikearvon poistot

Liikevoitto ennen liikearvon  
poistoja (EBITA) -marginaali, % =

Liikevoitto + liikearvon poistot

Liikevaihto 

Nettovelka =

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset 
lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – 
pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet  
ja osuudet

Oikaistu tilikauden voitto =
Tilikauden voitto + liikearvon poistot +  
kertaluonteiset rahoituskulut

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma

Taseen loppusumma – saadut ennakot

( -1) x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

Nettovelkaantumisaste, % =

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset 
lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset 
–pysyvien vastaavien sijoitusten muut osakkeet ja 
osuudet

Oma pääoma

Oman pääoman tuotto (ROE), % =
Tilikauden voitto (annualisoitu)

Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman  
tuotto (ROI), %

=

Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoitustuotot  
ja -kulut (annualisoitu)

Oma pääoma keskimäärin + korolliset velat  
keskimäärin

Osakekohtainen tulos (EPS), 
laimentamaton, euroa

=
Tilikauden voitto

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden  
osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

Oikaistu osakekohtainen  
tulos (oikaistu EPS),  
laimentamaton, euroa

=
Oikaistu tilikauden voitto

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden  
osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
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Konsernitilinpäätös

KONSERNIN TULOSLASKELMA

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

LIIKEVAIHTO 50 581 430,27 33 950 446,19

Liiketoiminnan muut tuotot 193 277,84 306 377,57

Materiaalit ja palvelut

  Ostot tilikauden aikana -28 349,15 -2 642,98

  Ulkopuoliset palvelut -7 883 148,31 -4 149 134,77

-7 911 497,46 -4 151 777,75

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot -22 705 037,96 -15 332 017,82

  Eläkekulut -3 972 651,86 -2 814 701,87

  Muut henkilösivukulut -878 883,52 -720 722,48

-27 556 573,34 -18 867 442,17

Poistot ja arvonalentumiset -869 112,65 -457 884,82

Liiketoiminnan muut kulut -8 342 538,53 -5 420 702,36

LIIKEVOITTO 6 094 986,13 5 359 016,66

Rahoitustuotot ja -kulut -10 962,58 -1 172 325,41

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 6 084 023,55 4 186 691,25

Tuloverot -1 352 122,83 -868 007,22

TILIKAUDEN VOITTO 4 731 900,72 3 318 684,03
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KONSERNIN TASE

Vastaavaa 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 8 733 184,24 5 493 742,77

Aineelliset hyödykkeet 451 548,24 389 129,64

Sijoitukset 50 500,00 550 500,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 235 232,48 6 433 372,41

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

  Lainasaamiset 0,00 15 295,00

Lyhytaikaiset saamiset

  Myyntisaamiset 8 760 851,90 8 786 050,48

  Lainasaamiset 15 295,00 26 220,00

  Muut saamiset 520 293,27 489 096,73

  Siirtosaamiset 568 347,47 880 318,91

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 9 864 787,64 10 181 686,12

Rahoitusarvopaperit 2 006 637,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 13 417 426,31 12 656 699,61

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 25 288 850,95 22 853 680,73

VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 524 083,43 29 287 053,14

Vastattavaa 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 000,00 80 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 859 310,22 11 459 199,42

Muuntoerot 11 200,06 -3 571,75

Edellisten tilikausien voitto 4 323 508,65 2 956 016,62

Tilikauden voitto 4 731 900,72 3 318 684,03

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 005 919,65 17 810 328,32

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

  Lainat rahoituslaitoksilta 2 614 285,66 3 682 857,10

  Muut velat 515 553,45 0,00

  Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 129 839,11 3 682 857,10

Lyhytaikainen vieras pääoma

  Lainat rahoituslaitoksilta 1 068 571,44 1 105 365,80

  Saadut ennakot 35 926,20 14 999,99

  Ostovelat 2 112 461,46 1 589 210,01

  Muut velat 2 148 977,21 1 672 395,33

  Siirtovelat 4 019 969,24 3 410 208,86

  Laskennallinen verovelka 2 419,12 1 687,73

  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 388 324,67 7 793 867,72

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 518 163,78 11 476 724,82

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 524 083,43 29 287 053,14
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KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Liiketoiminnan rahavirta:

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 6 084 023,05 4 186 691,25

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 869 112,65 457 884,82

Rahoitustuotot ja -kulut (-/+) 10 963,08 1 172 325,41

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 964 098,78 5 816 901,48

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (–) / 
vähennys (+) 1 060 170,74 -4 719 840,74

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / 
vähennys (–) 1 351 599,58 1 318 486,85

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 375 869,10 2 415 547,59

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoi-
tuskuluista (–) -60 082,09 -1 168 461,87

Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 48 055,54 177,65

Maksetut välittömät verot (–) -1 524 239,13 -626 726,74

Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 839 603,42 620 536,63

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) -205 409,01 -418 516,71

Investoinnit tytäryritysten osakkeisiin (–) -2 319 144,91 -4 684 714,06

Investoinnit muihin sijoituksiin (–) 0,00 -50 000,00

Luovutustulot muista sijoituksista 500 000,00 0,00

Investointien rahavirta (B) -2 024 553,92 -5 153 230,77

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 10 156 035,56

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 5 272 653,77

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -36 794,36 0,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -1 068 571,44 -792 746,09

Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) -1 942 320,00 -1 051 598,80

Rahoituksen rahavirta (C) -3 047 685,80 13 584 344,44

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (–) 2 767 363,70 9 051 650,30

Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 12 656 699,61 3 605 049,31

Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 15 424 063,31 12 656 699,61
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryritykset.

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet  

Sisäinen osakkeenomistus 
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden osakkeista maksettu
oman pääoman ylittävä hinta on esitetty konserniliikearvona. Konserniliikearvo poistetaan
10 vuoden tasapoistoin.

Sisäiset liiketapahtumat ja katteet
Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet, keskinäiset
saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Konsernin aineettomien hyödykkeiden tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno, joka 
poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Sijoitukset, rahoitusarvopaperit ja tytäryhtiöosakkeet on arvostettu hankintamenoonsa. 

Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan
todennäköiseen arvoonsa. 

Vieras pääoma on arvostettu nimellisarvoonsa.

Ulkomaanrahan määräiset erät on muutettu taseessa euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia. 
Tuloslaskelman tiedot on muutettu euroiksi käyttäen ajanjakson keskikurssia. 

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Konsernin omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poiste-
taan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäi-
sesti. 

Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena 
pitoaikana.

Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä
pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -kannustinohjelma, jonka
mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden palkinto-osakkeen 
kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen
vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan 
henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhteensä 238 henkilöstöantiin osallistunutta työntekijää tai hallituksen jäsentä on hyväksynyt
Matching Share -ohjelman ehdot ja näille työntekijöille lahjoitettavien osakkeiden määrä on
tilinpäätöstiedotteen hetkellä 107 814 osaketta. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet
markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. 

Konsernissa otettiin vuonna 2018 käyttöön henkilöstölle suunnattu osakesäästöohjelma. Henki-
löstö voi vapaaehtoisesti säästää osan palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Kahden vuoden 
mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille 
bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisä-
osakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjak-
son ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. 
Omistusjakso päättyy 28.2.2021.

Tuottojen jaksottaminen   
Konsernin liikevaihto tuloutetaan palvelujen suorituskuukauden mukaan. Pääsääntöisesti suori-
tetut palvelut laskutetaan kuukausittain.

Osa konsernin palvelutuotannosta tehdään sopimuksilla, joissa on määritelty kiinteämmin hinnoi-
teltu tai aikataulutettu toimitusvastuu, johon myös laskutus on sidottu. Tällaisen palvelutuotan-
non laskutus tapahtuu erissä jälkikäteen toimitusvaiheiden valmistumisen edetessä.

Mikäli jokin toimituserä on suunniteltu valmistuvaksi ja siten laskutettavaksi kuukauden päätty-
misen jälkeen, arvioidaan mikä osuus toimituserän työstä on tehty ennen kuukauden vaihdetta 
tuloutetaan päättyneelle kuukaudelle.     
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Kehittämismenot tasapoisto 5 v.

Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v.

Konserniliikearvo tasapoisto 10 v.

Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 5 v.

Koneet ja kalusto tasapoisto/menojäännöspoisto 3-13 v./10-25 %

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Konsernin poistoperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen konsernin emoyhtiö hankki 100 % Silver Planet Oy:n osakekan-
nasta (14.2.2019). 
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KONSERNITULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT  

Liikevaihto 2018 2017

Toimialoittainen jakauma

  Digitaaliset palvelut ja konsultointi 50 581 430,27 33 950 446,19

50 581 430,27 33 950 446,19

Maantieteellinen jakauma

  Suomi 45 679 298,40 30 381 353,90

  Muu Eurooppa 4 902 131,87 3 542 895,79

  Muu maailma 0,00 26 196,50

  50 581 430,27 33 950 446,19

Liiketoiminnan muut tuotot

Saadut tuet ja avustukset 183 698,95 306 377,57

Muut tuotot 9 578,89 0,00

193 277,84 306 377,57

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 22 705 037,96 15 332 017,82

Eläkekulut 3 972 651,86 2 814 701,87

Muut henkilösivukulut 878 883,52 720 722,48

Yhteensä 27 556 573,34 18 867 442,17

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

  Konserniliikearvo 701 644,74 332 184,59

  Muut pitkävaikutteiset menot 52 083,28 33 914,07

  Koneet ja kalusto 115 384,63 91 786,16

869 112,65 457 884,82

Liiketoiminnan muut kulut

Henkilöstöön liittyvät kulut 1 239 716,62 939 556,42

Toimitilakulut 1 978 665,70 1 396 836,52

Laite- ja ohjelmistokulut 1 706 633,04 1 138 700,20

Myynti- ja markkinointikulut 810 607,82 549 654,98

Hallinnon kulut 1 588 663,12 691 747,65

Muut liiketoiminnan muut kulut 1 018 252,23 704 206,59

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 8 342 538,53 5 420 702,36

Rahoitustuotot 2018 2017

Muut korko- ja rahoitustuotot

  Muilta

    Korkotuotot 48 056,04 177,65

48 056,04 177,65

Rahoituskulut

Muut korko- ja rahoituskulut

  Muille

    Listautumiskulut 0,00 1 122 290,51

    Korkokulut 50 110,57 38 029,81

    Muut rahoituskulut 8 908,05 12 182,74

59 018,62 1 172 503,06
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KONSERNITASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

1/2

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 31.12.2018 31.12.2017

  Hankintameno tilikauden alussa 38 021,49 0,00

    Lisäykset 0,00 38 021,49

  Hankintameno lopussa 38 021,49 38 021,49

    Poistot tilikaudella -28 342,08 0,00

  Kirjanpitoarvo lopussa 9 679,41 38 021,49

Aineettomat oikeudet

  Hankintameno tilikauden alussa 0,00 0,00

Lisäykset 7 700,00 0,00

  Hankintameno lopussa 7 700,00 0,00

Poistot tilikaudella 0,00 0,00

  Kirjanpitoarvo lopussa 7 700,00 0,00

Konserniliikearvo

  Hankintameno tilikauden alussa 5 362 408,41 0,00

    Lisäykset 3 965 563,71 5 694 593,00

  Hankintameno lopussa 9 327 972,12 5 694 593,00

    Poistot tilikaudella -701 644,74 -332 184,59

  Kirjanpitoarvo lopussa 8 626 327,38 5 362 408,41

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno tilikauden alussa 170 799,43 111 966,43

Lisäykset 19 905,78 58 833,00

Hankintameno lopussa 190 705,21 170 799,43

Kertyneet poistot tilikauden alussa -77 486,56 -63 746,89

Poistot tilikaudella -23 741,20 -13 739,67

Kirjanpitoarvo lopussa 89 477,45 93 312,87

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 733 184,24 5 493 742,77

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 31.12.2018 31.12.2017

  Hankintameno tilikauden alussa 536 487,32 261 751,23

    Lisäykset 173 303,23 274 736,09

  Hankintameno lopussa 709 790,55 536 487,32

    Kertyneet poistot tilikauden alussa -188 587,68 -98 673,25

    Poistot tilikaudella -115 384,63 -89 914,43

  Kirjanpitoarvo lopussa 405 818,24 347 899,64

Muut aineelliset hyödykkeet

  Hankintameno tilikauden alussa 41 230,00 16 350,00

    Lisäykset 4 500,00 24 880,00

  Hankintameno lopussa 45 730,00 41 230,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 451 548,24 389 129,64
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KONSERNITASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

2/2

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 31.12.2018 31.12.2017

  Hankintameno 550 500,00 500 500,00

Lisäykset 0,00 50 000,00

    Vähennykset -500 000,00 0,00

  Hankintameno lopussa 50 500,00 550 500,00

Pitkäaikaiset saamiset

Pitkäaikaiset lainasaamiset 0,00 15 295,00

0,00 15 295,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 8 760 851,90 8 786 050,48

Lainasaamiset 15 295,00 26 220,00

Muut saamiset 520 293,27 489 096,73

Siirtosaamiset 568 347,47 880 318,91

9 864 787,64 10 181 686,12

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainasaamiset on myönnetty pienosakkaille emoyhtiön osakkeiden hankkimista varten. 

Lainat ovat korottomia. 

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017

Eläkevakuutussaamiset 16 913,95 105 727,78

Kulujaksotukset 271 680,07 44 292,65

Liikevaihdon jaksotukset 0,00 204 309,00

Avustusjaksotukset 126 541,00 302 833,71

Kela-korvaus 90 521,58 61 806,19

Muut 62 690,87 161 349,58

568 347,47 880 318,91
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KONSERNITASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT  
LIITETIEDOT

Oman pääoman erien muutokset

31.12.2018 31.12.2017

Osakepääoma alussa 80 000,00 8 448,00

Rahastoanti 0,00 71 552,00

Osakepääoma lopussa 80 000,00 80 000,00

Sidottu oma pääoma 80 000,00 80 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto alussa 11 459 199,42 34 048,00

Maksullinen osakeanti 0,00 153 035,56

Yritysjärjestelyihin liittyvät osakeannit 1 400 110,80 1 269 115,86

Listautumisanti 0,00 10 003 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto lopussa 12 859 310,22 11 459 199,42

Muuntoerot 11 200,06 -3 571,75

Edellisten tilikausien voitto/tappio alussa 2 956 016,62 1 971 465,76

Ed. tilikauden voitto/tappio siirto 3 318 684,03 2 107 701,66

Osingonjako -1 942 320,00 -1 051 598,80

Oikaisut edellisen tilikauden voittoihin -8 872,00 0,00

Siirto, rahastoanti 0,00 -71 552,00

Edellisten tilikausien voitto lopussa 4 323 508,65 2 956 016,62

Tilikauden voitto 4 731 900,72 3 318 684,03

Vapaa oma pääoma 21 925 919,65 17 730 328,32

Oma pääoma yhteensä 22 005 919,65 17 810 328,32

Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat 31.12.2018 31.12.2017

 Lainat rahoituslaitoksilta 2 614 285,66 3 682 857,10

 Muut velat 515 553,45 0,00

3 129 839,11 3 682 857,10

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 129 839,11 3 682 857,10

Lyhytaikaiset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 1 068 571,44 1 105 365,80

Saadut ennakot 35 926,20 14 999,99

Ostovelat 2 112 461,46 1 589 210,01

Muut velat 2 148 977,21 1 672 395,33

Siirtovelat 4 019 969,24 3 410 208,86

9 385 905,55 7 792 179,99

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Henkilöstökulut 3 682 403,02 2 727 357,48

Kulujaksotukset 106 400,73 331 249,22

Tilikauden laskettu tuloverovelka 218 605,62 347 560,97

Muut 12 559,87 4 041,19

4 019 969,24 3 410 208,86

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 385 905,55 7 792 179,99
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KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä tai erityispanttauksia

31.12.2018 31.12.2017

Lainat rahoituslaitoksilta 3 682 857,10 4 788 222,90

Annetut kiinnitykset 8 240 000,00 7 840 000,00

Erityispanttaus 42 857,10 71 428,54

KONSERNIN LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN  
PALKKIOISTA

Velat joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä

31.12.2018 31.12.2017

Tilintarkastus 46 000,00 29 000,00

Lausunnot 3 900,00 57 068,00

Veropalvelut 4 875,00 11 209,75

Muut 2 200,00 93 506,88

Yhteensä 56 975,00 190 784,63

KONSERNIN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA  
TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä

2018 2017

Toimihenkilöitä 432 290

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot

2018 2017

Toimitusjohtajien ja hallituksen palkat ja palkkiot 338 079,55 288 044,32

Leasingvuokra- ja toimitilavuokrasopimusten vuokrien nimellismäärät,  
eriteltyinä lyhyt- ja pitkäaikaisiin

Leasingvastuut 31.12.2018 31.12.2017

Lyhytaikainen 845 322,39 577 848,03

Pitkäaikainen 952 160,92 702 314,50

Yhteensä 1 797 483,31 1 280 162,53

Vuokravastuut

Lyhytaikainen 1 759 791,84 1 639 678,33

Pitkäaikainen 3 751 442,92 3 413 495,34

Yhteensä 5 511 234,76 5 053 173,67

Vuokravastuu sisältää allekirjoitetun, ehdollisen, 1.5.2019 alkavan vuokrasopimuksen vastuuta yhteensä 
393 000 euroa.

Muut vastuut
Yhtiöllä on arvonlisäverolain 33 §:n tarkoittama vähennetyn veron palautusvastuu liittyen vuokrakiin-
teistön muutostöihin.

Palautusvastuu päättyy 31.12.2026 ja on kokonaissuuruudeltaan 23 020,20

Palautusvastuu päättyy 31.12.2028 ja on kokonaissuuruudeltaan 4 299,65

KONSERNIYHTIÖT

Yhtiön nimi Kotipaikka Omistusosuus

Gofore Oyj Tampere, Suomi Emo

Erofog Oy Tampere, Suomi 100 %

Gofore UK Ltd Swansea, Iso-Britannia 100 %

Gofore Spain SL Madrid, Espanja 100 %

Gofore Germany GmbH München, Saksa 100 %

Gofore Estonia OÜ Tallinna, Viro 100 %

Solinor Oy Helsinki, Suomi 100 %

Tilikauden aikana yhtiö on perusti uuden tytäryhtiön Viroon (19.12.) 
Tilikauden aikana yhtiö hankki 100 % Solinor Oy:n osakennasta (31.8.)
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

1.1.2018 - 31.12.2018 1.1.2017 - 31.12.2017

LIIKEVAIHTO 49 468 973,70 28 671 590,41

Liiketoiminnan muut tuotot 331 827,60 230 396,71

Materiaalit ja palvelut

  Ostot tilikauden aikana -6 556,90 -1 045,84

  Ulkopuoliset palvelut -9 930 247,41 -4 000 596,39

-9 936 804,31 -4 001 642,23

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot -20 735 428,60 -12 780 887,08

  Eläkekulut -3 870 904,85 -2 382 447,66

  Muut henkilösivukulut -789 524,11 -608 029,74

-25 395 857,56 -15 771 364,48

Poistot ja arvonalentumiset -646 948,15 -98 826,05

Liiketoiminnan muut kulut -7 745 539,23 -4 586 292,89

LIIKEVOITTO 6 075 652,05 4 443 861,47

Rahoitustuotot ja -kulut 2 958,26 -1 162 808,36

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 
VEROJA 6 078 610,31 3 281 053,11

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -3 656,99 -8 438,63

Tuloverot -1 319 494,72 -592 718,54

TILIKAUDEN VOITTO 4 755 458,60 2 679 895,94

Emoyhtiön tilinpäätös
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EMOYHTIÖN TASE

Vastaavaa 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 4 596 210,25 5 119 504,83

Aineelliset hyödykkeet 356 939,98 355 422,59

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 5 125 221,96 132 087,25

Muut osakkeet ja osuudet 50 500,00 550 500,00

5 175 721,96 682 587,25

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 128 872,19 6 157 514,67

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset 600 000,00 0,00

Lainasaamiset 0,00 15 295,00

600 000,00 15 295,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 8 261 139,56 8 598 239,06

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 96 375,99 256 305,59

Lainasaamiset 15 295,00 26 220,00

Muut saamiset 459 719,42 485 667,06

Siirtosaamiset 507 045,81 618 387,20

9 339 575,78 9 984 818,91

Rahoitusarvopaperit 2 006 637,00 0,00

  Muut rahoitusarvopaperit 2 006 637,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 11 608 715,15 12 270 563,80

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 23 554 927,93 22 270 677,71

VASTAAVAA YHTEENSÄ 33 683 800,12 28 428 192,38

Vastattavaa 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 000,00 80 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 859 310,22 11 459 199,42

Edellisten tilikausien voitto/-tappio 3 694 029,70 2 956 453,76

Tilikauden voitto/-tappio 4 755 458,60 2 679 895,94

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 21 388 798,52 17 175 549,12

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 12 095,62 8 438,63

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

  Lainat rahoituslaitoksilta 2 614 285,66 3 682 857,10

  Muut velat 515 553,45 0,00

3 129 839,11 3 682 857,10

Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 1 068 571,44 1 105 365,80

Saadut ennakot 35 926,20 14 999,99

Ostovelat 2 031 489,45 1 517 586,69

Velat saman konsernin yrityksille 627 552,63 121 283,87

Muut velat 1 867 040,90 1 489 924,12

Siirtovelat 3 522 486,25 3 312 187,06

9 153 066,87 7 561 347,53

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 282 905,98 11 244 204,63

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 33 683 800,12 28 428 192,38
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EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Liiketoiminnan rahavirta:

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja 6 078 610,31 3 281 053,11

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 646 948,15 98 826,05

Rahoitustuotot ja -kulut (-/+) -2 958,26 1 162 808,36

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 6 722 600,20 4 542 687,52

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 
lisäys (–) / vähennys (+) 667 340,07 -4 384 064,29

Lyhytaikaisten korottomien velkojen  
lisäys (+) / vähennys (–) 1 790 175,20 1 210 554,24

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä 
ja veroja 9 180 115,47 1 369 177,47

Maksetut korot ja maksut muista liiketoimin-
nan rahoituskuluista (–) -59 995,82 -1 158 876,20

Muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 61 890,61 109,03

Maksetut välittömät verot (–) -1 480 092,75 -467 496,71

Liiketoiminnan rahavirta (A) 7 701 917,51 -257 086,41

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin (–) -125 170,96 -315 877,29

Ostetut tytäryhtiöosakkeet (–) -3 084 272,40 -5 407 146,05

Tytäryhtiöfuusiossa saadut rahavarat 0,00 982 371,59

Myönnetyt pitkäaikaiset lainat (–) -600 000,00 0,00

Luovutustulot muita sijoituksista (+) 500 000,00 0,00

Investoinnit muihin sijoituksiin (–) 0,00 -50 000,00

Investointien rahavirta (B) -3 309 443,36 -4 790 651,75

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys 0,00 10 156 035,56

Pitkäaikaisten lainojen nostot 0,00 5 200 000,00

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -36 794,36 0,00

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -1 068 571,44 -581 625,00

Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) -1 942 320,00 -1 051 598,80

Rahoituksen rahavirta (C) -3 047 685,80 13 722 811,76

Rahavarojen muutos (A + B + C)  
lisäys (+) / vähennys (–) 1 344 788,35 8 675 073,60

Rahavarat tilikauden alussa (1.1.) 12 270 563,80 3 595 490,20

Rahavarat tilikauden lopussa (31.12.) 13 615 352,15 12 270 563,80
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot  

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön aineettomien hyödykkeiden tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno, joka 
poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. 

Sijoitukset, rahoitusarvopaperit ja tytäryhtiöosakkeet on arvostettu hankintamenoonsa. 

Vaihtuvien vastaavien saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan
todennäköiseen arvoonsa. 

Vieras pääoma on arvostettu nimellisarvoonsa.

Ulkomaanrahan määräiset erät on muutettu euroiksi käyttäen tilinpäätöspäivän kurssia. 

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan 
ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. 
Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena 
pitoaikana.

Hyödykkeet, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä
pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. 

Henkilöstöannissa henkilöstölle suunnattiin Matching Share -kannustinohjelma, jonka
mukaisesti henkilöstöannissa osakkeita merkinneet henkilöt saavat yhden palkinto-osakkeen 
kutakin kolmea merkitsemäänsä osaketta kohden, mikäli ovat konsernin palveluksessa kolmen
vuoden kuluttua kaupan käynnin aloituksesta ja ovat omistaneet yhtäjaksoisesti koko tämän ajan 
henkilöstöannissa merkitsemänsä osakkeet.

Yhteensä 238 henkilöstöantiin osallistunutta työntekijää tai hallituksen jäsentä on hyväksynyt
Matching Share -ohjelman ehdot ja näille työntekijöille lahjoitettavien osakkeiden määrä on
tilinpäätöstiedotteen hetkellä 107 814 osaketta. Yhtiö voi hankkia lahjoitettavat osakkeet
markkinoilta tai järjestää suunnatun uusannin osakkeiden luovuttamiseksi. 

Yhtiössä otettiin vuonna 2018 käyttöön henkilöstölle suunnattu osakesäästöohjelma. Henkilöstö
voi vapaaehtoisesti säästää osan palkastaan yhtiön osakkeiden hankintaan. Kahden vuoden 
mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille 
bruttopalkkiona

yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saa-
misen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että 
hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. 
Omistusjakso päättyy 28.2.2021.

Tuottojen jaksottaminen
Yhtiön liikevaihto tuloutetaan palvelujen suorituskuukauden mukaan. Pääsääntöisesti suoritetut
palvelut laskutetaan kuukausittain
. 
Osa yhtiön palvelutuotannosta tehdään sopimuksilla, joissa on määritelty kiinteämmin hinnoitel-
tu tai aikataulutettu toimitusvastuu, johon myös laskutus on sidottu. Tällaisen palvelutuotannon 
laskutus tapahtuu erissä jälkikäteen toimitusvaiheiden valmistumisen edetessä.

Mikäli jokin toimituserä on suunniteltu valmistuvaksi ja siten laskutettavaksi kuukauden päätty-
misen jälkeen, arvioidaan mikä osuus toimituserän työstä on tehty ennen kuukauden vaihdetta
tuloutetaan päättyneelle kuukaudelle. 

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
Yhtiön poistoperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö hankki 100 % Silver Planet Oy:n osakekannasta 
(14.2.2019).

Kehittämismenot tasapoisto 5 v.

Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 v.

Liikearvo tasapoisto 10 v.

Muut pitkävaikutteiset menot tasapoisto 5 v.

Koneet ja kalusto tasapoisto 3-5 v.
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Liikevaihto 2018 2017

Toimialoittainen jakauma

  Digitaaliset palvelut ja konsultointi 49 468 973,70 28 671 590,41

49 468 973,70 28 671 590,41

Maantieteellinen jakauma

  Suomi 44 741 419,51 28 255 493,68

  Muu Eurooppa 4 727 554,19 404 924,47

  Muu maailma 0,00 11 172,26

  49 468 973,70 28 671 590,41

Liiketoiminnan muut tuotot

Saadut tuet ja avustukset 222 570,94 212 896,71

Muut 109 256,66 17 500,00

331 827,60 230 396,71

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 20 735 428,60 12 780 887,08

Eläkekulut 3 870 904,85 2 382 447,66

Muut henkilösivukulut 789 524,11 608 029,74

Yhteensä 25 395 857,56 15 771 364,48

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot

  Kehittämismenot 28 342,08 0,00

  Liikearvo 498 817,08 0,00

  Muut pitkävaikutteiset menot 23 741,20 13 739,67

  Koneet ja kalusto 96 047,79 85 086,38

646 948,15 98 826,05

Liiketoiminnan muut kulut

Toimitilakulut 1 825 084,45 1 192 787,86

Laite- ja ohjelmistokulut 1 654 951,04 969 679,16

Henkilöstöön liittyvät kulut 1 097 240,68 821 089,99

Hallintokulut 1 494 369,37 581 972,54

Myynti- ja markkinointikulut 731 114,59 540 436,32

Muut liiketoiminnan muut kulut 942 779,10 480 327,02

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä 7 745 539,23 4 586 292,89

Rahoituserät 2018 2017

Rahoitustuotot

Muut korko- ja rahoitustuotot

  Saman konsernin yrityksiltä 14 329,66 79,65

  Muilta

    Korkotuotot 6695,37 29,38

    Muut rahoitustuotot 40 865,58 0,00

61 890,61 109,03

Rahoituskulut

Muut korko- ja rahoituskulut

  Muille

    Listautumiskulut 0,00 1 122 290,51

    Korkokulut 50 024,30 29 276,15

    Muut rahoituskulut 8 908,05 11 350,73

58 932,35 1 162 917,39
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EMOYHTIÖN TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 31.12.2018 31.12.2017

Hankintameno tilikauden alussa 38 021,49 0,00

    Lisäykset 0,00 38 021,49

  Hankintameno lopussa 38 021,49 38 021,49

    Poistot tilikaudella -28 342,08 0,00

  Kirjanpitoarvo lopussa 9 679,41 38 021,49

Aineettomat oikeudet

Hankintameno tilikauden alussa 0,00 0,00

    Lisäykset 7 700,00 0,00

  Hankintameno lopussa 7 700,00 0,00

    Poistot tilikaudella 0,00 0,00

  Kirjanpitoarvo lopussa 7 700,00 0,00

Liikearvo

Hankintameno tilikauden alussa 4 988 170,47 0,00

    Lisäykset 0,00 4 988 170,47

  Hankintameno lopussa 4 988 170,47 4 988 170,47

    Poistot tilikaudella -498 817,08 0,00

  Kirjanpitoarvo lopussa 4 489 353,39 4 988 170,47

Muut pitkävaikutteiset menot

Hankintameno tilikauden alussa 170 799,43 111 966,43

    Lisäykset 19 905,78 58 833,00

  Hankintameno lopussa 190 705,21 170 799,43

    Kertyneet poistot tilikauden alussa -77 486,56 -63 746,89

    Poistot tilikaudella -23 741,20 -13 739,67

  Kirjanpitoarvo lopussa 89 477,45 93 312,87

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 596 210,25 5 119 504,83

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 31.12.2018 31.12.2017

Hankintameno tilikauden alussa 497 952,22 261 751,23

    Lisäykset 93 065,18 236 200,99

  Hankintameno lopussa 591 017,40 497 952,22

    Kertyneet poistot tilikauden alussa -183 759,63 -98 673,25

    Poistot tilikaudella -96 047,79 -85 086,38

  Kirjanpitoarvo lopussa 311 209,98 314 192,59

Muut aineelliset hyödykkeet

Hankintameno tilikauden alussa 41 230,00 16 350,00

Lisäykset 4 500,00 24 880,00

Hankintameno lopussa 45 730,00 41 230,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 356 939,98 355 422,59
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Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 31.12.2018 31.12.2017

Hankintameno tilikauden alussa 132 087,25 10 000,00

Lisäykset 4 993 134,71 6 770 349,16

Vähennykset 0,00 -6 648 261,91

Hankintameno lopussa 5 125 221,96 132 087,25

Muut osakkeet ja osuudet

Hankintameno tilikauden alussa 550 500,00 500 500,00

    Lisäykset 0,00 50 000,00

    Vähennykset -500 000,00 0,00

  Hankintameno lopussa 50 500,00 550 500,00

Pitkäaikaiset saamiset 31.12.2018 31.12.2017

Pitkäaikaiset lainasaamiset saman konsernin 
yrityksiltä 600 000,00 0,00

Pitkäaikaiset lainasaamiset 0,00 15 295,00

600 000,00 15 295,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 8 261 139,56 8 598 239,06

Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä 85 412,56 14 618,64

Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 142 781,42

Muut saamiset saman konsernin yrityksiltä 15,05 98 905,53

Siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä 10 948,38 0,00

Lainasaamiset 15 295,00 26 220,00

Muut saamiset 459 719,42 485 667,06

Siirtosaamiset 507 045,81 618 387,20

9 339 575,78 9 984 818,91

Pitkä- ja lyhytaikaiset lainasaamiset on myönnetty pienosakkaille yhtiön osakkeiden hankkimista varten. 
Lainat ovat korottomia.

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017

Eläkevakuutussaamiset 0,00 105 727,78

Kulujaksotukset 266 801,00 44 292,65

Liikevaihdon jaksotukset 0,00 204 309,00

Tekes-avustus 126 541,00 202 251,58

Kela-korvaus 90 521,58 61 806,19

Muut 23 182,23 0,00

507 045,81 618 387,20
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Tilinpäätössiirtojen kertymä

Poistoero 31.12.2018 31.12.2017

Koneiden ja kaluston poistoero alussa 8 438,63 0,00

Koneiden ja kaluston poistoero muutos 3 656,99 8 438,63

Koneiden ja kaluston poistoero lopussa 12 095,62 8 438,63

Vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat 31.12.2018 31.12.2017

Lainat rahoituslaitoksilta 2 614 285,66 3 682 857,10

Velat osakkaille 515 553,45 0,00

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3 129 839,11 3 682 857,10

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 129 839,11 3 682 857,10

Lyhytaikaiset velat 31.12.2018 31.12.2017

Lainat rahoituslaitoksilta 1 068 571,44 1 105 365,80

Saadut ennakot 35 926,20 14 999,99

Ostovelat 2 031 489,45 1 517 586,69

Ostovelat saman konsernin yrityksille 331 965,63 121 283,87

Siirtovelat saman konsernin yrityksille 295 587,00 0,00

Muut velat 1 867 040,90 1 489 924,12

Siirtovelat 3 522 486,25 3 312 187,06

9 153 066,87 7 561 347,53

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 31.12.2018 31.12.2017

Henkilöstökulut 3 322 586,26 2 701 995,97

Kulujaksotukset 80 437,91 329 067,51

Tilikauden laskettu tuloverovelka 116 484,36 277 082,39

Muut 2 977,72 4 041,19

3 522 486,25 3 312 187,06

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 9 153 066,87 7 561 347,53

EMOYHTIÖN TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pääoman erien muutokset

31.12.2018 31.12.2017

Osakepääoma alussa 80 000,00 8 448,00

Rahastoanti 0,00 71 552,00

Osakepääoma lopussa 80 000,00 80 000,00

Sidottu oma pääoma 80 000,00 80 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
alussa 11 459 199,42 34 048,00

Maksullinen osakeanti 0,00 153 035,56

Yritysjärjestelyihin liittyvät osakeannit 1 400 110,80 1 269 115,86

Listautumisanti 0,00 10 003 000,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
lopussa 12 859 310,22 11 459 199,42

Edellisten tilikausien voitto/tappio alussa 2 956 453,76 1 971 902,90

Ed. tilikauden voitto/tappio siirto 2 679 895,94 2 107 701,66

Osingonjako -1 942 320,00 -1 051 598,80

Siirto, rahastoanti 0,00 -71 552,00

Edellisten tilikausien voitto lopussa 3 694 029,70 2 956 453,76

Tilikauden voitto 4 755 458,60 2 679 895,94

Vapaa oma pääoma 21 308 798,52 17 095 549,12

Oma pääoma yhteensä 21 388 798,52 17 175 549,12

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2018 31.12.2017

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12 859 310,22 11 459 199,42

Edellisten tilikausien voitto 3 694 029,70 2 956 453,76

Tilikauden voitto 4 755 458,60 2 679 895,94

Aktivoidut kehittämismenot -9 679,41 -38 021,49

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 21 299 119,11 17 057 527,63
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EMOYHTIÖN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Velat joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä tai erityispanttauksia

31.12.2018 31.12.2017

Lainat rahoituslaitoksilta 3 682 857,10 4 788 222,90

Annetut kiinnitykset 8 240 000,00 7 840 000,00

Erityispanttaus 42 857,10 71 428,54

EMOYHTIÖN LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN  
PALKKIOISTA

31.12.2018 31.12.2017

Tilintarkastus 40 000,00 22 000,00

Lausunnot 3 900,00 57 068,00

Veropalvelut 4 875,00 11 209,75

Muut 2 200,00 91 506,88

Yhteensä 50 975,00 181 784,63

EMOYHTIÖN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA  
TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
 
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana ryhmittäin eriteltynä

2018 2017

Toimihenkilöitä 391 245

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot

2018 2017

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot 241 540,00 203 640,36

Leasingvuokra- ja toimitilavuokrasopimusten vuokrien nimellismäärät, eriteltyinä
lyhyt- ja pitkäaikaisiin

Leasingvastuut 31.12.2018 31.12.2017

Lyhytaikainen 830 701,75 577 848,03

Pitkäaikainen 933 540,10 702 314,50

Yhteensä 1 764 241,85 1 280 162,53

Vuokravastuut

Lyhytaikainen 1 641 230,44 1 639 678,33

Pitkäaikainen 3 680 046,77 3 413 495,34

Yhteensä 5 321 277,21 5 053 173,67

Autoleasingvastuut sisältävät arvonlisäveron 24 %. 
Vuokravastuu sisältää allekirjoitetun, ehdollisen, 1.5.2019 alkavan vuokrasopimuksen vastuuta 
yhteensä 393 000  euroa

Muut vastuut

Yhtiöllä on arvonlisäverolain 33 §:n tarkoittama vähennety veron palautusvastuu liittyen vuokra-
kiinteistön muutostöihin.

Palautusvastuu päättyy 31.12.2026 ja on kokonaissuuruudeltaan 23 020,20

Palautusvastuu päättyy 31.12.2028 ja on kokonaissuuruudeltaan 4 299,65

KONSERNIYHTIÖT

Yhtiön nimi Kotipaikka Omistusosuus

Gofore Oyj Tampere, Suomi Emo

Erofog Oy Tampere, Suomi 100 %

Gofore UK Ltd Swansea, Iso-Britannia 100 %

Gofore Spain SL Madrid, Espanja 100 %

Gofore Germany GmbH München, Saksa 100 %

Gofore Estonia OÜ Tallinna, Viro 100 %

Solinor Oy Helsinki, Suomi 100 %

Tilikauden aikana yhtiö on perusti uuden tytäryhtiön Viroon (19.12.) 
Tilikauden aikana yhtiö hankki 100 % Solinor Oy:n osakennasta (31.8.)

YHTIÖN OMISTAMAT OMAT OSAKKEET

Yhtiön haltuun on tullut tilikauden aikana 174 kappaletta omia osakkeita, jotka edustivat 
0,001 % (0,0 %) osakkeiden yhteismäärästä ja äänistä. 

Omat osakkeet ovat tulleet yhtiön haltuun  allekirjoituspalkkio-osakkeiksi järjestetyssä annissa
syntyneistä osakkeista, joihin oikeutetun henkilön työsuhde päättyi ennen osakeluovutusta.
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Tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen allekirjoitukset

Tilinpäätösmerkintä

Tampereella 5. päivänä maaliskuuta 2019

Tampereella 6. päivänä maaliskuuta 2019
Ali U. Saadetdin

hallituksen puheenjohtaja

Kristiina Michelsson

hallituksen jäsen

Anne-Mari Silvast

hallituksen jäsen

Timur Kärki

toimitusjohtaja

Sami Somero

hallituksen jäsen

Mika Varjus

hallituksen jäsen

Teemu Suoniemi

KHT

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

KPMG Oy Ab
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Gofore Oyj:n (y-tunnus 1710128-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 
1.1.2018–31.12.2018. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskel-
man, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emo-
yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riip-
pumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttä-
neet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan 
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten 
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellai-
sesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön 
ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka 
liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen 
perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai 
konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin 
tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuu-
tena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilinta-

kastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, 
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastusta-
van mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäy-
töksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 
kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätök-
sen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista 
harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

• Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen 
olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä joh-
tuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteis-
toimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen 
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

• Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta 
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimen-
piteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön 
tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.

• Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä joh-
don tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

• Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laa-
tia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme 
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin 
tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta 
epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että 
olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessam-
me lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos 
epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilin-
tarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

• Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä 
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Tilintarkastuskertomus
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• Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä kon-
serniin kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta 
pystyäksemme antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin 
tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastus-
lausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuu-
desta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimin-
takertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä 
eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme. Olemme saaneet toimintakertomuksen ja 
vuosikertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamista. Tilinpää-
töstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen 
yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilin-
päätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako 
se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme 
on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmu-
kaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti.

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää käyttöömme saamaamme muu-
hun informaatioon, kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole 
tämän asian suhteen raportoitavaa.

Tampereella 6. maaliskuuta 2019

KPMG OY AB
 
Teemu Suoniemi

KHT
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Luomme uutta, teemme toimivampaa ja tuomme muutosta 
ympäröivään yhteiskuntaan, työyhteisöihin ja toimintatapoihin.  
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